
O novo Kia



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 con-
tar 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 avança-
das 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 expectativas 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!



Gosta de apreciar ao máximo cada minuto ao volante? Bem-vindo a bordo! Quer divertir-se, mas 
sem perder o estilo? Então, falamos a mesma língua! E, se para além disso, pensa que a um design 
dinâmico deve corresponder uma condução igualmente dinâmica, encontrou o parceiro ideal! O novo 
Kia Ceed prende imediatamente a atenção: o seu design arrojado apresenta-nos uma grelha dianteira 
de duas camadas, em redor da qual se destacam dois faróis exclusivamente com luzes LED e as nítidas 
luzes de circulação diurna "Ice-Cube" (igualmente com LED), os frisos cromados dos vidros e os pneus 
desportivos Michelin, montados nas irresistíveis jantes de liga leve de dois tons e 17".  
Em suma, o novo Kia Ceed tem tudo para devolver a descontração e o divertimento à prática da 
condução!

O novo Kia Ceed
O local certo, na hora certa
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As regras? Encare cada viagem como uma expedição em busca de maior 
diversão. E, por vezes, a diversão começa no final: a elegante traseira, 
com o aerodinâmico spoiler com superfície de alto brilho, as atraentes 
luzes de circulação diurna traseiras com LED e a saída de escape cromada, 
são exemplos claros do apelo desportivo do Ceed. Prepare-se para uma 
experiência de condução verdadeiramente emocionante!

Vire as costas
ao aborrecimento
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Escolha a sua 
equipa de sonho
Requintado e intuitivo em doses idênticas, o Ceed apresenta um interior direcionado 
para o condutor, em que a disposição inclinada do painel de instrumentos transmite 
uma sensação de continuidade das linhas e cria um ambiente descontraído e arejado. 
Esta perceção de amplitude do espaço é complementada pelas superfícies macias, 
que destacam a sensação de alta qualidade transmitida pelo habitáculo. A excecional 
elegância é acompanhada pela tecnologia inovadora, visível no ecrã tátil de 8" com 
sistema de navegação e climatização automática, que surge integrado nas linhas do 
interior. Escolha os seus companheiros, ou parta à descoberta sozinho.
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Precisa de uma desculpa para ir dar uma volta? Ei-la! Todas as viagens 
começam com todo o estilo e conforto que poderia desejar. O habitáculo 
acolhedor está equipado com estofos em pele preta e conta com um 
apoio de braços deslizante, também em pele preta.

Prepare-se para ficar deslumbrado!

COMODIDADE E CONFORTO

Sistema de Memória Integrado (IMS)
O novo Kia Ceed conta com um Sistema de Memória Integrado, que 

se recorda das configurações definidas pelo condutor e permite-lhe 

ficar confortável assim que se senta ao volante.

Bancos dianteiros aquecidos e ventilados  + bancos traseiros aquecidos
Seja o que for que o tempo lhe reserve, nunca o apanhará desprevenido. Os bancos dianteiros e traseiros podem ser aquecidos nos dias de 

frio. Com três configurações ajustáveis, aquecem rapidamente e desligam-se assim que a temperatura pretendida é alcansada, mantendo-a 

depois. O Ceed também está equipado com um volante aquecido, enquanto que os fios praticamente invisíveis integrados nos vidros também 

oferecem aquecimento, desembaciando estes últimos em poucos instantes. Além disso, nos dias de verão, os bancos dianteiros podem ser 

ventilados, para manter os ocupantes frescos.

Smart key
O início das suas viagens plenas de diversão não poderia ser mais fá-

cil, graças ao acesso sem chave ao veículo proporcionado pela smart 

key e ao botão de ligar/desligar o motor, que permite ao condutor 

ligar e desligar o motor através de um simples toque. 

O Controlo Remoto das Janelas é uma função cómoda, sobretu-

do quando se esquece de fechar um vidro: prima durante alguns 

instantes o botão de bloqueio da smart key para fechar os vidros à 

distância.
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Sempre ligado, onde quer que vá. No novo Kia Ceed, a tecnologia é simplesmente fácil e 
intuitiva. Selecione o seu destino no ecrã tátil de 8". Perfeitamente integrado no tablier, 
este dispositivo permite comandar um sistema de navegação com 7 anos de atualizações de 
mapas gratuitas, que o manterá sempre no rumo certo. Gira as funções através do sistema 
de reconhecimento de voz integrado, e utilize o Bluetooth para ouvir os seus ficheiros de 
música e fazer chamadas.

Mantenha-se sintonizado com o seu mundo 

CONECTIVIDADE

JBL Premium Sound System
Para assegurar um som perfeito, o novo Kia Ceed beneficia de um 

sistema de som premium da JBL, equipado com oito altifalantes 

e tecnologia de restauro de som avançada Clari-FiTM, que melhora 

a qualidade dos ficheiros MP3 e assegura assim um som de alta 

definição.

Sistema de carregamento sem fios para 
telemóveis
Esqueça os cabos: agora, basta colocar o seu smartphone com tec-

nologia Qi no cómodo Carregador de Telefone Sem Fios.

No âmbito do nosso abrangente compromis-

so de qualidade, todos os veículos Kia novos 

equipados de origem com um dispositivo de 

navegação LG têm direito a 6 atualizações de 

mapas anuais gratuitas no Concessionário. Com 

este programa único, o seu sistema de navega-

ção permanecerá sempre atualizado.

Atualização de mapas 
durante 7 anos

13



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

Onde? Quando? Como?
A resposta está aqui!

KIA CONNECTED SERVICES

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 as que deve evitar. 

Quando o trânsito se complica, o sistema 

avisa-o e sugere percursos alternativos.

4. Boletim meteorológico
O seu fim de semana fora vai ter sol, 

ou vai chover? É melhor confirmar pelo 

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.

6. Informações de 
combustível 
Quando o nível de combustível estiver 

baixo, o sistema mostra-lhe os postos de 

abastecimento mais próximos e os preços 

por eles praticados, recorrendo para isso 

a uma base de dados online da TomTom, 

para que possa planear as suas paragens 

para reabastecimento da melhor forma.

2. Radares de velocidade**
O sistema alerta também o condutor 

para a presença de diversos tipos de 

radares de velocidade, incluindo os fixos 

e os estacionários, bem como para a 

existência de zonas de acesso restrito. 

Consegue igualmente detetar as zonas 

onde os acidentes são mais 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.

5. Informações de 
estacionamento 
Para ajudá-lo a estacionar rapidamente, 

o sistema indica-lhe zonas de 

estacionamento antes de chegar ao 

seu destino, inclusivamente potenciais 

lugares nas ruas (com base nos dados 

do histórico), e em parques, tudo 

acompanhado de uma indicação da 

disponibilidade baseada em cores.

O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor perfeitamente ligado ao seu telefone, reduzindo as distrações, para que a condu-
ção 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 possa querer realizar e coloca-as no ecrã do seu veículo, para que consiga mais facilmente obter direções, fazer uma 
chamada e ouvir música - tudo enquanto se mantém concentrado na estrada.

O nosso sistema de navegação, com Kia Connected Services apoiados pelos Serviços Live da TomTom, 
transporta a navegação por satélite para o próximo patamar de precisão e excelência. Com efeito, este 
sistema não só assegura a manutenção do contacto com o exterior como oferece mais informações 
úteis do que nunca. No centro de toda esta tecnologia está uma unidade Wi-Fi, que permite a ligação do 
sistema de navegação à Internet através do smartphone* do utilizador.
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Assistência à Manutenção na Faixa de 
Rodagem (LKAS)
Não se preocupe mais cada vez que se desviar inadvertidamente 

da sua faixa de rodagem: o sistema de Assistência à Manutenção 

na Faixa de Rodagem recorre a uma câmara montada no topo do 

para-brisas para monitorizar as marcações das faixas de rodagem, 

avisando o condutor se o veículo se desviar da sua faixa atual 

inadvertidamente e intervindo na direção para que este regresse a 

essa mesma faixa.

Sistema de Controlo da Velocidade 
Inteligente (SCC)* com função Stop & Go
Recorrendo a uma câmara e a um radar, o Sistema de Controlo da 

Velocidade Inteligente consegue regular quer a velocidade do veículo 

quer a sua distância de segurança para o veículo da frente. Esta 

distância é mantida através de uma intervenção automática na 

velocidade. Se o veículo da frente acelerar, o seu veículo acelerará 

também (até ao limite de velocidade estabelecido) mas, se aquele 

desacelerar e a distância pré-determinada não puder ser mantida, o 

sistema reduz a velocidade, chegando mesmo a parar o seu veículo 

se tal for necessário. Eis uma funcionalidade inteligente, sobretudo 

em situações de tráfego intenso com paragens e arranques 

frequentes.

* O Controlo da Velocidade Inteligente (SCC) apenas está disponível em conjunto 
com a caixa de velocidades DCT.

Aviso de Atenção do Condutor (DAW)
Este sistema deteta perdas de concentração do condutor,  

monitorizando para isso o padrão de utilização do volante, dos 

indicadores de mudança de direção, da aceleração e da duração 

geral da viagem. Se o condutor demonstrar sinais de sonolência ou 

de desatenção, o DAW alerta-o através de um som de aviso e do 

símbolo de uma chávena de café no painelde instrumentos.

Função de Informação do Limite de 
Velocidade (SLIF)
A Função de Informação do Limite de Velocidade dá-lhe todas 

as informações necessárias para ajudá-lo a manter-se dentro 

dos limites de velocidade. Utilizando a câmara no para-brisas, 

lê os limites de velocidade e as restrições de ultrapassagem, 

apresentando depois essas informações de forma clara no ecrã de 

navegação e no painel de instrumentos.

Deteção do ângulo morto (BCW) / 
Assistência à Mudança de Faixa (LCA)
O Sistema de Deteção do Ângulo Morto possui sensores de radar 

que monitorizam os ângulos mortos, avisando o condutor através de 

sinalização nos espelhos retrovisores exteriores sempre que exista 

perigo de colisão com veículos que se aproximem por esses mesmos 

ângulos. O sistema de Assistência à Mudança de Faixa ajuda-o a 

mudar de faixa em segurança. Se acionar um indicador de mudança 

de direção antes da mudança de direção e o sistema detetar a 

aproximação de automóveis na faixa para a qual pretende passar, o 

sistema ativa uma luz intermitente de aviso no espelho retrovisor 

exterior.

Assistência à Prevenção de Colisões Frontais (FCA) 
O sistema FCA deteta os veículos que seguem à frente (função de série) e os peões que atravessam a estrada (função opcional). Utilizando 

uma câmara e sensores de radar para monitorizar a velocidade do seu veículo e dos da frente, esta função avisa-o em caso de risco de colisão 

potencial, emitindo para isso um aviso visual. Em conjunto com a opcional função de deteção de peões, o volante fornece uma resposta 

pronta. Se não existir reação por parte do condutor, o veículo trava automaticamente, para evitar um eventual acidente ou diminuir a 

gravidade do mesmo.

SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA

A paz de espírito é essencial para apreciar a sua viagem. É por isso que este 
modelo usufrui de funcionalidades inovadoras e de tecnologia de ponta, que 
garantem ao condutor e aos passageiros o máximo de segurança possível. 

Proteja-se com
funcionalidades avançadas
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O novo Kia Ceed tira-lhe os pesos dos ombros: as suas funcionalidades 
inovadoras permitem-lhe conduzir com mais segurança. Enfrentar filas de 
trânsito, auxílio nas manobras de estacionamento ou maior iluminação nas 
curvas à noite? O Ceed trata de tudo, ajudando-o a evitar potenciais perigos.

Segurança garantida, com assistentes inteligentes 

SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA

Assistente de Máximos (HBA)
Quando a câmara montada no para-brisas deteta os faróis dos 

veículos que circulam na direção oposta, a função de Assistente de 

Máximos muda automaticamente para médios, evitando assim o 

encandeamento dos condutores desses veículos. Depois, o sistema 

comuta novamente para máximos.

Alerta de Perigo de Colisão à Retaguarda 
(RCCW)
Quando o veículo faz marcha-atrás num parque de estacionamento 

ou numa entrada, este sistema, baseado num radar, alerta o 

condutor caso detete outro veículo na sua trajetória.

Assistência à Circulação na Faixa de Rodagem (LFA)* 
Esta função é um passo de gigante no contexto da condução semiautomática, comandando a aceleração, a travagem e a direção consoante o 

comportamento dos veículos que seguem à frente. A condução em engarrafamentos torna-se, assim, mais fácil. O sistema recorre à câmara 

e aos sensores de radar para manter uma distância segura para o veículo que segue à frente, e monitoriza as marcas delimitadoras da faixa 

de rodagem de modo a manter o seu veículo no centro da mesma. A LFA funciona entre os 0 e os 130 km/h.

* A Assistência à Circulação na Faixa de Rodagem (LFA) apenas está disponível em conjunto com a caixa de velocidades DCT.

Sistema Inteligente de Auxílio ao Estacionamento
Este sistema torna o estacionamento uma autêntica brincadeira de crianças. 

Utilizando sensores dianteiros, laterais e traseiros, ajuda o condutor a estacionar 

em fila, em espinha e na perpendicular. O condutor apenas tem de comandar 

os travões, o acelerador e a caixa de velocidades, enquanto o sistema se 

encarrega da direção. O sistema consegue até mesmo ajudar a sair de lugares de 

estacionamento em fila.

Câmara de auxílio ao estacionamento
A câmara de auxílio ao estacionamento dá-lhe uma panorâmica 

completa quando efetua marcha-atrás para um lugar de 

estacionamento, ao exibir linhas de orientação dinâmicas no sistema 

de navegação que o ajudam a achar o posicionamento correto do seu 

veículo.
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Se gosta de explorar novos territórios, encontrou o meio certo! O novo Kia Ceed disponibiliza motores incrivelmente 
dinâmicos, adequados aos gostos de cada condutor. Escolha entre poderosos modelos a gasolina e eficientes 
modelos diesel, com potências entre os 100 e os 140 cv e equipados com caixa de velocidades manual ou automática 
de 7 velocidades com dupla embraiagem, que assegura passagens ágeis e elevados níveis de eficiência de consumo. 
Todas as motorizações foram cuidadosamente aperfeiçoadas no sentido de emitirem menores quantidades de 
CO2. Enquanto os filtros de partículas de gasolina são equipamento de série em todos os motores turbo a gasolina, 
os motores diesel contam com um avançado sistema de redução catalítica seletiva. Os motores também podem 
ser equipados com um Pacote Eco, que possui uma Válvula de Ar Ativa atrás da grelha dianteira. Esta diminui o 
coeficiente aerodinâmico, reduzindo assim o consumo de combustível e contribuindo para uma diminuição das 
emissões de CO2 e do tempo de aquecimento do motor. Concebidas para rodar com pura elegância: jantes de liga leve 
de 17" polegadas com dois tons, equipadas com pneus Michelin Pilot Sport 4.

Conte com mais.
Aprecie mais.

GRUPOS MOTOPROPULSORES

Seleção do Modo de Condução (DMS)*
Concebida para elevar o seu prazer de condução ao patamar seguinte, a Seleção do Modo de Condução pode ser comandada através de um 

botão situado junto à alavanca das velocidades. Trabalhando em conjunto com a caixa de velocidades DCT, aumenta a dinâmica de condução 

ao fornecer uma melhor resposta ao acelerador e uma mais rápida aceleração a partir do ralenti, para além de otimizar a performance nas 

ultrapassagens. O sistema DMS oferece ainda uma melhor resposta da direção, complementando de forma perfeita os pneus Michelin Pilot 

Sport 4, montados nas jantes de 17", para uma condução dinâmica.

* A DMS apenas está disponível em conjunto com a caixa de velocidades DCT.

Caixa de 7 velocidades DCT 
(dupla embraiagem)
Esta caixa de 7 velocidades de dupla embraiagem, de última geração, 

assegura uma condução desportiva, acompanhada de uma excelente 

eficiência em termos de consumo de combustível.

Caixa de velocidades manual
A caixa de velocidades manual combina passagens de caixa rápidas 

e suaves com relações de transmissão perfeitamente adaptadas às 

curvas de binário do motor. O resultado? Um equilíbrio perfeito entre 

potência e consumos eficientes.
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Especificações

DADOS TÉCNICOS

Motor 1.0 l T-GDi 1.4 l T-GDi 1.6 l CRDi (low) 1.6 l CRDi (high)

Transmissão Manual de 6 vel. Manual de 6 vel. DCT de 7 vel. Manual de 6 vel. Manual de 6 vel. DCT de 7 vel.

Tração Dianteira Dianteira Dianteira Dianteira

Tipo de combustível Gasolina Diesel

Tipo de motor 12 v (4 por cilindro) 12 v (4 por cilindro) 16 v (4 por cilindro) 16 v (4 por cilindro)

Cilindrada (cc) 998 1396 1589 1589

Potência máx. (cv/rpm) 120 140 115 136

Binário máx. (Nm/rpm) 172 242 280 280

Velocidade máxima (km/h) 190 210 205 192 200 200

CO2 total (urbana) (g/km) 149 165 151 115 120 117

CO2 total (extraurbana) (g/km) 114 113 112 97 101 106

CO2 total (combinada) (g/km) 128 132 127 104 108 110

Consumo de combustível (urbano) 6.3 6.5 7.5 6.7 4.7 4.6

Consumo de combustível (extraurbano) 4.8 5.0 5.0 5.0 4.0 4.1

Consumo de combustível (combinado) 5.4 5.6 5.9 5.7 4.3 4.3

Peso em vazio (kg) (máx.) 1352 1380 1412 1449 1449 1477

Peso bruto (kg) 1800 1820 1850 1800 1800 1900

Peso máximo de reboque (kg), travado 1200 1000 1200 1200

Peso máximo de reboque (kg), destravado 600 450 600 600

Comprimento total (mm) 4310 Largura total (mm) 1800

Altura total (mm) 1447 Distância entre eixos (mm) 2650

Projeção dianteira (mm) 880 Projeção traseira (mm) 1070

Depósito de combustível (litros) 50

Bagageira (VDA) 395

Primeira fila Segunda fila

Espaço ao nível da cabeça (mm) 987 968

Espaço ao nível das pernas (mm) 1073 883

Espaço ao nível dos ombros (mm) 1428 1406

Dimensões e capacidades

Interior
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Escolha o Ceed dos seus sonhos

NÍVEIS DE EQUIPAMENTO

SX
Equipada na perfeição no que se refere à 

segurança, a versão SX conta com as funções de 

Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem, 

Aviso de Colisão Frontal e Travagem Autónoma 

de Emergência (AEB City) como equipamento de 

série. Os faróis, com luzes de circulação diurna 

"Ice-Cube" com LED, não são apenas uma mais-

valia para a elegância: incluem também o cómodo 

Assistente de Máximos, para maior segurança 

na condução noturna. Por seu turno, o Bluetooth 

e o ecrã destacado LCD de 7" asseguram uma 

experiência multimédia igualmente cómoda. Para 

um conforto ainda maior, o sistema de entrada 

sem chave (Keyless Entry), o Controlo Automático 

das Luzes, o Aviso de Atenção do Condutor e os 

vidros elétricos traseiros também são fornecidos 

de série com esta versão.

TX 
Se a elegância e o conforto estão no topo da 

sua lista, o TX é a resposta ideal para si. No 

interior, não deixará de apreciar o ar condicionado 

automático, o padrão de estofos único TX nos 

bancos e o revestimento em pele do volante e do 

punho da alavanca das velocidades. O apelativo 

exterior 

apresenta uma grelha dianteira de duas camadas, 

luzes de nevoeiro dianteiras e luzes de curva, bem 

como luzes traseiras com LED e vidros elétricos à 

frente, com  sistema de descida automática.
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INTERIORES 

A diversão começa aqui. Com elegantes opções de interior, materiais cuidadosamente selecionados 
e elementos decorativos arrojados, não resistirá a sentar-se rapidamente ao volante. Escolha entre 
dois interiores de série em preto e um opcional pacote de cores cinzento ou preto, com revestimentos 
em tecido e em pele artificial. E, para uma versão ainda mais requintada do Kia Ceed, o interior 
também pode ser revestido a pele preta.

Crie o cenário,
refine os pormenores

Interior TX opcional em pele preta
Com bancos suaves ao toque, almofadados e revestidos a pele genuína, oferecendo um conforto de longa duração.  

Eis uma combinação perfeita com os revestimentos de alto brilho e os elementos do tablier em cromado acetinado.

Interior TX de série em preto
Este pacote de cor inclui bancos com estofos 

em tecido preto e pele artificial, acompanhados 

de revestimentos em preto de alto brilho e de 

apelativos elementos do tablier em cromado 

acetinado.

Interior SX de série em preto
O interior LX, de série, apresenta estofos em 

tecido preto, acompanhados de apelativos 

elementos em tom metalizado escuro no 

tablier.
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Dê cor à sua diversão 

ESPECIFICAÇÕES E CORES

Com 11 cores da carroçaria e dois apelativos modelos de jantes à sua escolha, 
existirá sempre um Kia Ceed totalmente adaptado ao seu gosto pessoal.

2,650

4,310

880 780

1,
44

7

1,559 / 1,565 / 1,573

1,800

1,567 / 1,573 / 1,581

16", liga leve 17", liga leve, com 
corte a diamante  

(2 tons)

Jantes

Dimensões (mm)

Cosmo Blue (CB7)

Copper Stone (L2B)

Lunar Silver (CSS)

Penta Metal (H8G) Sparkling Silver (KCS)

Track Red (FRD) Infra Red (AA9) Deluxe White (HW2)

Black Pearl (1K) Cassa White (WD)

Cores exteriores

Blue Flame (B3L)
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PAZ DE ESPÍRITO 

Garantia de 7 anos sobre o veículo 

Todos os modelos 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 sujeito a operações de manutenção regulares, de acordo com o programa de 
manutenção.

Garantia de pintura de 5 anos e garantia anticorrosão de 12 anos 
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura e brilhante 
ao seu novo Kia. O veículo beneficia igualmente de uma proteção antiperfuração da mais 
elevada qualidade, bem como de uma garantia de 12 anos contra corrosão a partir do 
interior.

Mantenha-se em contacto com a KIA 
Visite www.kia.com para conhecer as últimas novidades. Poderá encontrar aí mais 
informações sobre a Kia e a sua nova gama de modelos. Receba atualizações sobre o 
desenvolvimento de energias alternativas, tais como o gás liquefeito, as tecnologias híbridas 
e as células de combustível. Ou descubra os projetos em que o nosso Centro de Pesquisa 
Ambiental está a trabalhar.

Também estamos envolvidos nos grandes acontecimentos desportivos: a Kia é parceira 
oficial da UEFA e da FIFA. Além disso, patrocinamos o Open da Austrália e a estrela do ténis 
Rafael Nadal.

Financiamento 
O seu concessionário Kia é o seu parceiro ideal na elaboração do plano de financiamento 
mais adequado às suas necessidades. Solicite-lhe mais informações.

Toda a paz de 
espírito de que necessita

Garantia de 7 anos Kia

7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos novos Kia. Válido 

em todos os estados membros da UE (e também na Noruega, Suíça, 

Islândia e Gibraltar), embora sujeito aos termos e condições locais.
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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 documento 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 Espírito Santo
Nº 38
1950-097 Lisboa
www.kia.pt

kia.pt


