
Hatchback / Kombi



Otwórz się na nowe 
perspektywy

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji. 

Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek 

poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze 

chwile. 

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego 

pomagamy odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy 

samochody o niepowtarzalnej stylistyce, pełne 

zaawansowanych rozwiązań technicznych. Dowodem 

niezwykłej jakości naszych pojazdów jest objęcie ich 

najdłuższą w branży, 7-letnią gwarancją. Przyświeca 

nam jeden cel: przekraczać oczekiwania. To cel, który 

określamy hasłem „The Power to Surprise”, czyli 

„Zdolność Zaskakiwania”. Jak go osiągamy? 

Przeczytaj i daj się zaskoczyć.



Z pozoru można by pomyśleć, że Kia cee’d ma tylko jeden cel. Zawrócić Ci w głowie swym  

dynamicznym charakterem. Ale to nie wszystko. Poza proporcjonalną i wyrazistą sylwetką, Kia cee’d 

została wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i bardziej wydajne silniki.  

Teraz jest też bardziej komfortowa. Wszystko to sprawi, że zakochasz się w niej od pierwszego  

prowadzenia. I nigdy nie będziesz mieć dość. Tak jak partnerzy w długotrwałym związku,  

tak i Kia dzieli się wszystkim, co najlepsze. Oczekujesz więcej? Przekonaj się, jak przestronne  

i funkcjonalne wnętrze eleganckiej wersji kombi pobudzi Twoje zmysły. 

Zakochanie od pierwszego prowadzenia. 
Partnerstwo na lata. Kia cee’d 

Kia cee’d w wersji 5-drzwiowej oraz kombi:  
Dwa wyjątkowe modele, jedna imponująca rodzina cee’d.



Stylistyka wersji 5-drzwiowej

Stworzona by  
zawrócić Ci w głowie

Istota elegancji  
Spójrz na klinowaty kształt nadwozia o mocno zaakcentowanej 

linii bocznej i muskularną pokrywę silnika. Dodaj do tego niskie 

zawieszenie, krótkie zwisy nadwozia i duży rozstaw osi.  

Zalety wersji 5-drzwiowej to również przestronne i funkcjonalne 

wnętrze. Jak przystało na dzieło utytułowanego i nagradzanego 

zespołu projektantów pod kierownictwem Grégory’ego Guillaume, 

efekt końcowy robi ogromne wrażenie.

Powstała w Europie: 
zaprojektowana w Niemczech, produkowana  
w nowoczesnych zakładach na Słowacji.



Stylistyka wersji kombi

Nowe możliwości

Przygotuj się na prawdziwe emocje
Kia cee’d kombi to naturalne połączenie przestronności, funkcjonalności  

i eleganckiego wyglądu. Zwróć uwagę na płynną linię dachu i stylowe relingi.  

Charakterystyczny dla marki Kia grill chłodnicy oraz nowoczesne diodowe lampy  

przednie i tylne. Przesunięte w głąb dachu mocowanie klapy tylnej ułatwia otwieranie  

i załadunek. Wszystko to przykłady nowoczesnej stylistyki, będącej atrakcyjną  

i praktyczną zarazem. Setki godzin badań w tunelu aerodynamicznym pozwoliły  

uzyskać wyjątkowo opływowe kształty nadwozia. Dzięki nim obie wersje  

Kia cee’d są też bardzo ekonomiczne.

Perspektywiczne myślenie
Wierzymy, że stylistyka i praktyczność powinny iść 
w parze. Dlatego oferujemy też imponujące kombi — 
atrakcyjne i funkcjonalne.



Jakość, na której  
możesz polegać  
To znak firmowy Kia.

Życie pełne jest zmian i punktów zwrotnych. Dlatego warto 

wybrać samochód, na którym zawsze można polegać.
Właśnie taka jest Kia cee’d. Z dumą obejmujemy ją wiodącą  

w branży 7-letnią gwarancją. Jak to możliwe, że gwarantujemy| 

tego typu ochronę? To proste. Kia cee’d, wytwarzana w naszych  

nowoczesnych słowackich zakładach produkcyjnych, została  

rygorystycznie przetestowana pod kątem niezawodności i trwałości. 

Ponadto gwarancja przechodzi na ewentualnych kolejnych właścicieli 

pojazdu, co korzystnie wpływa na jego wartość odsprzedaży.  

Jakość

Ukryte zalety

7-letnia gwarancja Kia
Wszystkie nowe samochody marki 
Kia objęte są gwarancją na 7 lat 
lub 150 000 km przebiegu.  
Obowiązuje ona we wszystkich  
krajach UE (oraz w Norwegii, 
Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze). 
Szczegółowe okresy gwarancji  
oraz jej warunki określone są  
w książce gwarancyjnej.



Ergonomia jazdy

W drogę!

Wszystko dla niezwykłego prowadzenia
Wykończone chromowanymi elementami wnętrze  

Kia cee’d olśni każdego. Jest atrakcyjne i nowoczesne, 

a zarazem funkcjonalne. Stanowi niezwykłe połączenie 

komfortu, rozwiązań technicznych i elegancji.  

Dyskretne oświetlenie konsoli centralnej oraz gniazd  

USB i AUX sprawia, że wnętrze nabiera ciepłego  

charakteru. Elegancji dodaje miękka w dotyku deska  

rozdzielcza i przykuwające wzrok detale, takie jak klamki  

wewnętrzne oraz zestaw wskaźników z trzema tarczami. 

Wszystko zaprojektowano z myślą o kierowcy.  

Intuicyjny zestaw wskaźników może być wyposażony  

w czytelny ekran TFT LCD wysokiej rozdzielczości  

(Kia Supervision Cluster).  Asymetryczna konsola  

centralna jest zwrócona ku kierowcy, a centralny  

podłokietnik można regulować. Dopracowanie wszystkich 

szczegółów to podstawa komfortu i elegancji.

„Inteligentny kluczyk” (Kia Smart Key) 
i przycisk Start/Stop: 
Zapomnij o kłopotliwym  
szukaniu zwykłego kluczyka —  
wystarczy, że masz przy sobie  
tzw. „inteligentny kluczyk”.  
Samochód automatycznie  
rozpoznaje jego obecność.  
Do odblokowania drzwi  
wystarczy naciśnięcie  
przycisku na klamce  
zewnętrznej, a silnik  
uruchamia się po  
naciśnięciu przycisku  
Start/Stop.

Oświetlenie wnętrza: 
sprawi, że poddasz się  
urokowi jazdy.



Rozwiązania wspierające kierowcę

Wszystko pod kontrolą

Aby dawać jeszcze większą przyjemność z jazdy, obie wersje nadwoziowe 

Kia cee’d wyposażono w wiele najnowocześniejszych rozwiązań: 
Zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem  

ciekłokrystalicznym umożliwia korzystanie z inteligentnych 

rozwiązań, takich jak komputer pokładowy czy podpowiedzi 

systemu nawigacji. Wyświetla również polecenia asystenta  

parkowania, który wspomaga kierowcę podczas wykonywania  

trudnych manewrów. Wykorzystując sygnały 12 czujników  

parkowania, wykrywa przestrzeń odpowiednią do parkowania  

równoległego lub prostopadłego. Układ zapewnia łatwe  

i bezpieczne manewrowanie na ograniczonych przestrzeniach.  

Kierowcy pozostaje jedynie sterowanie prędkością i zmianą  

biegów. Układ wspomaga kierowcę również podczas  

opuszczania miejsca postojowego.

1. Asystent parkowania (Kia Auto Park Assist):
 Układ znajduje odpowiednie miejsce  
 i ułatwia parkowanie.

2. Komputer pokładowy:
  Podaje m.in. odległość możliwą do przejechania przy  

aktualnej ilości paliwa, czas podróży, zużycie paliwa  
i prędkość jazdy. Komputer monitoruje również ciśnienie  
w oponach oraz przedstawia wskazania czujników  
parkowania.

3. Zmienna siła wspomagania kierownicy:
 Dostępny jest tryb komfortowy, normalny i sportowy. Ekran  
 komputera pokładowego pojazdu z opcjonalnym układem  
 Kia Flex Steer pokazuje aktualnie wybrany tryb  
 wspomagania.

4. Podpowiedź optymalnego przełożenia:
  Komputer pokładowy informuje kierowcę, który bieg jest  

w danej chwili optymalny pod względem zużycia paliwa 
i ograniczenia emisji spalin.

5. Komputer pokładowy/podpowiedzi systemu nawigacji:
  Wskazówki dotyczące trasy są prezentowane  

na wyświetlaczu komputera pokładowego  
w autach wyposażonych w Kia Supervision Cluster.
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1. System nawigacji satelitarnej:
  7-calowy ekran dotykowy systemu nawigacji  

oraz 7-letni program aktualizacji map zapewnia  
dostęp do najnowszych danych.

2. Zdalne sterowanie systemem audio:
 Koncentruj się na drodze i reguluj głośność  
 bez odrywania dłoni od kierownicy.

3. Gniazda USB, iPod i AUX:
 Podłącz urządzenie przenośne i słuchaj  
 ulubionej muzyki.

4. Łącze Bluetooth:
 Nawiązuj i odbieraj połączenia telefoniczne  
 za pomocą zestawu głośnomówiącego.

Poznaj możliwości Kia cee’d
Kia cee’d jest pełna inteligentnych rozwiązań, nieczęsto spoty-

kanych w samochodach tej klasy. Standardowy system audio 

obejmuje tuner cyfrowy, odtwarzacz płyt CD i plików MP3  

oraz 6 głośników.  

Dostępny dodatkowo, intuicyjny system nawigacji z 7-letnim 

programem aktualizacji map obejmuje m.in. nowy, 7-calowy 

ekran dotykowy. Wyposażono go w funkcję syntezatora mowy, 

który podaje nazwy ulic. Na ekranie systemu wyświetlany jest 

obraz z kamery cofania. Wszystkie wersje systemu audio są 

wyposażone w gniazda AUX/USB dla iPoda lub innych  

odtwarzaczy plików MP3.

Osoby ceniące wygodę znajdą tu przyciski sterowania na  

kierownicy. Umożliwiają one regulację głośności, obsługę  

połączeń telefonicznych za pomocą łącza Bluetooth czy  

programowanie tempomatu.

Słuchaj, oglądaj, jedź

Artysta, nawigator, asystent…  
partner doskonały 

Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie 
wyposażony w system nawigacji firmy LG, 
umożliwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych 
wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztów.



1. Usługa Live traffic*:
System nawigacji dostarcza dokładne informacje  
dotyczące zatorów drogowych, aktualizowane  
co 2 minuty. System powiadamia kierowcę  
o zwiększonym natężeniu ruchu i sugeruje  
wybór alternatywnej trasy.

2. Usługa Speed cameras**:
System nawigacji ostrzega o fotoradarach  
stacjonarnych i przenośnych oraz o obszarach 
ograniczonego dostępu. Czarne punkty  
wskazują miejsca, gdzie często dochodzi  
do wypadków drogowych.

3. Usługa Local Search:
Umożliwia zlokalizowanie restauracji, supermarketu 
lub innego wybranego miejsca. Wystarczy wybrać 
opcję Local Search. Baza danych obejmuje 500 
kategorii, 25 000 słów kluczowych oraz 250 000 
miejsc. System umożliwia wyszukiwanie 
w 10 językach, również podczas pobytu zagranicą.

4. Prognoza pogody:
Słonecznie czy deszczowo? Lepiej sprawdzić prognozę 
pogody. Wystarczy wprowadzić cel podróży i uzyskać 
dostęp do pełnej prognozy pogody na 4 dni. Obejmuje 
ona temperaturę minimalną i maksymalną, prędkość 
wiatru i prawdopodobieństwo wystąpienia opadów.

Nowy system nawigacji obejmujący usługi TomTom sprawia, że funkcja prowadzenia w trasie jest 

jeszcze dokładniejsza i wygodniejsza. Pozwala pozostać w kontakcie ze światem i dostarcza jeszcze 

bardziej przydatne informacje. Modem WiFi umożliwia podłączenie systemu nawigacji modelu cee’d  

do Internetu za pomocą smartfona*.

System nawigacji TomTom

Gdzie? Kiedy? Którędy?  
Tu znajdziesz odpowiedź.
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 * Aby aktywować usługę, należy dysponować smartfonem z planem taryfowym obejmującym  
   transmisję danych. ** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.

   Informacje na temat dostępności usług Apple CarPlay i Android Auto znajdują się 
   na stronach apple.com i android.com.

Usługi Kia Connected Services:

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie z telefonu bez odwracania uwagi  
od prowadzenia. Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy. Prosty, intuicyjny interfejs 
umożliwia dostęp do serwisu Google Maps, aplikacji, muzyki i funkcji poleceń głosowych. 
Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym.

Aplikacja Apple CarPlayTM umożliwia bezpieczne korzystanie z iPhone’a podczas prowadzenia 
samochodu. Informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym. Dzięki temu 
kierowca może korzystać z nawigacji, nawiązywać połączenia telefoniczne i wybierać ulubioną 
muzykę bez utraty koncentracji.



Komfort i jakość

Oczaruj wszystkich

Wnętrze dla najbardziej wymagających 
Ergonomia to sztuka tworzenia rozwiązań przyjaznych dla  

użytkownika. Wnętrze zarówno wersji 5-drzwiowej, jak i kombi  

wykończono materiałami wysokiej jakości. Kierownica oraz fotele 

przednie mogą być podgrzewane. Zalety tej funkcji można  

docenić w mroźne, zimowe poranki. Dostępne są 3 poziomy  

podgrzewania. Na komfort podróżowania składa się również  

klimatyzacja: sterowana manualnie lub automatyczna  

dwustrefowa. Dzięki najnowszym rozwiązaniom, obydwie jej 

wersje mają tylko minimalny wpływ na zużycie paliwa.

Klimatyzacja:
Kia cee'd oferuje klimatyzacją manualną  
lub dwustrefową klimatyzacją automatyczną,  
która umożliwia ustawianie różnej temperatury  
po stronie kierowcy i pasażera.



Komfort i jakość

Rozjaśni każdy dzień

Każdy poczuje się jak w pierwszej klasie
Obydwie wersje nadwozia Kia cee’d zaprojektowano tak,  

by zapewnić wygodę i wystarczającą ilość miejsca dla każdego 

pasażera. Bagażnik wersji 5-drzwiowej, o pojemności 380 litrów, 

jest jednym z największych w samochodach tej klasy.  

Przewóz przedmiotów o większym gabarycie umożliwia tylna 

kanapa, składana w proporcji 60:40 lub w całości, tworząc płaską 

przestrzeń bagażową o pojemności do 1318 litrów.

Słońce i światło:
Panoramiczne, 
2-częściowe okno 
dachowe (na zdjęciu dla 
wersji kombi) rozświetla 
wnętrze i daje poczucie 
dodatkowej przestrzeni.  
Można je całkowicie 
otworzyć lub zamknąć 
jednym naciśnięciem 
przycisku, zatrzymać  
w dowolnym położeniu 
lub uchylić.
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Praktyczne i uniwersalne kombi

Miejsce na wszystko

Przestronne i eleganckie kombi
Czy oczekujesz jeszcze więcej? Na początek kilka wymiernych  

zalet: bagażnik o pojemności 528 litrów pozwala wygodnie przewo-

zić potrzebne przedmioty. Kanapę tylną można podzielić w proporcji 

60:40 lub całkowicie złożyć, tworząc płaską przestrzeń bagażową  

o pojemności 1642 litrów. Dodatkowo bagażnik jest wyposażony 

w liczne elementy pomagające w układaniu i mocowaniu bagażu, 

takie jak wygodne zaczepy, schowki boczne, zwijana roleta, schowek 

pod podłogą, a także siatki mocowane za przednimi lub tylnymi  

siedzeniami. Kia cee’d kombi optymalnie wykorzystuje  

dostępną przestrzeń.

1. Ergonomiczne rozwiązania: 
  We wnętrzu znajdziesz wygodne uchwyty  

na kubki, schowek w podłokietniku oraz duży 
chłodzony schowek przedni.

2. Obszerna przestrzeń bagażowa 
  Złożenie kanapy tylnej w wersji kombi  

pozwala uzyskać płaską przestrzeń bagażową 
o pojemności 1642 litrów. Płaski próg  
bagażnika umożliwia wygodny załadunek.

3. System aranżacji przestrzeni bagażowej
 Ruchome aluminiowe poprzeczki pozwalają  
 aranżować przestrzeń bagażnika i zapobiegają  
 przemieszczaniu się przewożonych przedmiotów.

4. Pomysłowe schowki pod podłogą
  cee’d kombi ma dwa schowki  

pod podłogą bagażnika: głęboki z przodu  
oraz większy, dzielony w centralnej części. 
Pozwala on przechowywać przedmioty  
różnej wielkości. Dodatkowe schowki 

 zaprojektowano nawet w przestrze- 
 niach wokół tylnych nadkoli.



Wersja cee’d GT Line

Jeszcze większe emocje

Prezencja, własności jezdne, doznania

Jeżeli lubisz aktywność, mamy coś specjalnie dla Ciebie. W wersji GT Line  

zarówno cee’d hatchback, jak i cee’d kombi nabierają jeszcze większych  

rumieńców. Odpowiednio dobrana charakterystyka zawieszenia sprzyja  

dynamicznemu prowadzeniu. Uruchomienie silnika powoduje automatyczne 

włączenie świateł diodowych w kształcie kostek lodu. Znajdują się one po bokach 

aerodynamicznego zderzaka przedniego. Gotowi?



Wersja cee’d GT Line

Inna niż wszystkie 

Kia cee’d GT Line — wygląd zewnętrzny

Atrakcyjne nadwozie wersji GT Line wyróżnia się na drodze.  

Ma oryginalny, głęboko przetłoczony zderzak tylny i podwójną, chromowaną 

końcówkę układu wydechowego. Cechy te sprawiają, że tył samochodu jest 

muskularny niczym w autach sportowych. Jego oryginalne światła diodowe 

przydają nowoczesności. Oznaczenie „GT Line” podkreśla sportowe aspiracje 

pojazdu. Z boku wyróżniają go spojlery progowe oraz nowe, 17-calowe  

obręcze kół ze stopu lekkiego. Ruszamy?



Wersja cee’d GT Line

Atrakcyjność i przestronność?  
Połączenie idealne

Pokaż swojego sportowego ducha

Dynamiczna stylistyka i funkcjonalność Kia cee’d kombi w wersji GT Line tworzą  

harmonijną całość. To samochód na różne okazje dla kierowców z charakterem.  

Atrakcyjny zderzak przedni z dużym wlotem powietrza i światłami diodowymi w kształcie 

kostek lodu zapowiadają energetyzujące wrażenia. Smukły profil pojazdu przyciąga  

spojrzenia. 17-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego również zdradzają jego dynamiczne 

zacięcie. Projektanci poświęcili szczególnie dużo uwagi tylnej części nadwozia. Udowodnili,  

że kombi może mieć charakter. Z tyłu wyróżnia go podwójna końcówka układu  

wydechowego oraz dyfuzor powietrza. W drogę! 



Wersja cee’d GT Line

Zew wolności

Przejmij kontrolę

Nie trzeba być kierowcą wyścigowym, by poczuć adrenalinę podczas prowadzenia.  

Wystarczy spojrzeć na wnętrze Kia cee’d GT Line. Sportowe akcenty, takie jak  

dwukolorowa tapicerka, powodują przyspieszenie tętna. Jej kolorystyce odpowiada  

kierownica obszyta perforowaną skórą z kontrastującymi szarymi przeszyciami.  

Pod nią dostrzegamy pedały z nakładkami ze stopu lekkiego i wygodne oparcie na stopę. 

Czas na ekscytującą jazdę w wydaniu GT Line!

Stylistyczna precyzja
  
Wnętrze w stylu GT Line: 
szare szwy obszycia  
kierownicy oraz  
dwukolorowe uchwyty 
drzwi, tapicerka siedzeń 
i dźwignia zmiany biegów.



WERSJA WyPOSAŻENIA L (CZERń)

Wersja wyposażenia S / M:  

elegancja, styl, pewność siebie

Charakterystyka wersji:

– Jednolita czarna deska rozdzielcza

– Czarna tapicerka z tkaniny

– Srebrzysta metaliczna konsola centralna

– Chromowane klamki drzwi

WERSJA WyPOSAŻENIA S / M (CZERń)

Warianty wykończenia wnętrza nowej Kia cee’d

Różne oblicza piękna 

Wnętrze Kia cee’d wywiera nie mniejsze  

wrażenie, niż linia nadwozia. Masz do wyboru  

kilka eleganckich tapicerek i wariantów  

wykończenia Wszystko w najwyższym  

standardzie jakości.

Charakterystyka wersji:

– Jednolita czarna deska rozdzielcza

– Czarna tapicerka z tkaniny

– Srebrzysta metaliczna konsola centralna

– Chromowane klamki drzwi

Wersja wyposażenia L  

z poziomymi, kontrastującymi 

wstawkami



Charakterystyka wersji:
– Jednolita czarna deska rozdzielcza
– Czarna tapicerka z tkaniny z kontrastującymi szwami
– Czarna matowa konsola centralna
– Czarne gniazda klamek drzwi o wysokim połysku

Dynamiczne wnętrze wersji GT Line:  
oryginalna tapicerka z przeszyciami  
w kształcie rombów i kontrastującymi  
szarymi szwami.

WNĘTRZE WERSJI WypoSażENIa GT LINE
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Bezpieczeństwo czynne

Przyjemne poczucie pewności

Większa radość prowadzenia
Nasi inżynierowie dołożyli starań, by prowadzenie dawało  

jeszcze więcej przyjemności. Lepsze zawieszenie —  

z przodu zastosowano udoskonalone kolumny McPhersona,  

a z tyłu układ wielowahaczowy. W wyniku tych ulepszeń  

Kia cee’d w obydwu wersjach nadwoziowych daje pewność  

prowadzenia i pełen komfort jazdy. Nawet na wyboistych  

drogach. Ograniczono również hałas i drgania podczas jazdy. 

Komfort i bezpieczeństwo zapewnia szeroka gama  

zaawansowanych układów asystujących.

Układ stabilizacji pojazdu (VSM): 
Układ stabilizacji pojazdu (VSM) współpracuje z układem  

kierowniczym wspomaganym silnikiem elektrycznym (MDPS).  

Zapewnia on stabilność podczas hamowania na zakrętach, 

zwłaszcza na śliskich i wyboistych nawierzchniach.

Układ elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD) 

+ układ wspomagania hamowania (BAS):  
Układ EBD zwiększa stabilność pojazdu i zapobiega poślizgom. 

W związku ze zmianą obciążenia osi podczas hamowania, układ 

automatycznie optymalizuje podział siły hamowania pomiędzy 

koła przednie i tylne. Układ BAS analizuje szybkość naciskania 

pedału hamulca, rozpoznając hamowanie awaryjne.  

W koniecznych przypadkach przykłada pełną siłę do hamulców, 

skracając tym samym drogę hamowania. 

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC):
Układ HAC zapobiega cofaniu podczas ruszania na stromych 

podjazdach. Koła pojazdu pozostają zahamowane przez  

2 sekundy, dając czas na spokojne naciśnięcie pedału  

przyspieszenia.

1. Układ Kia Flex Steer:
  Opcjonalny układ Kia Flex Steer umo- 

żliwia zmianę siły wspomagania układu  
kierowniczego. Możliwy jest wybór trybu  
komfortowego ułatwiającego parkowanie 
i jazdę po mieście, trybu normalnego oraz 
trybu sportowego, dogodnego na trasach 
szybkiego ruchu.

2. Doskonałe własności jezdne i pełen komfort: 
  Zalety te uzyskano dzięki udoskonalonemu 

zawieszeniu przedniemu z kolumnami  
McPhersona i tylnemu zawieszeniu  
wielowahaczowemu.

3. Elektroniczny układ stabilizacji toru
 jazdy (ESC):
  W momencie gwałtownego hamowania  

układ ESC osobno steruje hamowaniem  
każdego koła. Jednocześnie obniża moc  
silnika, pomagając w ten sposób  
zachować kontrolę nad pojazdem  
i powrócić na zamierzony  
tor jazdy.
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SILNIKI: 
Wyższa moc, większy moment obrotowy, 
niższa emisja CO2 — udoskonalone silniki 
zwiększą apetyt na jazdę.  W połączeniu 
z najnowszą 7-biegową przekładnią  
dwusprzęgłową (DCT) gwarantują niemal 
sportową, ale ekonomiczną jazdę. 
Aby dodatkowo obniżyć zużycie paliwa, 
zredukowano masę wszystkich jednostek 
napędowych. 

2 SILNIKI BENZyNOWE

4-cylindrowy silnik 1,4 l MPI (100 KM)
Zapewnia moment obrotowy 134 Nm przy 
4000 obr./min, a jego zużycie paliwa wynosi  
6,0 l (dla wersji hatchback i kombi).  

4-cylidrowy silnik 1,6 l GDI (135 KM)
Jednostka ta wyposażona jest w układ 
bezstopniowej zmiany faz rozrządu (CVVT), 
podnoszący osiągi przy wszystkich prędko-
ściach obrotowych. Ten silnik benzynowy  
z bezpośrednim wtryskiem paliwa (GDI) 
charakteryzuje się momentem obrotowym 
164 Nm przy 4850 obr./min. Jego zużycie
paliwa wynosi 5,8 l/100 km dla wersji 
hatchback i 6,3 l/100 km dla wersji kombi.

Silniki i skrzynie biegów

Wszystko dla jak najlepszych osiągów

2 SILNIKI WySOKOPRęŻNE

4- cylindrowy silnik 1,4 l WGT (90 KM)
Jednostka ta charakteryzuje się  
momentem obrotowym 240 Nm  
w zakresie od 1500 do 2500 obr./min. 
Zapewnia niskie zużycie paliwa, wynoszące 
4,9 l/100 km (dla wersji hatchback i kombi). 

4-cylindrowy silnik 1,6 l CRDi (110/136 KM)
Ten silnik wysokoprężny gwarantuje  
znakomitą dynamikę nawet przy niskich 
prędkościach obrotowych, ponieważ jego 
maksymalny moment obrotowy wynosi 
280 Nm. 

SKRZyNIE BIEGóW:
Kia cee’d dostępna jest z 6-biegową  
przekładnią mechaniczną, 6 biegową  
przekładnią dwusprzęgłową (DCT) (tylko 
z silnikiem 1,6 l GDI), a także 7-biegową 
przekładnią dwusprzęgłową (DCT) (tylko 
z silnikiem 1,6 l CRDi). Przekładnie  
dwusprzęgłowe łączą najlepsze zalety 
skrzyń mechanicznych i automatycznych. 
Zapewniają szybką i płynną zmianę przeło-
żeń oraz nie powodują zwiększenia zużycia 
paliwa. Skrzynie dwusprzęgłowe (DCT) 
mogą być sterowane za pomocą wygodnych 
łopatek przy kierownicy.

1.  Przekładnia dwusprzęgłowa  
(6-biegowa oraz 7-biegowa):

  Dwusprzęgłowa skrzynia biegów (DCT) daje 
wrażenia kierowcy wyścigowego. Ostatnia  
generacja przekładni dwusprzęgłowych  
gwarantuje szybką i płynną zmianę biegów 
oraz niskie zużycie paliwa. 

2. Przekładnia mechaniczna: 
  Najnowsza przekładnia mechaniczna umożliwia 

precyzyjną i łatwą zmianę przełożeń.
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Poduszki powietrzne:
Sześć poduszek 
powietrznych chroni 
kierowcę i pasażerów.

Układy bezpieczeństwa

Bezpieczne miejsce

Kia cee’d oferuje najwyższy poziom ochrony biernej
Aby zapewnić najwyższą sztywność nadwozia i maksymalną zdolność absorbowania uderzeń, w obu  

wersjach Kia cee’d wzmocnione nadwozie zostało wyposażone w liczne strefy kontrolowanego zgniotu. 

Każda wersja jest wyposażona standardowo w 6 poduszek powietrznych — dwie przednie, dwie boczne 

i dwie kurtynowe. Wszystkie wymienione rozwiązania zostały rygorystycznie przetestowane, zgodnie z 

najbardziej wymagającymi przepisami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa.

Nadwozie:
Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zintegrowane  
strefy zgniotu połączono ze wzmocnionymi elementami 
karoserii. Podłużnice główne dodatkowo wzmocniono, 
a słupki środkowe wykonano ze stali o wyjątkowo wysokiej 
wytrzymałości.

Osiągi na medal:
Zarówno wersja 5-drzwiowa, jak i kombi, otrzymały  
5 gwiazdek w testach Euro NCAP.

Ekonomiczny styl jazdy, potwierdzony 
odpowienią sygnalizacją w połączeniu 
z układem Start/Stop ogranicza  
emisję CO2.

EkoTechnologia

Z myślą o środowisku

Pomysły przyjazne środowisku i finansom
Układ Start/Stop (ISG) zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2, automatycznie wyłączając silnik po zatrzymaniu samochodu. 

Kolejne rozwiązanie proekologiczne to układ odzyskiwania energii, aktywowany po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia. 

Kiedy auto zwalnia, wykorzystuje energię kinetyczną do ładowania akumulatora. Oto kolejny przykład inteligentnego 

rozwiązania, przyjaznego dla środowiska i naszej kieszeni!

1. Układ odzyskiwania energii:
Po zdjęciu nogi z pedału przyśpieszenia 
energia kinetyczna jest wykorzystywana 
do ładowania akumulatora. 

2. Układ Start/Stop (ISG):
Po zatrzymaniu na światłach i zwolnieniu 
pedału sprzęgła układ ISG automatycznie  
wyłącza silnik pojazdu. Kierowca decyduje,
kiedy ponownie go uruchomić. Rozwiązanie 
takie pomaga oszczędzać paliwo podczas 
jazdy miejskiej i chroni środowisko  
naturalne.

Aktywny układ „ECO”:
Kolejne rozwiązanie obniżające zużycie 
paliwa to aktywny układ „ECO”, który  
ogranicza zużycia energii odpowiednio 
sterując sprężarką układu klimatyzacji  
oraz alternatorem.

Pakiet „ECO”:
Zastosowano cały wachlarz rozwiązań 
zwiększających wydajność. Nad ekonomiką 
jazdy czuwa układ Start/Stop (ISG),  
układ podpowiadający optymalne  
przełożenie dla danych warunków jazdy 
oraz opony o niskich oporach toczenia.  
Obniżają one zużycie paliwa dzięki  
mniejszemu tarciu.

2
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Oto część eleganckich i funkcjonalnych rozwiązań opcjonalnych, 

oferowanych dla wersji 5-drzwiowej oraz kombi.

1. Schowki pod podłogą bagażnika: 
 Schowki o różnych wielkościach oraz 
 dwa zamykane schowki w pobliżu kół  
 tylnych (dostępne tylko w wersji kombi)

2. System aranżacji przestrzeni bagażowej: 
 Regulowane belki poprzeczne przesuwane  
 wzdłuż relingów pozwalają kształtować  
 przestrzeń bagażnika na różne sposoby

3. Przednie światła do jazdy dziennej: 
 Wykonane w technologii LED zapewniają 
 dobrą widoczność naszego pojazdu  
 na drodze

4. Klamki wewnętrzne i uchwyty: 
 Połączenie atrakcyjnego wyglądu z pełną  
 ergonomią

5.  Podgrzewana kierownica:
 Niezwykle cenne rozwiązanie w mroźne  
 poranki

6. Łopatki zmiany biegów: 
 Umożliwiają zmianę biegów bez odrywania 
 dłoni od kierownicy

7.  Uchwyty na napoje w tylnym podłokietniku:
 Jeden z licznych, praktycznych schowków,  
 dostępnych we wnętrzu pojazdu

8.  Przednie nawiewy powietrza: 
 Dzięki nim kierowca i pasażer mogą  
 podróżować w komforcie 

9. Standardowy zestaw wskaźników:
    Czytelnie prezentuje najważniejsze dane

Opcje wyposażenia

Krok wyżej

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

10.  Schowek przedni: 
 Przestronny i chłodzony, użyteczny 
 podczas dłuższych wyjazdów

11.  Kamera cofania: 
 Bardzo pomocna podczas  
 parkowania 

12.  Klimatyzacja manualna: 
 Zapewnia komfort podróżowania 
 nawet w upalne dni

13.  Lusterka zewnętrzne  
 z kierunkowskazami: 
 Połączenie eleganckiego, nowocze- 
 snego wyglądu i bezpieczeństwa

14.  Światła powitalne:
  Lampki pod lusterkami zewnętrz-

nymi oświetlają podłoże tuż przy 
samochodzie, a lampki umiesz-
czone wewnątrz klamek pomagają 
przy otwieraniu drzwi. Dostępne 
tylko z opcjonalnym „inteligentnym 
kluczykiem”

15.  Układ monitorowania ciśnienia  
 w oponach (TPMS): 
 W przypadku obniżenia ciśnienia  
 w oponie poniżej wartości progo- 
 wej, w zestawie wskaźników 
 pojawia się odpowiednie  
 ostrzeżenie

16.  Chromowana końcówka układu  
 wydechowego: 
 Stylowy, wpadający w oko dodatek 
 (tylko dla wersji 5-drzwiowej)



Obręcz koła 17” Sohari ze stopu lekkiego 
Obręcz 17” ze stopu lekkiego, o pięciu po-

dwójnych ramionach, dwukolorowa, 7,0×17, 

do opon 225/45 R17

1 2

Listwy boczne i obręcze  

ze stopu lekkiego Sohari:
Zachowaj sportowy styl modelu cee’d 

dzięki eleganckim akcesoriom, które 

chronią lakier przed zarysowaniami 

i wgnieceniami. Listwy boczne  

dostępne również w kolorze nadwozia. 

17” dwukolorowe obręcze ze stopu 

lekkiego Sohari znakomicie podnoszą 

atrakcyjność pojazdu. 

Akcesoria marki Kia

Więcej fantazji  

Kia cee’d została zaprojektowana z myślą o ludziach z charakterem. Oryginalne akcesoria dodatkowo  

podnoszą oryginalność i funkcjonalność pojazdu. Wszystkie zaprojektowano i wyprodukowano z najwyższą 

precyzją i z materiałów najwyższej jakości. Więcej informacji zawartych jest w katalogu akcesoriów.
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1. Poprzeczne belki dachowe:
Spakuj wszystko, czego potrzebujesz. Lekkie i łatwe 

w montażu aluminiowe poprzeczne belki dachowe 

umożliwiają transport wszystkich niezbędnych  

rzeczy podczas kolejnej przygody.

2. Relingi dachowe i uchwyt na rower „ProRide”:
Lekkie i wytrzymałe. Stanowią bazę do  

montowania uchwytów o różnym przeznaczeniu, 

takich jak bagażniki dachowe lub uchwyty na  

rowery. Nieodpowiednie dla pojazdów  

z panoramicznym oknem dachowym.

3. Nakładki progów:
Sposób, aby wywrzeć ogromne wrażenie tuż po 

otwarciu drzwi samochodu. Idealnie dopasowane, 

zabezpieczają przed możliwymi zarysowaniami.

4. Dywaniki welurowe:
Niezwykle atrakcyjne i wykonane na miarę, wysokiej 

jakości dywaniki welurowe zostały zaprojektowane 

z myślą o zabezpieczeniu wnętrza. Mocowane za 

pomocą standardowych zaczepów. Antypoślizgowy 

spód. Zestaw 4 sztuk z logo cee’d na dywaniku  

kierowcy.

5. Owiewki przednie:
Poczuj świeży powiew wiatru lub ciepło promieni 

słońca podczas prowadzenia. Aerodynamiczne drzwi 

przednie oraz owiewki umożliwiają jazdę pojazdem 

przy uchylonym oknie, nawet gdy wieje wiatr lub 

pada deszcz.



Kia cee’d — charakterystyka techniczna
Silniki

Rodzaj silnika

Pojemność skokowa (cm³)

Moc maks. (KM przy obr./min)

Moment obr. maks. (Nm przy obr./min)

Prędkość maks. (km/h) 5-d

Prędkość maks. (km/h) kombi

Skrzynie biegów  

5-d — mechaniczna

5-d — dwusprzęgłowa

Kombi — mechaniczna

Kombi — dwusprzęgłowa

Szczegółowe informacje dotyczące etykietowania opon można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.kia.com/pl/

* Niedostępne dla wersji o mocy 110 KM

Lakiery, obręcze kół i dane techniczne

Jedyna i niepowtarzalna Kia cee’d
Nasi projektanci stworzyli samochód. Teraz kolej na Ciebie.
Wybierz ulubiony kolor, odpowiednie obręcze kół i preferowany silnik.

Długość całkowita 

Szerokość całkowita (bez lusterek zew.)

Wysokość całkowita  

Odległość od siedzisk do dachu (z przodu) 

Odległość od siedzisk do dachu (z tyłu)

Przestrzeń na nogi (przód) 

Przestrzeń na nogi (tył)

4310

1780

1470

1018

976

1067

894

Prześwit 

Szerokość na poziomie bioder 

(z przodu) 

Szerokość na poziomie bioder  

(z tyłu) 

Pojemność bagażnika (l) 

(tylna kanapa złożona) 

Pojemność zbiornika paliwa (l)

140 

1360 

 

1295 

1318
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Jednostka: mmWymiary Kia cee’d wersji 5-drzwiowej

Jednostka: mmWymiary Kia cee’d kombi

Szerokość na poziomie ramion (z przodu) 1420 

Szerokość na poziomie ramion (z tyłu)  1392 

Rozstaw osi  2650 

Rozstaw kół (przód) 1563 

Rozstaw kół (tył) 1571 

Zwis przedni 900 

Zwis tylny 955

Prześwit 140 

Szerokość na poziomie bioder  

(z przodu) 1 360 

Szerokość na poziomie bioder  

(z tyłu) 1295 

Pojemność bagażnika (l) 528  

Tylna kanapa złożona (l) 1642  

Poj. zbiornika paliwa (l) 53 

Długość całkowita 4505 

Szerokość całkowita (bez lusterek zew.) 1780 

Wysokość całkowita 1485 

Odległość od siedzisk do dachu (z przodu) 1024 

Odległość od siedzisk do dachu (z tyłu) 996 

Przestrzeń na nogi (przód) 1067 

Przestrzeń na nogi (tył) 894

Szerokość na poziomie ramion (z przodu) 1420 

Szerokość na poziomie ramion (z tyłu)  1392 

Rozstaw osi  2650 

Rozstaw kół (przód) 1563 

Rozstaw kół (tył) 1571 

Zwis przedni 900 

Zwis tylny 760

6-biegowa

–

6-biegowa

–

6-biegowa 

6-biegowa

6-biegowa

6-biegowa

6-biegowa 

–

6-biegowa

–

6-biegowa 

7-biegowa*

6-biegowa

7-biegowa*

MPI, 4-cylindrowy 

16-zaworowy 

1368

100/6000

134/4000

183

181

Silnik benzynowy  
1,4 l MPI 
100 KM

GDI, 4-cylindrowy 

16-zaworowy 

1591

135/6300

164/4850

195

192

Silnik benzynowy  
1,6 l GDI 
135 KM

4-cylindrowy WGT 

DOHC, 16-zaworowy

1396

90/4000

240/1500 ÷ 2500

173

172

Silnik wysokoprężny 
1,4 l CRDi 

90 KM

4-cylindrowy VGT 

DOHC, 16-zaworowy

1582

110/136/4000

280/1500 ÷ 2500

190/200

188/197

Silnik wysokoprężny 
1,6 l CRDi 

110 KM lub 136 KM

16” obręcze kół ze stopu 
lekkiego 205/55R

15” stalowe obręcze kół 

195/65R z kołpakami

Kia cee’d kombi — wymiary zewnętrzne (mm)

1571 / 1561 / 1563 / 15572650

4505

900 955

14
85

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1780 / 2035 (z lusterkami)

Kia cee’d 5-drzwiowa — wymiary zewnętrzne (mm)

Cassa White (WD) Deluxe White (HW2) Sparkling Silver (KCS) Sirius Silver (AA3)

Sand Track (D5U)Track Red (FRD) Infra Red (AA1)

Planet Blue (D7U) Dark Gun Metal (E5B) Black Pearl (1K)

Bronze Metal (MyB)

1571 / 1561 / 1563 / 1557

14
70

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1780 / 2035 (z lusterkami)

2650

4310

900 760



Lakiery, obręcze kół i dane techniczne

Charakterystyka 
wersji GT Line

Oto oryginalny samochód dla prawdziwych indywidualistów.  

Poniżej przedstawiamy najważniejsze cechy Kia cee’d GT Line 

oraz Kia cee’d kombi GT Line. 

17” obręcze kół ze stopu 
lekkiego 225/45R

6-biegowa 

7-biegowa

6-biegowa

7-biegowa

Dane techniczne Kia cee’d GT Line

4-cylindrowy VGT 

DOHC, 16-zaworowy

1582

 136/4000

280/1500 ÷ 2500

200

197

Silnik wysokoprężny

1,6 l CRDi (136 KM)

Silniki

Rodzaj silnika

Pojemność skokowa (cm³)

Moc maks. (KM przy obr./min)

Moment obrotowy maks. (Nm przy obr./min)

Prędkość maks. (km/h) 5-d

Prędkość maks. (km/h) kombi

Skrzynie biegów  

5-d — mechaniczna

5-d — dwusprzęgłowa

Kombi — mechaniczna

Kombi — dwusprzęgłowa

Szczegółowe informacje dotyczące etykietowania opon są dostępne na naszej stronie internetowej: 
www.kia.com/pl/.

Wszystkie informacje i ilustracje opracowano na podstawie danych dostępnych w momencie przekazania publikacji do druku. 
Parametry i wygląd mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dark Gun Metal (E5B) Black Pearl (1K)Track Red (FRD)

1557

14
70

1549

1780 / 2035 (z lusterkami)

2650

4310

900 760 2650

4505
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Deluxe White (HW2) Sparkling Silver (KCS)

Kia cee’d kombi GT Line — wymiary zewnętrzne (mm)Kia cee’d 5-drzwiowa GT Line — wymiary zewnętrzne (mm)



Spokój ducha

Kia cee’d — 7 powodów,  
żeby powiedzieć „tak”

7-letnia gwarancja 
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 

7 lat lub 150 000 km przebiegu (do 3 lat: bez ograniczeń, powyżej 

4 lat: do 150 000 km). Bezpłatna gwarancja przechodzi na  

ewentualnych przyszłych właścicieli. Szczegółowe okresy  

gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

5-letnia gwarancja na powłokę lakierową  

i 12-letnia gwarancja na perforację nadwozia 
Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą  

ochronę i odpowiedni wygląd samochodów marki Kia.  

Nasze pojazdy są też bardzo dobrze chronione przed korozją

i objęte 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.

Pozostań w kontakcie z Kia! 
Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami.  

Dowiedz się więcej o marce Kia i nowych ekscytujących modelach 

samochodów. Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami w rozwijaniu 

technologii paliw alternatywnych, takich jak gaz płynny, napęd 

hybrydowy i ogniwa paliwowe. Przeczytaj, nad czym aktualnie 

pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe ochrony  

środowiska.

Angażujemy się w duże imprezy sportowe. Kia Motors to oficjalny  

partner UEFA i FIFA. Jesteśmy oficjalnym sponsorem turnieju  

tenisowego Australian Open  i światowej gwiazdy tenisa —  

Rafaela Nadala.

Finansowanie 
Wybrany dealer Kia przygotuje i przedstawi najbardziej korzystny

dla Państwa plan sfinansowania zakupu samochodu oraz  

z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia
Wszystkie nowe samochody marki 
Kia objęte są gwarancją na 7 lat 
lub 150 000 km przebiegu.  
Obowiązuje ona we wszystkich  
krajach UE (oraz w Norwegii, 
Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze). 
Szczegółowe okresy gwarancji  
oraz jej warunki określone są  
w książce gwarancyjnej



www.kia.com

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy  
i sporządzone są według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Zawarte dane zostały zebrane przy 
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre 
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą nie być dostępne na rynku polskim. 
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach 
samochodów marki Kia.

Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod 
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały 
w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. 
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po 
zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). 
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji 
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7 lat / 150 000 km gwarancji. 
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki 
określone są w książce gwarancyjnej.


