
De Kia Ceed. 



Inspiratie ontstaat niet zomaar. Inspiratie komt als je uit je 
comfortzone stapt. En nieuwe plekken ontdekt. Als je de wereld 
bekijkt met een frisse blik, vanuit een ander perspectief. Inspiratie 
vind je als je in beweging komt. Wij willen mensen inspireren door 
ze in beweging te brengen. Daarom creëren wij vooruitstrevende 
auto’s die jou de ruimte geven om inspiratie te vinden en de tijd 
om je ideeën tot leven te brengen. Ga met ons mee op deze 
spannende reis. En ontdek met Kia hoe beweging inspireert.

Movement that inspires.
Welkom bij het nieuwe Kia.
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Wij hebben de Ceed-familie gecreëerd met een helder doel. Autorijden is immers veel méér 
dan alleen veilig prettig reizen of onbezorgd genieten. Bewegen leidt je naar nieuwe plekken 
en onverwachte ontmoetingen. Brengt nieuwe inzichten en perspectieven – en nieuwe 
inspiratie. Spreekt dat je aan? Ga met ons mee en laat je verrassen. Door de energie en 
styling van de Ceed. Door de flair en prestaties van de verbluffende ProCeed. En door de 
veelzijdigheid van de Ceed Sportswagon, die klaarstaat om met jou op avontuur te gaan. 
Welke Ceed je ook kiest, je geniet altijd van inspirerend design, innovatieve technologie en 
het beste in comfort en functionaliteit.

De Ceed-familie.
Inspiratie en verbondenheid.
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Houd jij van krachtig design, inspirerende dynamiek en energieke prestaties? Dan is de 
nieuwe Ceed GT-Line een auto naar je hart. Kijk alleen al naar die eigenzinnige voorzijde, 
met zijn sportieve tiger nose grille en satijnchromen sierlijsten. De pijlvormige LED-
dagrijverlichting en de LED-mistlampen zijn slim geïntegreerd in de koplampunits.  
De gespierde achterzijde maakt eveneens een sterk statement, met zijn glasheldere  
LED-lampen in honingraatstijl en dynamische richtingaanwijzers aan de achterzijde.  
De glanzend zwarte diffuser is voorzien van een finishing touch in satijnchroom. 
Prachtige 17" lichtmetalen velgen maken de sportieve looks compleet. Ready…? 

Gemaakt om jou 
in vervoering te brengen.
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Zoek jij een auto die net zo connected in het 
leven staat als jij? Die echt in alles perfect bij 
jouw past? De Ceed GT-Line is ontworpen met 
jou in gedachten. Stap in en ontdek hoe perfect 
de cockpit op jou is gericht. Laat je verrassen 
door de slimme technologie en connectiviteit. 
Voel het comfort van de zwart suède-lederen 
stoelen met contrasterende grijze stiksels. Plaats 
je smartphone op de draadloze oplader in de 

middenconsole. Pak het sportief gevormde 
en multifunctionele GT-Line stuurwiel vast. 
Laat je ogen glijden over het kristalheldere 
10,25” multimedia-navigatiescherm. Sluit je 
rechterhand om de versnellingspookknop. Voel 
het comfortabele geperforeerde leder. Al je 
zintuigen op scherp. Dit wordt een inspirerende 
ervaring!

Ontworpen voor jouw rijplezier.
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Het leven wordt per definitie mooier als we creatief durven denken. Zie de ProCeed GT: met 
zijn gedurfde design, gespierde carrosserievorm en sportieve uitstraling maakt hij indruk in 
elk gezelschap. De LED-achterlichten schijnen helder en krachtig, met een direct herkenbaar 
lichtsignatuur. De sportieve diffuser, uitgevoerd in glanzend zwart met rode accenten en 
geïntegreerde satijnchromen dubbele uitlaatsierstukken, laat geen twijfel bestaan over zijn 
dynamische karakter. Nieuw ontworpen 18” lichtmetalen velgen met rode naafsierstukken 
en rode remklauwen maken het beeld compleet. Een prachtig uiterlijk, voorbode van 
inspirerend rijplezier.

De durf om grenzen te verleggen.
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Ware schoonheid, innerlijke kracht. 
Bij Kia geloven wij in de waarde van innerlijke schoonheid en intrinsieke 
kwaliteit. Dat zie je terug bij alles wat wij doen, tot in de kleinste details. Kijk 
bijvoorbeeld naar het interieur van de ProCeed GT. Die ontvangt je met alle 
égards in een interieur met zwart leder met contrasterende suède middenbaan. 
Liefhebbers van sportiviteit herkennen direct de rode stiksels en prachtige 
GT-logo’s. Pak het sportief gevormde D-cut stuurwiel vast, voel de grip van 
het leder en merk hoe je vingertoppen intuïtief de schakelflippers vinden. 
Recht voor je, in je primaire blikveld, zie je belangrijke rijinformatie helder 
gepresenteerd. Het brede 12,3” digitale instrumentenpaneel loopt naar rechts 
naadloos door in een centraal 10,25” touchscreen-multimediasysteem met 
navigatie. Perfecte connectiviteit, een premium JBL audiosysteem en een 
USB-oplaadpoort voorin houden je onderweg altijd verbonden én brengen je 
subliem in-car entertainment. Zo wordt rijden puur genieten!
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Gemaakt voor een betere wereld. De wereld verandert. Oude gewoonten verdwijnen en maken plaats voor nieuwe, betere oplossingen. 
Duurzamer, circulair, in balans met de wereld om ons heen. Ook als het gaat om onze mobiliteit. Een 
lichtend voorbeeld is de Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid, de eerste stationwagen die je inspireert met 
een elektrische rijervaring van het hoogste niveau. Zijn geavanceerde aandrijflijn combineert optimale 
efficiëntie met aanstekelijke dynamiek. Elektrisch waar het kan, hybride waar het nodig is. 
Ook uiterlijk maakt deze duurzame Sportswagon een overtuigend statement. Kijk maar naar de 
markante grille, de laadaansluiting op het voorspatbord en de dynamisch gewelfde voorspatborden en 
portierpanelen. De full-LED koplampen en mistlampen s  en 17” lichtmetalen velgen m  benadrukken hoe 
sportief design hand in hand kan gaan met emissievrije duurzaamheid: met volledig opgeladen batterij rijd 
je tot wel 50 km. Ruim genoeg voor de meeste dagelijkse ritjes.
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Premium JBL audiosysteem. m  Het topklasse audiosysteem 
van de Ceed verrast je onderweg telkens weer met zijn 
sublieme geluidsweergave. De 8 hoogwaardige luidsprekers 
zijn exact afgesteld op de ruimtelijke eigenschappen van 
het interieur, voor optimale geluidskwaliteit op elke zitplaats. 
Geavanceerde Clari-FiTM muziekhersteltechnologie laat zelfs 
gecomprimeerde mp3’s vol en helder klinken. Zo geniet jij altijd 
van jouw favoriete muziek in de best mogelijke geluidskwaliteit.

Draadloze telefoonoplader. m  Als je overal en altijd 
verbonden wilt zijn, wil je ook verzekerd zijn van genoeg 
energie. Daarom kun je in de Ceed-familie draadloos opladen, 
zónder gedoe met kabeltjes of adapters. Leg je smartphone 
met Qi-technologie simpelweg op de draadloze oplader. De 
techniek doet de rest.

12,3" digitaal instrumentenpaneel. m  Het volledig digitale 
instrumentenpaneel is voorzien van een 12,3” high-definition 
display met vier verschillende thema's en speciale Plug-in 
Hybrid graphics. Naast alle belangrijke rijinformatie geeft 
dit ook het actuele brandstofniveau weer inclusief de 
bandenspanning. In de Ceed Sportswagon PHEV vind je hier 
tevens de actuele rijmodus inclusief visuele weergave van de 
energiestromen, batterijstatus en actieradius.

10,25" multimedia infotainment/navigatie. m  Het nieuwste 
navigatiesysteem van Kia tilt maatwerk naar een hoger niveau. 
Selecteer je bestemming via het naadloze 10,25" touchscreen. 
Geniet dankzij de 7 jaar gratis kaartupdates altijd van up-to-
date routebegeleiding. Beheer al je functies met geïntegreerde 
spraakherkenning en telefoneer en/of speel je favoriete muziek 
via de perfecte Bluetooth-connectie. In split-screen modus 
kun je zelfs twee verschillende infotainmentfuncties tegelijk 
activeren. Bijvoorbeeld muziek én navigatie. Of een kompas én 
de weersverwachting.

Leven in 
verbondenheid. 
Bij Kia geloven we in de kracht van verbinding. 
Omdat we in contact met anderen meer inspiratie 
vinden. Betere ideeën ontwikkelen, meer bereiken. En 
bovenal: meer genieten. Daarom bieden de Ceed en 
ProCeed de modernste technologie voor naadloze en 
moeiteloze connectiviteit. Zo kun jij onderweg altijd 
verbonden zijn met de wereld om je heen. En met 
iedereen die voor jou belangrijk is.
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Blijf verbonden. Laat je inspireren.
Bij Kia geloven we dat informatie en verbondenheid de beste voedingsbodem zijn voor 
inspiratie, creativiteit en geluk. Daarom biedt de Ceed je superieure connectiviteit en 
informatie via de Kia Connect-app en Kia Connect Live Services m . Deze zijn ontworpen 
zodat jij altijd verbonden kunt blijven met je auto en altijd beschikt over de juiste actuele 
en gedetailleerde informatie. Van online navigatie inclusief realtime verkeersgegevens 
tot laadstations (alleen PHEV), parkeerinformatie, weersverwachtingen, nuttige 
plaatsen, spraakherkenning en meer. De Kia Connect-app helpt je met persoonlijke 
autosettings en handige functies zoals last-mile navigatie, parkeerservice, vind mijn 
auto, deurbediening en nog veel meer. Met zoveel slims binnen handbereik wordt elke rit 
prettig, ontspannen en inspirerend.

Connect met de toekomst. 

Zelfs als je niet in de auto onderweg bent, helpt de interactieve 
Kia Connect-app je. Bijvoorbeeld met de ‘Vind mijn auto’-
functie: handig als je ergens staat geparkeerd in een 
onbekende stad of in een grote parkeergarage. Als je eenmaal 
hebt geparkeerd, laat de last-mile-navigatie je bij de hand 
nemen en je van je auto naar je eindbestemming leiden. 
Als iemand anders je auto bestuurt, blijf je via de Valet-
parkeerfunctie toch verbonden. Ritten die je op je smartphone 
plant, kun je met ‘Naar-auto-sturen’ direct uploaden naar 
het navigatiesysteem van je Kia. Je kunt zelfs de portieren op 
afstand vergrendelen en ontgrendelen met de deurbediening. 
En je eerdere ritten? Die staan overzichtelijk onder Mijn ritten, 
handig voor de administratie.

Altijd onderweg, overal thuis. 

De Kia Connect Live Services geven je toegang tot alle 
naadloze en gedetailleerde informatie voor jouw reis. Navigeer 
via de snelste route naar elke bestemming met intelligente 
verkeersinformatie inclusief real-time updates, eventuele 
alternatieve routes en de verwachte aankomsttijd. Ontdek 
het gemak van Kia Connect Live Services zoals Weer en 
Parkeren en vind moeiteloos elke bezienswaardigheid. 
Heb je een oplaadpunt nodig, dan wijst je Kia je zelf de weg 
(alleen PHEV). Commando’s geef je veilig handsfree via 
spraakbesturing; met je persoonlijke gebruikersprofiel wijzig 
of herstel je snel en gemakkelijk allerlei instellingen. En dankzij 
slimme connectie van je digitale agenda met je navigatie rijd je 
zonder aarzelen direct naar de locatie van je volgende afspraak.

Connected wanneer jij dat wilt. 

Met Kia Connect Live Services blijf je via je smartphone 
verbonden en beschik je over diverse handige functies. De 
functie Voertuigstatus geeft je gedetailleerd inzicht in hoe je 
Kia erbij staat: of de portieren vergrendeld zijn of niet, hoeveel 
brandstof er in je tank zit of energie in je accu (alleen PHEV), 
en hoever je daarmee kunt rijden. Met de Vergrendel-toets 
kun je ‘m op afstand openen of sluiten: zo weet je zeker dat alle 
portieren inclusief motorkap en achterklep veilig dicht zijn. En 
heeft iemand anders je Kia geleend? Met één druk op de knop 
re-activeer je je persoonlijke instellingen.

Slimme en veilige services. 

Via de Kia Connect-app heb jij je auto altijd bij je, via nuttige 
features en meldingen. Zo zie je via de app direct of de 
portieren zijn vergrendeld, en open of sluit je ze desgewenst 
alsnog. Ook de actuele 12V accustatus en actieradius heb 
je altijd paraat. Je kunt zelfs pushmeldingen instellen: 
‘bijvoorbeeld als de 12V batterij onder een bepaald niveau 
zakt of als onverlaten proberen in te breken. Ook handig: het 
Voertuig-stationair-alarm. Zo verlaat je nooit meer de auto 
zonder deze uit te zetten.

 
De afgebeelde Kia Connect-schermen zijn alleen ter illustratie en tonen mogelijk niet de allernieuwste versie van de Kia Connect-app en Kia Connect Live Services. 

Raadpleeg de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect Live Services voor meer informatie over regelgeving en juridische details.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia; deze diensten zijn de eerste zeven jaar gratis, gerekend vanaf de dag van eerste tenaamstelling, en kunnen tussentijds 
wijzigen. Details over de werking, het gebruik en de gebruiksvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de Kia-dealer en op kia.com. Voor gebruik van deze diensten is een 
smartphone met iOS- of Android-besturingssysteem en gsm-abonnement met data-optie nodig.
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Meer weten. Meer genieten. 
De mooiste avonturen vind je altijd achter de horizon, de mooiste uitzichten 
ná de volgende bocht. Daarom wil jij niet stilzitten maar eropuit. Jouw Kia is 
er klaar voor: met Kia Connect Live Services. Daarmee vind jij altijd je weg: 
in het dagelijkse woon-werkverkeer, tijdens ontspannen weekendjes weg 
en op wekenlange roadtrips naar andere landen. Kia Connect Live Services 
maakt autorijden slimmer en veiliger met super secure routebegeleiding 
inclusief handige diensten zoals Live verkeersinformatie, nuttige plaatsen en 
weersverwachtingen. Waar het leven je ook brengt: met Kia Connect Live Services 
ben je er klaar voor*.

Met Android AutoTM blijf je met je Android smartphone ook 
onderweg optimaal connected, en houd je tegelijk veilig je 
aandacht bij de weg. Via een eenvoudige en duidelijke interface 
bedien je de belangrijkste apps en functies zoals Google Maps, 
muziek en spraakbesturing.

Met Apple CarPlayTM kun je je iPhone verbinden met je Kia 
en de belangrijkste functies bedienen via het display van je 
infotainmentsysteem. Zo kun je tijdens het rijden toch veilig 
navigeren, muziek streamen, bellen en gebeld worden.

*   Deze diensten zijn volledig in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 geldt in alle 
EU-lidstaten voor elk bedrijf dat persoonlijke informatie over EU-burgers opslaat of verwerkt binnen EU-landen. 
Voor deze services is een smartphone met data-abonnement nodig. Er kunnen wettelijke beperkingen op deze services van 
toepassing zijn, afhankelijk van nationale regels en wetgeving.

Parkeerinformatie en brandstof info. Kia Connect Live 
Services vertelt je waar in de buurt van je bestemming je kunt 
parkeren. Het toont openbare parkeerplaatsen en de verwachte 
beschikbaarheid op basis van historische data, en toont de actuele 
beschikbare ruimte

in parkeergarages met kleurcodes. Aan de hand van een online 
database vind je overal tevens moeiteloos de dichtstbijzijnde 
benzinestations en prijzen. Daarnaast krijg je bij de PHEV de 
dichtstbijzijnde oplaadpunten inclusief info over beschikbaarheid 
en connectortypes te zien.

Nuttige plaatsen en Weersverwachtingen. Zoek jij een 
goed sushirestaurant, een supermarkt of een leuk terrasje? 
Je vindt ze met Nuttige plaatsen. Plan jij een weekendje 
weg en wil je weten wat er mee moet – badpak of regenjas? 
Weersverwachtingen geeft je het vierdaagse vooruitzicht 
inclusief minima en maxima, windverwachting en de zon-  
en regenkansen.

Live Verkeersinformatie. Het navigatiesysteem levert zeer 
nauwkeurige live verkeersinformatie, elke twee minuten vers. 
Zo weet je precies waar het soepel doorstroomt en welke 
wegen je beter even kunt mijden. Loopt het op jouw route toch 
vast, dan biedt het systeem je direct een sneller alternatief.
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40:20:40 vlak neerklapbare achterbank. m  Met de gedeeld neerklapbare achterbank met 
éénknopsbediening passen de ProCeed enSportswagon zich soepel aan jouw  
wensen aan.

Ontgrendeling op afstand. m  Zo simpel en comfortabel kan veranderen zijn: met de hendels 
links en rechts in de bagageruimte ontgrendel je in één beweging de neerklapbare rugleuningen.  

Alle ruimte. Met de achterbank geheel neergeklapt ontstaat in de Ceed Sportswagon Plug-in 
Hybrid een bagageruimte van maar liefst 1.506 liter met een vlakke laadvloer. Voor de reguliere 
Ceed Sportswagon is dat zelfs 1.695 liter. Extra handig: twee opbergvakken onder de laadvloer 
bieden plek om kleine losse spullen op te bergen, buiten het zicht van nieuwsgierige blikken.  
Met handige haakjes en bagagenetten houd je alles veilig op zijn plaats.

Altijd klaar om te veranderen. 

De wereld om ons heen is continu in beweging. Meer dan ooit 
geldt: verandering is de enige constante. Daarom hebben de 
ProCeed en Ceed Sportswagon flexibiliteit en veelzijdigheid in 
hun DNA. Je kunt het aantal zitplaatsen en de bagageruimte 
soepel aanpassen aan jouw wensen. Op elk moment. Dat geeft 
jou alle ruimte en alle vrijheid.
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Smart Key.  s  Starten en rijden is nu simpeler dan ooit.  
De Smart Key ontgrendelt de nieuwe ProCeed zodra je in 
de buurt komt. Starten kan gewoon met een druk op de 
start/stop-knop. 

Stoelverwarming voor en achterin. m  Alle zitplaatsen voor- 
en achterin zijn voorzien van stoelverwarming met keuze uit 
drie temperatuurniveaus, ideaal voor koude winters. 

Verwarmd stuur. s  De Ceed verrast je in zomer én 
winter met zijn premium features. Zoals het comfort 
van stuurwielverwarming. Dat rijdt extra prettig, zelfs bij 
Elfstedenvrieskou.

De kracht  
van creativiteit.
Als we tijd nemen om goed na te denken, ontstaan 
vrijwel altijd de betere ideeën. Dat is precies wat 
we bij Kia doen, en dat levert allerlei slimme extra’s 
op. Zo maken we jouw mobiliteit zo comfortabel, 
praktisch en inspirerend mogelijk.

Slimme elektrische achterklep. s  Niet belangrijk, wel héél 
handig – zeker als je je handen vol hebt aan boodschappen 
of bagage. Loop naar de achterkant van de ProCeed met de 
Smart Key in je zak en de bagageruimte opent automatisch.

Memory-functie bestuurdersstoel. m  De ProCeed onthoudt 
dankzij de memory-functie precies jouw favoriete instellingen 
van bestuurdersstoel en buitenspiegels. Zo zit jij altijd direct 
perfect!
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Autonome rijbaanvolgassistentie. s  Dit praktische 
hulpsysteem werkt met een videocamera die de strepen 
links en rechts van je rijbaan ziet. Zo helpt het je om 
netjes in het midden van je rijbaan te blijven. Het werkt bij 
snelheden van 0 tot 130 km/u en is nu beschikbaar voor 
modellen met handmatige én DCT-transmissie. Autonome 
Rijbaanvolgassistentie gaat nog een stap verder: dit voorkomt 
zelfs actief dat je onbedoeld buiten je rijbaan komt. Raak jij 
zonder richting aan te geven buiten je rijbaan, bijvoorbeeld 
doordat je aandacht is afgeleid, dan stuurt het systeem je met 
een subtiele stuuringreep terug naar je rijstrook.

Grootlichtassistentie. s  Wanneer je in het donker met 
grootlicht rijdt, en de camera in de voorruit ziet een tegenligger, 
dan schakelen je koplampen automatisch van grootlicht naar 
dimlicht om te voorkomen dat andere bestuurders worden 
verblind. Zodra de tegenligger is gepasseerd, gaat het 
grootlicht automatisch weer aan.

Adaptieve cruise control met navigatie-ondersteuning. m  
Via GPS-data van je locatie en je geplande route weet jouw 
Ceed precies wanneer je een bocht nadert. Dankzij deze 
navigatie-ondersteuning past het adaptieve cruise control-
systeem automatisch je rijsnelheid aan, en accelereert bij het 
uitrijden van de bocht weer naar de ingestelde kruissnelheid.

Snelwegassistentie. m  Dit systeem is ontworpen voor 
optimaal comfortabel en veilig rijden op snelwegen. Het houdt 
automatisch de ingestelde volgafstand aan tot je voorligger én 
houdt je veilig in het midden van je rijbaan. Indien nodig regelt 
het daarbij tevens de besturing en je rijsnelheid. Het kan zelfs 
autonoom het ter plaatse geldende maximum aanhouden, aan 
de hand van de informatie van je navigatiekaarten. 

Moderne engeltjes op je schouder.

Adaptieve cruise control. m  Dit systeem helpt jou om extra 
comfortabel te rijden op constante snelheid door automatisch 
een veilige volgafstand aan te houden. Met behulp van een 
videocamera en radar herkent dit systeem voorliggers en 
past de eigen rijsnelheid daarop aan. Remt een voorligger af, 
dan zorgt het systeem ook voor afremmen; het kan de auto 
zelfs autonoom tot stilstand brengen. Is de weg weer vrij, dan 
accelereer je automatisch naar de vooraf ingestelde snelheid. 
Een ideale feature, zeker in druk fileverkeer. 

* Adaptieve Cruise Control uitsluitend leverbaar in combinatie met DCT-transmissie. 

Dodehoekassistentie. m  Met behulp van een camera 
aan de voorkant en een radarsensor aan de achterkant 
scant dit systeem continu de dode hoeken rondom je auto. 
Nadert er in een dode hoek een medeweggebruiker, dan 
gaat er in de buitenspiegel een attentielichtje branden. De 
dodehoekassistentie helpt je om ook in druk verkeer veiliger 
van rijbaan te wisselen. Zodra je met je richtingaanwijzer 
aangeeft dat je van rijstrook wilt wisselen, kijkt dit systeem met 
je mee over je schouder. Nadert daar een ander voertuig en 
komt dat gevaarlijk dichtbij, dan grijpt het systeem automatisch 
in om een botsing te voorkomen.

Stel jij hoge eisen aan de veiligheid van je volgende auto? Dan ben je bij Kia aan het juiste adres.  
Elke Ceed of ProCeed heeft een keur aan innovatieve functies en geavanceerde systemen om jou en je 
inzittenden onder alle omstandigheden te beschermen. Daardoor kun jij onbezorgd genieten, waar het 
avontuur je ook brengt. 
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Kruisend verkeersassistentie achter. m  Bestaat er bij 
het achteruitrijden in of uit een parkeerplaats kans op een 
aanrijding met naderende weggebruikers vanaf links of 
rechts? Dan geeft dit systeem een helder geluidssignaal om je 
te waarschuwen. Indien nodig kan het zelfs een remingreep 
uitvoeren om een botsing te voorkomen.

Autonome noodremassistentie. s  Dit systeem scant de 
omgeving voor de auto op mogelijk gevaar door middel 
van videocamera en radar. Het herkent auto’s, voetgangers 
en fietsers die je pad kruisen en helpt om dreigende 
botsingen te voorkomen. Het beschermt je tevens tegen 
mogelijke aanrijdingen met tegenliggers bij links afslaan op 
kruispunten. Dreigt er een botsing, dan geeft de Autonome 
noodremassistentie een signaal in het dashboard en een 
voelbaar signaal via het stuurwiel. Rijd je desondanks door, 
dan maakt de auto in het uiterste geval zelfs automatisch een 
noodstop om een ongeval te helpen voorkomen.

Vermoeidheidsherkenning. s  Raak jij vermoeid achter het 
stuur, of ben je te veel afgeleid achter het stuur? Dit systeem 
merkt het aan je gedrag en aan de manier waarop je het 
stuurwiel, de richtingaanwijzers en het gaspedaal bedient. 
Slaat de vermoeidheid toe, dan klinkt een geluidssignaal en 
verschijnt een helder waarschuwingspictogram van een kop 
koffie in het instrumentenpaneel: tijd voor een pauze! Het 
systeem ziet ook als voertuigen voor je optrekken maar jij zelf 
onnodig lang blijft staan, bijvoorbeeld bij verkeerslichten of 
in een file. Ook dan geeft hij een pop-up bericht en klinkt een 
geluidssignaal – rijden maar!

Uitstapwaarschuwing. m  Deze slimme feature ziet mogelijk 
gevaar buiten de auto bij het uitstappen. Nadert er een fiets of 
auto, dan geeft het een helder geluids- en lichtsignaal.

Snelheidsbordenassistentie. m  Hiermee rijd je nooit meer 
onbedoeld te hard. De naar voren gerichte videocamera ‘leest’ 
de snelheidsborden en inhaalverbodsborden langs de weg en 
toont ze in het instrumentenpaneel.

Slimme parkeerassistentie. m  Voortaan kun jij stressvrij parke-
ren, zelfs in krappe situaties. Met deze slimme feature stuurt 
jouw Ceed zichzelf gecontroleerd in of uit parallelle, schuine 
of haakse parkeervakken. Daarbij gebruikt het de camera’s en 
sensors rondom voor het volgen van de lijnen op de weg en het 
spotten van eventuele obstakels. Zelf hoef je alleen gas, rem en 
versnellingen te bedienen – de Ceed doet de rest.

Hoe blijf je scherp en alert, in een wereld waarin er om je heen continu zoveel valt te zien en 
te beleven? De Ceed helpt je. Met slimme features die afleiding voorkomen en complexe taken 
simpel maken. Zo kun jij veilig en ontspannen rijden. 

Altijd voorbereid op wat 
het leven brengt.
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HEV/EV-keuzeschakelaar. s  Rijd jij het liefst puur elektrisch, 
bijvoorbeeld in de stad? Met deze knop in de middenconsole 
selecteer je de gewenste aandrijving: elektrisch of hybride. 
In EV-modus rijdt de Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid in 
principe* emissievrij. In HEV-modus kiest de auto afhankelijk 
van de omstandigheden zelf welke krachtbron hij inzet: de 
zuinige benzinemotor, de krachtige elektromotor of allebei 
tegelijk.

'Driver only' modus. s  Reis je alleen, dan hoeft niet heel de 
auto gekoeld. In driver only modus koelt de airco alleen de 
zone rondom de bestuurder. Dat bespaart energie, veroorzaakt 
minder emissies én maakt je rijbereik zo groot mogelijk.

De geavanceerde aandrijflijn van de Ceed Sportswagon Plug-
in Hybrid combineert maximale efficiency en zuinigheid met 
inspirerende dynamiek. Door optimale afstemming tussen 
beide krachtbronnen gaat de overgang tussen puur elektrisch 
en benzine-elektrisch hybride naadloos en ongemerkt. Op 
een acculading rijdt deze uitvoering puur elektrisch wel 50 
kilometer**. Daalt de accuspanning beneden een bepaald 
niveau, dan schakelt automatisch de hybride modus in.

Zeilen. Bij het rijden in de ECO modus zal de auto in een 
'zeilmodus' raken bij het loslaten van het gaspedaal.  
De motor valt subtiel stil en zorgt voor brandstrofbesparing. 
Zodra het gaspedaal weer wordt ingedrukt slaat de motor 
direct weer aan.

Regeneren. Bij vertragen 
of remmen werkt de 
elektromotor als een dynamo: 
hij zet de bewegingsenergie 
van de auto om in stroom, die 
terugvloeit in de accu voor 
later gebruik.

Rijdende Stop & Start. 
Vertraag je of rem je af tot 
stilstand met de transmissie 
in de versnelling, dan schakelt 
de verbrandingsmotor 
automatisch uit om brandstof 
te besparen. 

Drive Mode Select (DMS). m  Voor next level rijplezier is de 
nieuwe Ceed met automatische transmissie voorzien van Drive 
Mode Select. Deze activeer je eenvoudig met de keuzeknop 
links naast de transmissiehendel. In de Sport-stand profiteer 
je van extra vlotte respons op het gaspedaal, krachtiger 
tussenacceleratie bij inhalen en een directere besturing. Voor 
inspirerende dynamisch rijden.  

Schakelflippers. m  Daarmee kies je altijd snel en trefzeker 
de juiste versnelling, met beide handen veilig aan het stuur. 
Zo rijd je dynamischer en intuïtiever, en behoud je onder alle 
omstandigheden perfecte controle.

Ondersteuning. Bij versnellen of heuvelop rijden werken 
beide systemen samen: de elektromotor ondersteunt de 
brandstofmotor met stroom uit de accu, voor extra trekkracht.

Start. Elke rit begint in 
elektrische modus voor 
stille, krachtige en soepele 
prestaties vanaf de eerste 
meters.

Kruissnelheid. Bij rijden op 
constante snelheid is doet de 
efficiënte brandstofmotor al 
het werk. Zo nodig laadt die 
ook de accu’s verder bij.

De kracht van duurzaam denken. Bij Kia geloven we in een duurzame toekomst van mobiliteit – en daar werken we hard aan. We 
ontwikkelen ingenieuze aandrijvingen waarmee je zuiniger rijdt én verder komt. Zoals de Mild-Hybrid 
(MHEV) aandrijving uit de nieuwe Ceed. Die biedt inspirerend rijplezier met zeer lage emissies zonder plug-
in opladen. Een krachtige emissievrije elektromotor met 48V lithium-ion accu ondersteunt de superzuinige 
benzinemotor zodat die altijd in zijn meest gunstige toerengebied kan werken, en wint via het ‘e-systeem’ 
remenergie terug.  

*   In een aantal situaties kan het gebeuren dat in EV-modus toch de benzinemotor aanslaat. Bijvoorbeeld als de spanning in de hybride batterij onder een bepaald niveau 
daalt, als extra prestaties worden gevraagd, of voor het verwarmen van het interieur.

** In WLTP-cyclus.
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LED-achterlichten. s  Helder, zuinig en direct herkenbaar: 
de LED-achterlichten van de Ceed Hatchback in de subtiel 
gewelfde achterklep. 

ExecutiveLine. Kijk naar de sierlijke 17" lichtmetalen velgen 
en de full-LED koplampen die de aandacht nemen. Stijlvol en 
scherp zorgt deze uitvoering voor een overtuigende indruk.

USB-oplader achterin. m  De Ceed heeft energie voor 
iedereen. Ook voor de achterpassagiers, via deze handige 
universele USB-oplader. 

8” kleuren-touchscreen. s  Het gebruiksvriendelijke 8” kleuren 
TFT-LCD-touchscreen audiosysteem is precies wat jij wilt. Het 
brengt je Digital Audio Broadcast (DAB) radio met live trackinfo 
en songtitels, smartphone-connectiviteit met Android Auto® en 
Apple CarPlay® en toont je het beeld van de achteruitrijcamera.

Achteruitrijcamera. s  De achteruitrijcamera heeft een 
verbeterde functionaliteit voor extra veiligheid als je achteruit 
een parkeerplaats inrijdt. Je kunt nu kiezen uit diverse 
cameraweergaven met dynamische gidslijnen op het scherm 
die je helpen bij het indraaien. Ook nieuw: je kunt de monitor 
nu ook activeren tijdens het rijden, om achteropkomend 
verkeer te zien.

Achteraanzicht. De nieuw gestylede achterbumper geeft de 
Ceed Sportswagon een lager, krachtiger en meer uitgesproken 
uitstraling.

4,2” supervision cluster. s  Het heldere, instelbare LCD-
scherm centraal in het instrumentenpaneel brengt je allerlei 
nuttige tripinformatie en bijvoorbeeld de buitentemperatuur. 

10,25" full map navigatiesysteem. m  Beheer al je functies 
met geïntegreerde spraakherkenning en telefoneer en/of speel 
je favoriete muziek via de Bluetooth-connectie. In split-screen 
modus kun je zelfs twee verschillende infotainmentfuncties 
tegelijk activeren. Bijvoorbeeld muziek én navigatie.

Klaar voor nieuwe avonturen. 

Waarheen je ook wilt, en wie je ook meeneemt: de nieuwe Ceed is jouw perfecte match voor elke 
trip. Nu nog meer dan ooit, dankzij allerlei verfijningen en nieuwe functies. Zoals de scherp gelijnde 
nieuwe voorbumper met de markant gestileerde tiger nose grille. De nieuwe standaard 16" lichtmetalen 
velgen en wat te denken van slimme rijhulpsystemen zoals autonome rijbaanvolgassistentie, autonome 
noodremassistentie en grootlichtassistentie voor veilig rijden in het donker. Bluetooth en het standaard 8" 
grote multimedia display zorgen voor een gebruiksvriendelijke multimedia-ervaring. Verder zijn zaken als 
Android Auto en Apple Carplay voorbereiding en dual zone climate control ook standaard beschikbaar op 
elke Ceed.

Kies jij het liefst voor stijl en comfort? Dan is de ExecutiveLine met 17" lichtmetalen velgen ongetwijfeld 
jouw favoriet. Met zijn nieuwe bumperdesign en LED-achterlichten maakt hij een overtuigende, eigentijdse 
indruk. Van de sportieve tiger nose grille en de krachtige nieuwe voorzijde met innovatieve full-LED 
koplampen. In het interieur geniet je van het comfort van de dual zone climate control, de stoelen in stof-/
lederlook met uniek stoeldesign, een 12,3" interactief digitaal cluster, een 10,25" full map navigatie- en 
multimediasysteem en een handig draadloos oplaad station voor je smartphone.
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Ceed GT. Ben jij klaar om een sportief statement te maken? De Ceed Hatchback GT is een topatleet vol energie en ambitie. 
Dat zie je aan alles: van de speciale sportgrille met GT-logo tot de opvallende rode accenten. De nieuw gevormde voorbumper 
herbergt de immense zwarte ondergrille. Dorpels in carrosseriekleur met zwart/rode accenten en hoogglans zwarte spiegelkappen 
benadrukken zijn sportieve klasse. Het LED-lichtencluster met geïntegreerde koplampen, mistlampen en richtingaanwijzers straalt 
kracht en focus uit. Aan de achterzijde bepalen heldere LED-lichtunits in honingraatstijl en dynamische knipperlichten de aanblik, 
samen met de nieuwe diffusor, GT-rode accenten, dubbele uitlaatsierstukken en prachtige 18" lichtmetalen sportvelgen. Onder de 
motorkap ligt de powerhouse die zijn sportieve aspiraties waarmaakt: de 1.6 T-GDi met 204 pk, 7-traps DCT-automaat en Sport-
modus. Wie kiest voor de Ceed GT, kiest voor next level dynamiek en inspirerend rijplezier.

Hoogste tijd voor 
uitgesproken keuzes.

ProCeed GT-Line. Verbind het sportieve design en de strakke styling van een GT-Line met de ruimte, veelzijdigheid en veiligheid 
van een Sportswagon. Voeg daar een elegant glooiend shooting brake-silhouet aan toe en zie: de ProCeed GT-Line. Dit is een auto 
voor creatieve geesten en gepassioneerde rijders. Het interieur verrast je met verfijnde details en state-of-the-art technologie. 
Grote displays, een sportief D-cut stuurwiel met schakelflippers, ergonomische sportstoelen met GT-Line logo. Plus: volop ruimte 
voor passagiers en hun bagage voor elke trip of vakantie. Prachtige 17” of 18” lichtmetalen velgen vormen een stijlvolle finishing 
touch. Zo wordt elke rit genieten.

Ceed Sportswagon GT-Line. Houd jij van inspirerende dynamiek, sportieve styling en ruimte voor avontuur? Dan is de Ceed 
Sportswagon GT-Line echt iets voor jou. Let op het nieuwe sportieve ontwerp van de achterbumper en de scherp gesneden grille 
met satijnchromen sierlijsten. Ontdek de heldere sprankeling van de full-LED koplampen en LED-mistlampen. Stap vervolgens in en 
ervaar de premium kwaliteit van de cockpit met sportief D-cut stuurwiel met schakelflippers en ergonomische stoelen met GT-Line 
logo. Ook hier maken de 17" of 18'' lichtmetalen velgen het plaatje compleet. En wát een plaatje.

Spanning kent vele vormen: de verlokking van het nieuwe, de verrassing van 
het onverwachte en de kick van pure adrenaline. Bij Kia geven we autorijden 
altijd iets extra’s - movement that inspires. 
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Stof-/lederlook combinatie, 
zwart. m   
Deze uitvoering omvat 
stoelen in zwarte stof/
kunstleder-combinatie, 
hoogglans zwarte afwerking 
en stijlvolle satijnchromen 
accenten op het dashboard.

ExecutiveLine (PHEV), 
leder zwart. Comfortabele 
voorstoelen met sportieve 
bolstering, bekleed met 
hoogwaardig zwart 
natuurleder voor langdurig 
comfort. Een perfecte match 
met de hoogglans zwarte 
afwerking en stijlvolle 
satijnchromen accenten op 
het dashboard.

Onafhankelijk. Innovatief. Inspirerend. Zelfbewust. Die vier woorden staan zijn 
altijd top of mind bij het ontwerpen van onze interieurs. Voor de Ceed bieden 
we diverse stijlvolle opties met zorgvuldig geselecteerde materialen en perfecte 
afwerking. Van smaakvolle zwarte stof en stijlvolle zwart/kleur-combinaties tot 
hoogwaardige puur natuurleder. Zo mooi, waarom zou je ooit nog uitstappen? 

Ruimte voor individuele keuzes.

ComfortLine, zwart.
De ComfortLine heeft 
standaard zwarte stoffen 
stoelbekleding en opvallende 
dashboardaccenten in 
donkere metaallak.

DynamicLine, zwart. 
De DynamicLine heeft 
standaard zwarte stoffen 
stoelbekleding en opvallende 
dashboardaccenten in 
donkere metaallak.
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GT. Topklasse interieur met sportieve kuipstoelen uitgevoerd in hoogwaardig zwart suède/leder-combinatie met sportieve rode 
stiksels en GT-logo; hemelbekleding in zwart. 

GT-Line interieur zwart suède/leder. Smaakvolle combinatie van zwart suède en leer met contrasterende 
grijze stiksels en GT-Line logo; hemelbekleding in zwart. (dit interieur type is ook standaard voor de GT-PlusLine 
uitvoering)
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17" lichtmetaal GT-(Plus)Line 17" lichtmetaal 
met diamantgeslepen 
afwerking (two-tone).

GT-PlusLine 18" lichtmetaal

(alleen voor DCT7-automaat)

GT 18" lichtmetaal

Kleur je wereld met creativiteit. De nieuwe Ceed biedt keuze uit 13 sprankelende carrosseriekleuren én 
6 unieke velgdesigns. Zeg het maar: welke vind jij het mooist?

Een inspirerende collectie.

Deluxe White (HW2)

Orange Fusion (RNG) 
Alleen voorGT-(Plus)Line  
en GT

Silky Silver (4SS) 
Niet voor PHEV, GT  
en GT-(Plus)Line

Lunar Silver (CSS)

16" lichtmetaal

Infra Red (AA9) 

Casa White (WD) 
Niet voor GT 

Yucca Steel Grey (USG) 
Niet voor GT-(Plus)Line en GT

Experience Green (EXG)

Penta Metal (H8G)

Black Pearl (1K)

Blue Flame (B3L)

16" lichtmetaal (PHEV)

Bandenlabels
Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van 
jouw Kia. De Europese Unie heeft een nieuwe etikettering 
ingevoerd voor alle autobanden. Het nieuwe EU-
bandenlabel is gemakkelijk in te zien en biedt jou meer 
transparantie. 

Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de 
Ceed? Scan dan de QR-code met je smartphone.

De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor 
energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.
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JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T

Een nieuwe Kia is een product van topkwaliteit, om jarenlang onbezorgd 
van te genieten. Daarom omringen wij jou en je Kia met de beste zorg, 
ondersteunende services en uitgebreide garanties.

Pure kwaliteit voor 
volledige gemoedsrust.

7 jaar garantie
Op elke nieuwe Kia krijg je een garantie van 7 jaar of 150.000 km 
(onbeperkt aantal kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 
km vanaf jaar vier). Deze volledige garantie is gratis en 100% 
overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de 
auto volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt 
onderhouden.

5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie
Dankzij hoogwaardige lak is elke nieuwe Kia langdurig beschermd 
en blijft hij lang als nieuw glanzen. Elke Kia krijgt standaard een 
uitgebreide corrosiebescherming en maar liefst 12 jaar garantie 
tegen doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van kia
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. 
Ontdek meer over Kia en over onze spannende nieuwe 
auto’s. Lees alles over nieuwe technieken op het gebied 
van alternatieve aandrijvingen zoals elektrisch rijden, 
vloeibaar gas, hybride technologie en brandstofcellen. 
Ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum op dit 
moment mee bezig is en volg ons in de wereld van sport, 
als officieel partner van UEFA en FIFA en als sponsor van 
de Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Kia finance
De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen 
van een financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer 
om meer informatie.
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KIA NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties 
van de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze 
brochure. De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen 
van markt tot markt verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
gewijzigd worden. Bovendien kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien 
zijn van opties, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor 
actuele informatie contact op met de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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