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A vida é o que fazemos dela. 
Bem-vindo ao mundo da Kia!

A vida é fantástica! É intensa, imprevisível e emocionante em todas as 
suas vertentes. Aconteça o que acontecer, vá onde for e descubra o 
que descobrir, pode contar com a Kia para estar sempre ao seu lado. 
Na Kia, dedicamos as nossas vidas a contribuir para um futuro melhor. 
É por isso que desenvolvemos e construímos automóveis que ajudam a 
descobrir e a apreciar novos horizontes. Viaturas que se destacam pelo 
seu design excecional, tecnologias avançadas e soluções inteligentes, 
usufruindo além disso da nossa incrível garantia de 7 anos, prova 
inquestionável da nossa extrema qualidade. Em tudo aquilo que 
fazemos, a nossa missão é sempre exceder as expetativas dos nossos 
Clientes. Chamamos a isso “The Power to Surprise” (“O poder de 
surpreender"). 

Convidamo-lo então a ver os nossos produtos com mais detalhe e a 
deixar-nos surpreendê-lo!
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Tecnologia de condução

Assumir o comando nunca foi tão 
relaxante

Para ajudá-lo a apreciar cada quilómetro, tanto a versão de 5 
portas como a Sportswagon oferecem muitos dispositivos de 
assistência de alta tecnologia.
O painel de instrumentos com ecrã TFT LCD a cores: eis o seu 
centro de comando para muitas funcionalidades inteligentes, 
que vão desde o computador de bordo até às instruções de 
percurso no sistema de navegação. Também serve de ecrã 
ao Sistema de Assistência ao Parqueamento, que estaciona a 
viatura pelo condutor. Com 12 sensores dispostos em redor da 
carroçaria, este ajuda a encontrar o lugar de estacionamento 
ideal (tanto em paralelo como a 90°). O sistema encarrega-
se das manobras, e tudo o que o condutor tem de fazer é 
ajustar a velocidade e engrenar as mudanças de acordo com as 
instruções. Este sistema consegue até mesmo fazer com que o 
veículo saia de um lugar de estacionamento em paralelo.

1. Travão de mão elétrico:
 Para maior conforto, prima o botão em 

    vez de puxar a alavanca.

2. Sistema de Assistência ao Parqueamento:
 Facilita o estacionamento, ao encontrar o lugar 

    certo e manobrar o veículo para ocupá-lo.

3. Computador de bordo:
  Dados essenciais: O computador de bordo fornece-lhe 

informações sobre a autonomia, tempo de viagem, consumos 

e velocidades. Também monitoriza a pressão dos pneus, para 

além de exibir as informações fornecidas pelo sistema de 

auxílio à direção (LWDS) e, tal como ilustrado, pelos sensores de 

parqueamento.

4. Computador de bordo/Direção Flex Steer:
 Quando o condutor opta pela direção Flex Steer, o painel 

     de instrumentos exibe o modo ativo: Comfort, Normal ou 

     Desportivo

5. Computador de bordo/indicador de mudança de 

     velocidades:
  O computador de bordo aconselha qual a mudança a escolher, 

ajudando assim a poupar combustível e a reduzir as emissões.

6. Computador de bordo/instruções de percurso:
  O mostrador exibe também instruções de navegação. 

7. Computador de bordo/Função de Informação de 

     Limite de Velocidade:
 Graças a uma câmara localizada no para-brisas, o 

     sistema reconhece sinais de limite de velocidade e exibe 

     as informações correspondentes no mostrador 

     (tal como indicado na imagem ao lado) e no 

     ecrã de navegação.
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1. Sistema de navegação por satélite:
  O novo sistema de navegação com ecrã tátil 

de 7″ e mapas completos usufrui de 7 anos de 
atualizações de mapas gratuitas.

2. Comandos áudio no volante:
 Concentre-se na estrada, ajustando o volume 
     sem tirar as mãos do volante.

3. Aux/iPod/USB:
 Ligue o seu dispositivo favorito para ouvir 
     música.

4. Bluetooth:
 Fazer e receber chamadas em modo 
     mãos-livres não podia ser mais fácil!

Bem-vindo ao novo mundo do cee’d multitarefas!
O novo Kia cee’d oferece uma vasta gama de tecnologia inteligente, 

que ninguém esperaria encontrar num automóvel desta classe. 

Veja o sistema de som áudio de série, com o novo sintonizador/

leitor Digital Audio Broadcasting (DAB) de rádio, CD e MP3 player, 

reforçado por 6 altifalantes. Ou opte pelo sistema áudio com 

ecrã TFT LCD de 4,3″ e câmara de auxílio ao estacionamento. Se 

pretende uma navegação sem esforço beneficiando de som DAB, 

escolha o nosso novíssimo sistema com ecrã tátil de 7″ e mapas 

completos, que usufrui de 7 anos de atualizações de mapas 

gratuitas. Inclui também uma função “texto-para-voz”, que indica 

os nomes das ruas por onde for passando e apresenta imagens 

da câmara de auxílio ao estacionamento para ajudar a estacionar 

manualmente. Todos os sistemas áudio contam com entradas 

AUX/USB para iPod ou outros dispositivos de leitura de MP3.

Se gosta de comandar várias tarefas em simultâneo, os comandos 

no volante permitem-lhe fazer isso mesmo: Sem tirar os olhos 

da estrada, poderá ajustar o volume do rádio, fazer chamadas via 

Bluetooth ou programar o sistema de controlo da velocidade.

Conetividade

Entretenimento, navegação, comando… 
não surpreende que sejam inseparáveis

Câmara de auxílio ao 
estacionamento:
O opcional sistema áudio 
com ecrã TFT LCD de 
4,3″ pode exibir imagens 
da câmara de auxílio ao 
estacionamento para 
a judar  o  condutor  a 
estacionar o cee’d.

Inclui 6 atualizações anuais gratuitas 

para veículos Kia novos equipados de 

origem com sistemas de navegação LG.
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1. Trânsito ao vivo**:
O sistema de navegação fornece informações de 
trânsito em tempo real altamente precisas, que 
são atualizadas de dois em dois minutos. Assim, o 
condutor sabe em que zonas o trânsito está a fluir e 
quais aquelas a evitar. Quando o trânsito se complica, 
o sistema avisa-o e sugere rotas alternativas. 

2. Radares de velocidade**:
O sistema alerta também o condutor para 
a presença de diversos tipos de radares de 
velocidade, incluindo os fixos e estacionários, bem 
como para zonas de acesso restrito. Consegue 
também detetar zonas onde os acidentes são 
frequentes e alertar o condutor para esse efeito. 

3. Pesquisa local:
Se procura um restaurante de sushi, um supermercado 
ou um local em particular, selecione a opção “pesquisa 
local”. A base de dados do sistema contém 500 categorias 
de pesquisa, 25 000 palavras-chave e 250 000 locais, 
para garantir que o condutor encontra sempre aquilo que 
procura. Permite, além disso, pesquisas em dez línguas, 
mesmo quando se encontra no estrangeiro.

4. Boletim meteorológico:
O seu fim de semana fora vai ter sol ou vai chover? É 
melhor confirmar com o boletim meteorológico. Basta 
escrever o seu destino para ver um resumo do tempo 
nesse local para os próximos 4 dias, com indicação das 
temperaturas máximas e mínimas, da velocidade do 
vento e das possibilidades de sol ou chuva. 

O nosso novo sistema de navegação, fornecido pela TomTom, eleva a orientação do condutor para o nível 

seguinte de exatidão e excelência. Não só assegura a manutenção do contacto com o exterior como oferece 

informações mais úteis do que nunca. No coração do veículo existe um dispositivo WiFi que permite ao 

sistema de navegação do cee’d ligar-se à internet através do seu smartphone.*

Sistema de navegação Tom Tom

Onde? Quando? Como? 
A resposta está aqui!

1 2 3 4

* Smartphone com pacote de dados de internet necessário para ativar os serviços.
**  Consoante o país, este serviço poderá estar sujeito a restrições legais.

O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor perfeitamente 
ligado ao seu telefone, reduzindo as distrações para que a condução seja 
sempre segura. Esta interface simples e intuitiva permite aceder a funções 
como o Google Maps, aplicações, música e comando por voz, organizando 
automaticamente as informações em cartões simples, que são exibidos 

sempre que necessário.

O Apple CarPlayTM é uma forma inteligente e segura de utilizar o seu iPhone 
durante a condução. Este sistema faz uma recolha de todas as ações que o 
condutor pode querer realizar e coloca-as no ecrã do seu Picanto, para que 
possa mais facilmente obter direções, fazer uma chamada e ouvir música - 
tudo enquanto se mantém concentrado na estrada.

Kia Connected Services fornecidos por:

8 9



421 3

Quando Sportswagon é sinónimo de caráter 

prático e de versatilidade

O desejo levado mais além

A espaçosamente elegante Sportswagon
Quer mais razões para se apaixonar pelo cee’d? Eis algumas razões 

práticas: a bagageira de 528 litros dá-lhe muita liberdade para 

transportar os seus haveres. Os bancos traseiros são rebatíveis na 

proporção 60/40 ou na totalidade, proporcionando um espaço de 

carga de 1642 litros. Além disso, existem inúmeras opções para 

ajudá-lo a arrumar e a proteger os seus pertences, tais como os 

práticos ganchos e as redes divisórias (que podem ser montadas 

atrás dos bancos dianteiros ou traseiros), o tabuleiro lateral, a 

cobertura deslizante da bagageira e a caixa de arrumação sob o 

piso da bagageira. A Sportswagon é simplesmente especialista no 

aproveitamento inteligente do espaço.

1. Espaço para objetos de todo o tipo:
  Tanto  o  mode lo  de  5  portas  como a 

Sportswagon estão equipados com suportes 
para copos, compartimento de arrumação no 
apoio de braços e um espaçoso porta-luvas 
ventilado. 

2. Espaço de carga amplo:
  Com os bancos traseiros totalmente rebatidos, 

a Sportswagon oferece 1642 litros de espaço 
de carga, o que é bastante para qualquer 
aventura. E, para facilitar o carregamento dos 
objetos, conte com o estribo plano de proteção 
da entrada da bagageira. 

3. O inteligente sistema de carris da bagageira da 
    Sportswagon:
  Estes carris podem ser montados com barras de 

alumínio flexíveis e ajustados individualmente de 
modo a adaptarem-se a diferentes tamanhos e 
exigências. São fornecidos com úteis correias de 
fixação para objetos redondos, enquanto que os 
ganchos de carga deslizam ao longo dos carris, 
conforme as necessidades. 

4. Uma engenhosa arrumação sob o piso:
  A Sportswagon possui dois compartimentos de 

carga sob o piso da sua bagageira: uma zona 
profunda à frente e uma caixa compartimentada 
mais ampla ao centro, para objetos de diferentes 
dimensões. Mesmo as zonas em redor das cavas 

    das rodas apresentam compartimentos de  
    arrumação muito práticos de ambos os lados. 
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cee’d GT Line

Mais desejo por segundo 

A aparência, o equipamento e a atitude
Se aprecia o lado desportivo da vida, não deixará de se apaixonar pela GT Line. 

Esta linha de equipamento transporta tanto o hatchback como a Sportswagon 

para o próximo nível de dinamismo. Ao mesmo tempo que confere um 

cunho atlético a cada recanto da viatura, esta linha conta também com uma 

configuração de suspensão especial, para que o cee’d possa corresponder 

ao seu estilo de condução ágil. Ligue o motor e veja como as luzes LED tipo 

“cubo de gelo” do musculoso para-choques dianteiro se acendem, prontas 

para a ação! Não existe qualquer dúvida: a GT Line é o ponto onde o desejo se 

encontra com a adrenalina.
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cee’d GT Line

Irresistível em todas as perspetivas

Destaques do cee’d GT Line
Com o cee’d GT Line, não faltam pormenores para admirar. Repare nos 

para-choques desportivos e nas saídas de escape duplas cromadas. Em 

conjunto com as luzes traseiras LED e o emblema GT Line em destaque, 

contribuem para uma parte traseira arrojada e musculosa. Depois, veja como 

as embaladeiras laterais e as novas jantes de liga leve de 17“ completam 

o estilo desportivo do seu modelo. Em suma, a GT Line oferece todo o 

equipamento desportivo de que o condutor necessita para um belo exercício 

de condução!
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cee’d GT Line

Estilo ou espaço? E porque não ambos?

Aumente as suas credenciais desportivas
O espaço e o estilo dinâmico fazem uma equipa extraordinária na cee’d Sportswagon 

GT Line. Por isso, seja o que for que leve neste espaçoso modelo Kia, tem sempre 

garantida uma longa e emocionante aventura. O para-choques dianteiro desportivo e 

as inconfundíveis luzes de circulação diurna LED tipo “cubo de gelo“ preparam o terreno 

para uma performance plena de energia, enquanto o elegante perfil se revela igualmente 

apelativo, graças em boa parte às inconfundíveis jantes de liga leve de 17''. Fazendo jus 

à designação deste modelo, os nossos designers também prestaram particular atenção 

à parte traseira da Sportswagon. Aqui, as saídas de escape duplas e os difusores de ar 

criam um acabamento robusto.
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cee’d GT Line

Sinta-se desportivo!

Prepare-se para assumir os comandos
Não precisa de ser um piloto de competição para sentir a adrenalina ao volante: basta 

apenas olhar à sua volta quando entra no cee’d GT Line. A enorme quantidade de detalhes 

desportivos, como os estofos com design específico, irá desde logo acelerar-lhe o ritmo 

cardíaco. Chega agora a hora de colocar as mãos sobre o volante de pele perfurada, com 

costura de contraste em cinzento. Pronto para carregar no inovador pedal do acelerador, 

em material de liga leve? Então agora divirta-se, em grande estilo GT Line!

18 1918 19

Design de precisão
  
Desde a costura de contraste 
e m  c i n z e n t o  n o  v o l a n t e , 
n a  a l a v a n c a  s e l e t o r a  d a 
caixa de velocidades e nos 
revestimentos das portas, até 
aos estofos característicos, 
o cee’d GT Line irradia estilo 
desportivo.



Versão Nav Line do cee’d: elegante, requintada e confiante.
Inclui:
– Tablier preto
– Estofos em tecido preto
– Efeitos de pintura metalizada na consola central
– Puxadores das portas com efeitos de pintura metalizada

Opções interiores para o cee’d

As muitas faces da atração  

20 21

Inclui:
– Tablier preto
– Bancos em tecido preto com costuras de 
   contraste
– Consola central em preto mate
- Puxadores das portas em preto de alto brilho

O dinâmico interior GT Line, com os seus 
característicos estofos com design “diamante” 
e costuras de contraste em cinzento.

INTERIOR NAV LINE

INTERIOR GT LINE
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Dinâmica de condução

Mais prazer em cada quilómetro

Remodelado e aprimorado para uma condução mais perfeita
Os nossos engenheiros trabalharam arduamente para tornar cada 

quilómetro de estrada mais divertido de conduzir. Amplamente 

aperfeiçoada, a suspensão é do tipo MacPherson à frente e multi-

link atrás. Como resultado, ambos os modelos do cee’d oferecem 

uma condução e um conforto em viagem excecionais em estradas 

acidentadas. O ruído da estrada e as vibrações também foram 

reduzidos. Além disso, uma vasta gama de avançados sistemas de 

assistência ao condutor acrescenta mais conforto e segurança às 

suas viagens.

VSM (Gestão de Estabilidade do Veículo):
O VSM funciona em conjunto com a direção elétrica assistida, 

assegurando a estabilidade necessária ao travar em curvas, 

sobretudo em pisos molhados, escorregadios ou irregulares.

EBD (Distribuição Eletrónica da Força de Travagem) + BAS (Sistema 

de Assistência à Travagem):
O EBD aumenta a estabilidade e ajuda a evitar derrapagens. 

O sistema otimiza automaticamente a distribuição da força 

de travagem entre os eixos dianteiro e traseiro em relação às 

alterações do peso do veículo aquando da travagem. Por seu 

turno, o BAS deteta as travagens de emergência de acordo com a 

pressão exercida no pedal do travão, aplicando a força de travagem 

máxima para diminuir a distância de travagem. 

HAC (Assistência ao Arranque em Subida):
Perfeito para arranques em estradas mais ingremes, o HAC evita 

o recuo do veículo ao arrancar em subidas, mantendo para tal os 

travões acionados durante 2 segundos até que o condutor acelere.

1. FLEX STEER:
  Com a tecnologia Flex Steer, opcional, pode 

ajustar o desempenho da direção ao seu estilo 
de condução: escolha entre os modos Comfort, 
que facilita o estacionamento e a condução 
citadina, Normal e Desportivo (Sport), sendo 
este mais apropriado para a condução em 
autoestrada. 

2. Excelente dinâmica de condução e conforto:
  Graças ao aperfeiçoado sistema de suspensão, 

do tipo MacPherson no eixo dianteiro e multi-
link no eixo traseiro.

3. ESC (Controlo Eletrónico de Estabilidade):
  IEm caso de travagem repentina, o sistema 

ESC aplica a força de travagem necessária 
para cada roda. Ao mesmo tempo, reduz a 
potência do motor, o que permite um maior 
controlo do veículo. 
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 Segurança

Pensamento no amanhã, para a melhor proteção 
no futuro
O cee’d está equipado com tecnologia de segurança mais inteligente do que nunca.
Ambos os modelos cee’d passaram centenas de horas em testes rigorosos para assegurar que estão 

preparados para qualquer situação. Mas não nos ficámos por aí: O cee’d traz também um vasto leque de 

tecnologias inteligentes, que ajudam o condutor a evitar antecipadamente o perigo. O nosso avançado 

sistema de auxílio à direção (LWDS) evita que o condutor se desvie da sua faixa de rodagem quando fica 

cansado ou perde momentaneamente a concentração. Este sistema conta com uma câmara que monitoriza 

a posição do automóvel em relação à faixa e, se necessário, emite um sinal sonoro de alerta. Funciona a 

partir de uma velocidade de 60 km/h. 

O cee’d mantém os seus pneus sob vigilância. Se a sua pressão atingir um nível inferior ao correto, acende-

se uma luz de aviso no painel de instrumentos. O Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus é uma 

forma cómoda de manter a sua segurança e de ajudá-lo a conduzir de uma forma mais eficiente.

1.   Faróis de xénon HID e Iluminação Dianteira Adaptativa (AFLS): 
  Para uma visibilidade noturna ainda melhor, o cee’d pode ser 

equipado com faróis de xénon HID e Iluminação Dianteira 
Adaptativa (AFLS). Esta avançada tecnologia deteta os obstáculos 
mais cedo. Ilumina as curvas com mais eficiência, pois os faróis 
direcionais adaptam-se ao ângulo da direção, ao peso e à 
velocidade do veículo. 

 
  O Assistente de Máximos muda automaticamente as luzes 

para a posição de máximos sempre que as condições de 
condução assim o exigem, colocando-as novamente na 
posição de médios quando deteta tráfego no sentido inverso.

2. Sistema de Auxílio à Direção (LWDS):
   Não é uma alternativa a uma pausa para descanso mas, quando 

o condutor começa a sentir-se cansado, este sistema inteligente 
auxilia-o a manter-se na sua faixa de rodagem. O painel de 
instrumentos alerta-o caso se desvie inadvertidamente da sua 
faixa de rodagem.

3. Deteção do ângulo morto:
   Avisa-o para quaisquer obstáculos que não consiga ver pelos 

espelhos retrovisores. Os sensores de radar existentes no 
para-choques traseiro monitorizam a zona atrás de si. Se o 
sistema detetar a presença de outro veículo no ângulo morto, 
um símbolo no espelho retrovisor exterior alerta o condutor 
para esse efeito. Se, mesmo com o sinal de alerta ativo, o 
condutor iniciar uma manobra de mudança de direção no 
sentido do referido veículo, o símbolo pisca e é emitido um sinal 
sonoro. Este sistema funciona a partir de uma velocidade de 30 
km/h.

 Alerta de Tráfego à Retaguarda: 
   Recorrendo aos mesmos sensores de radar que o sistema 

de Deteção do Ângulo Morto, ajuda o condutor em situações 
de marcha-atrás. Quando os sensores detetam um objeto 
em movimento*, como p. ex. um automóvel, um motociclo ou 
até mesmo um carrinho de compras, o condutor é avisado 
através de um sinal no painel de instrumentos e por uma 
luz intermitente no espelho retrovisor exterior do lado 
correspondente. É também emitido um sinal sonoro. 

*Aplicam-se restrições de velocidade e de dimensões dos objetos
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Airbags:
No habitáculo quer do 
modelo de 5 portas 
quer da Sportswagon, 
existem 6 airbags que 
protegem o condutor e 
os ocupantes em caso 
de colisão. 

Segurança

Rodeado de uma equipa forte

Para onde quer que vá, o novo Kia cee’d transporta-o em segurança
Para assegurar uma maior estabilidade e absorção em caso de impacto, os componentes da carroçaria 

reforçada de ambos os modelos cee’d apresentam-se totalmente interligados por barras de torção. Conte 

igualmente com 6 airbags (dois dianteiros, dois laterais e dois de cortina). Todas as medidas de segurança 

foram criteriosamente testadas, de modo a cumprirem as mais exigentes normas europeias nesta matéria.

Carroçaria:
Porque a sua segurança vem sempre primeiro. Os painéis da 
carroçaria reforçada encontram-se interligados com barras 
de torção. Os elementos mais importantes foram alvo de um 
reforço suplementar, e o pilar B é fabricado em aço ultra-
resistente.

Desempenho 5 estrelas:
Tal como acontece com o hatchback, a Sportswagon foi galar-
doada com cinco estrelas na classificação de segurança Euro 
NCAP.

Este símbolo demonstra que está a fazer 
a sua parte na poupança de combustível 
e na redução das emissões de CO2, 
graças ao sistema Start/Stop..

Tecnologia Eco

Um compromisso duradouro com o planeta

Ideias amigas do ambiente e da sua carteira
A tecnologia Start/Stop (ISG) está disponível em determinadas opções de motor do cee’d, permitindo poupar combustível e reduzir 

as emissões de CO2 ao desligar automaticamente o motor quando o veículo se encontra parado. Esta opção inclui ainda o Sistema 

de Regeneração de Energia, também ele amigo do ambiente, que entra em funcionamento quando o condutor levanta o pé do 

acelerador, aproveitando a energia cinética que é normalmente perdida para recarregar a bateria. Resultado: menor consumo de 

combustível, e o planeta agradece!

1. Sistema de Regeneração de Energia:
Quando o condutor levanta o pé do pedal 
do acelerador, este sistema utiliza a energia 
cinética para recarregar a bateria do cee’d. 

2. Sistema Start/Stop (ISG):
Quando parar num semáforo, o motor do 
cee’d é automaticamente desligado assim 
que o seu pé deixar de carregar no pedal da 
embraiagem. Logo que retoma a sua viagem, 
o motor volta a funcionar. Eis uma excelente 
forma de poupar combustível, que além 
disso é muito cómoda para a condução em 
cidade.

Active Eco Display
Outra medida intel igente, para uma 
condução  ma is  e f i c i ente :  o  Act i ve 
Eco System gere o compressor do ar 
condicionado e o alternador, com vista à 
maior economia de combustível possível.

Pacote ECO:
Este pacote tecnológ ico inc lu i  uma 
vasta gama de medidas de eficiência no 
consumo de combustível: sistema Stop-
and-Go inteligente, indicador de mudança 
de velocidades (que contribui para uma 
condução mais eficiente) e pneus de baixo 
atrito (que reduzem o consumo, graças a 
um menor atrito entre o pneu e a estrada).

2

1

26



28

1

4

2

5

5 portas ou Sportswagon: eis o cardápio de todos os equipamentos 

elegantes, práticos e cómodos que o cee’d tem para si.

Equipamento

Vá até onde o seu desejo o levar

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

10. Pedais desportivos de alumínio:
 Essenciais para o condutor desportivo.

11. Painel de instrumentos:
 Com um design elegante e ergonómico, 
 fornece as informações essenciais a 
 bordo.

12. Porta-luvas:
 Espaçoso e ventilado, para manter o seu 
 conteúdo fresco.

13. Câmara de auxílio ao estacionamento:
 Ajuda-o a estacionar o seu cee’d.

14. Ar condicionado manual:
 Ajuste a temperatura à sua medida.

15. Indicadores de mudança de direção 
      incorporados nos retrovisores:
 Maior segurança, com mais categoria.

16. Luz de cortesia:
 Luz de iluminação do piso (por debaixo 
 do retrovisor) e lanterna de bolso (dentro 
 do puxador da porta). Disponível apenas 
 em conjunto com o sistema de chave 
 inteligente.

17. Sistema de Monitorização da Pressão dos 
       Pneus:
 Um ícone no painel de instrumentos 
 avisa-o caso haja uma perda de pressão 
 nos pneus.

18. Ponteira de escape cromada:
 Uma afirmação de estilo (apenas 5 
 portas)
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1. Arrumação sob o piso da bagageira:
 Com compartimentos de dimensões 
 diferentes, mais duas zonas de 
 arrumação com tampas, posicionadas 
 junto a cada roda traseira (apenas SW).

2. Sistema de carris na bagageira:
 As barras flexíveis deslizam ao longo 
 dos carris, fixando artigos de várias 
 dimensões (inclusivamente de 
 formato redondo) com a ajuda de 
 correias de fixação (apenas SW).

3. Lava-faróis:
 Para ver e ser visto.

4. Puxador da porta com manípulo em aro:
 Quando o design vistoso se conjuga 
 com o caráter funcional.

5. Volante aquecido:
 Perfeito para arranques com tempo 
 frio.

6. Patilhas de comando da caixa de 
    velocidades no volante:
 Efetue passagens de caixa sem tirar 
 as mãos do volante.

7. Braço central dos bancos traseiros com 
    suporte para copos:
 Uma das muitas zonas de arrumação 
 práticas do cee'd.

8. Saídas de ventilação de ar dianteiras:
 Para um melhor controlo da 
 temperatura na parte dianteira do 
 habitáculo.

9. Saídas de ventilação de ar traseiras:
 Saídas de ventilação ajustáveis para os 
 passageiros dos bancos traseiros.



Cores, jantes e especificações técnicas

O seu cee’d é único e reflete o seu caráter
Os nossos designers fizeram a parte que lhes competia. 
Agora, é a sua vez: escolha a cor, as jantes e o tipo de motor que deseja 

para o seu cee’d.

Especificações - Kia cee’d
Motores

Tipo de motor

Cilindrada (cc)

Potência máx. (cv/rpm)

Binário máx. (kg.m/rpm)

Vel. máx. (km/h) 5 portas

Vel. máx.(km/h) SW

Caixas de velocidades
5 portas – manual

5 portas – DCT

Sportswagon – manual

Sportswagon – DCT

Espaço ombros (diant.)

Espaço ombros (tras.) 

Distância entre eixos

Largura da via diant.

Largura da via tras.

Projeção dianteira

Projeção traseira

1420

1392

2650

1563 

1571 

900

760

Comprimento total

Largura total (excl. espelhos retr.)

Altura total 

Espaço cabeça (diant.) 

Espaço cabeça (tras.)

Espaço pernas (diant.)

Espaço pernas (tras.) 

4310

1780

1470

1018

976

1067

894

1318 L

53 L

Distância ao solo

Espaço ancas (diant.)

Espaço ancas (tras.)

Capacidade de carga
(bancos tras. totalmente rebatidos)

Dep. combustível (l)

140

1360

1295

Unidade (mm)cee’d 5 portas - dimensões

Unidade (mm)cee’d Sportswagon - dimensões

Espaço ombros (diant.) 1420

Espaço ombros (tras.)  1392

Distância entre eixos  2650

Largura da via diant. 1563

Largura da via tras. 1571

Projeção dianteira 900

Projeção traseira 955

Distância ao solo 140

Espaço ancas (diant.) 1360

Espaço ancas (tras.) 1295

Capacidade de carga  528 L
(bancos tras. totalmente rebatidos)  1642 L

Dep. combustível (l)  53 L

Comprimento total 4,505

Largura total (excl. espelhos retr.) 1780

Altura total 1485

Espaço cabeça (diant.)  1024

Espaço cabeça (tras.) 996

Espaço pernas (diant.) 1067

Espaço pernas (tras.) 894

6 velocidades 

N/A

6 velocidades

N/A

6 velocidades 

7 velocidades

6 velocidades

7 velocidades

WGT quatro cilindros

DOHC 16 válvulas

1396

90/4000

24,5/1500-2500

173

172

Ull 1.4 L Diesel 
90  CV

VGT quatro cilindros

DOHC 16 válvulas

1582

136/4000

28,6/1500-3000

197

194

Ull 1.6 L Diesel  
136  CV

Para informações detalhadas sobre especificações de pneus, por favor visite o nosso website:  www.kia.pt

* Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data da impressão desta brochura e podem ser alteradas sem aviso prévio.

6 velocidades

N/A

6 velocidades

N/A

T-GDi três cilindros 

MLA 12-válvulas

998

100/120/6,000

17.5/1,500-4,000

185/190

182/187

1.0 T-GDi Gasolina 
100  CV 

30 31

Jante de liga leve 205/55R 16" 

Jantes de aço com tampão 

195/65R 15"  

Jante de liga leve 225/45R 17" 

cee’d Sportswagon: dimensões exteriores (mm)

1571 / 1561 / 1563 / 15572650

4505

900 955

14
85

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1780 / 2035 (com espelhos)

cee’d 5 portas: dimensões exteriores (mm)

Cassa White (WD) Tricoat White Pearl (HW2) Sparkling Silver (KCS)

Sand Track (D5U)New Infra Red (AA9)

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

1571 / 1561 / 1563 / 1557

14
70

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1780 / 2035 (com espelhos)

2650

4310

900 760

30



Cores, jantes e especificações técnicas

Verdadeiramente excecional: 
Caraterísticas GT Line

Exímios na performance e com grande estilo individual. Num 

breve olhar, veja aqui todos os elementos-chave do cee’d GT 

Line e da Sportswagon GT Line.

Jante de liga leve 225/45R 17"

6 velocidades 

7 velocidades

6 velocidades

7 velocidades

Especificações - cee’d GT Line

VGT quatro cilindros

DOHC 16 válvulas

1582

 136/4000

28,6/1500-3000

197

194

Ull 1.6L 
Diesel 136 CV

Motores

Tipo de motor

Cilindrada (cc)

Potência máx. (cv/rpm)

Binário máx. (kg.m/rpm)

Vel. máx. (km/h) 5 portas

Vel. máx.(km/h) SW

Caixas de velocidades
5 portas – manual

5 portas – DCT

Sportswagon – manual

Sportswagon – DCT

Para informações detalhadas sobre especificações de pneus, por favor visite o nosso website: www.kia.pt

* Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data da impressão desta brochura e podem ser alteradas sem aviso prévio.

6 velocidades

N/A

6 velocidades

N/A

GDi três cilindros

DOHC 12 vávulas

998

 120/6,000

17.5/1,500-4,000

190

187

1.0 T-GDi  
Gasolina 120  CV

32 33

Dark Metal (E5B) Black Pearl (1K)Feuerrot Red (FRD)

cee’d 5 portas GT Line: dimensões exteriores (mm) cee’d Sportswagon GT Line: dimensões exteriores (mm)

1557

14
70

1549

1780 / 2035 (com espelhos)

2650

4310

900 760 2650

4505

900 955

14
85

1549 1557

1780 / 2035 (com espelhos)

Tricoat White Pearl (HW2) Sparkling Silver (KCS)



Paz de espírito

O novo Kia cee’d: mais sete 
razões para que não possa dizer 
não.

Garantia de 7 anos sobre o veículo
Todos os KIA na Europa usufruem de uma garantia de veículo novo 

de 7 anos/150 000 km (3 primeiros anos sem limite de km; 150 000 

km durante os restantes 4 anos). Esta garantia integral é gratuita 

e transferível para proprietários subsequentes, desde que o veículo 

seja mantido regularmente de acordo com o programa de manuten-

ção.

Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma pro-

teção duradoura e brilhante ao seu novo veículo KIA. Também 

beneficia de uma proteção antiperfuração da mais elevada qualidade 

e de uma garantia de 12 anos contra corrosão a partir do interior.

Permaneça em contacto com a KIA
Visite www.kia.com para conhecer as últimas novidades. Encontre 

mais informações sobre a Kia e a sua nova gama de veículos. Receba 

atualizações sobre o desenvolvimento de energias alternativas, tais 

como o gás liquefeito, tecnologias híbridas e células de combustível. 

Ou descubra os projetos em que o nosso Centro de Pesquisa Ambi-

ental está a trabalhar.

Também estamos envolvidos nos grandes acontecimentos desporti-

vos: a Kia é parceira oficial da UEFA e da FIFA. Também patrocina-

mos o Open da Austrália e a estrela do ténis Rafael Nadal.

Financiamento
O seu concessionário Kia é o seu parceiro na elaboração do plano 

de financiamento mais adequado às suas necessidades. Solicite-lhe 

mais informações.

Garantia de 7 anos Kia
7 anos/150 000 km de 
garantia em todos os 
veículos novos Kia. Válida 
em todos  os  estados 
membros da UE (também 
na Noruega, Suíça, Islândia 
e Gibraltar), sendo sujeita 
aos termos e condições 
locais.
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7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos novos.
Válida em todos os estados membros da UE (também na 
Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora sujeita aos 
termos e condições locais.

Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data da 
impressão da presente brochura e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os modelos 
e as especificações incluídos neste catálogo podem variar consoante o mercado. 
Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria poderão 
variar ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais informações, é favor 
contactar o seu concessionário Kia.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espirito Santo 
Nº 38
1950-097 Lisboa
www.kia.pt

www.kia.pt
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