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
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 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!

Emocione …
o seu espírito!

Se a procura de novos desafios o inspira, se abraçar novas experiências o entusiasma e se deixar as zonas de conforto do
quotidiano o motiva... Bem-vindo ao mundo diferente do novo Kia XCeed! Basta um simples olhar para ver que se trata
de um crossover diferente de todos os outros. Repare na vistosa grelha dianteira de SUV, que incorpora os característicos
faróis Ice-Cube com LED, em forma de Z, com luzes de nevoeiro de série. Depois, aproxime-se mais um pouco e delicie-se
com a arrojada grelha dianteira inferior e com um subtil resguardo inferior em cromado acetinado, que confere uma dose
de emoção extra a este modelo. Acrescente a tudo isto linhas inovadoras, uma identidade descontraída... E tudo se torna
evidente: o novo Kia XCeed foi concebido para os condutores que procuram a emoção, curva após curva.

Desafie …

As suas perceções.

Assuma a responsabilidade de fazer as coisas à sua
maneira; o prazer de explorar aquilo que lhe interessa;
a diversão de tocar a sua própria música… no novo Kia
XCeed, as possibilidades são infinitas. A sua silhueta
desportiva de coupé crossover (destacada por uma linha
de tejadilho arredondada e pelas cavas das rodas e frisos
das embaladeiras laterais tipo SUV), bem como o design
ousado das jantes de 18” (concebidas especialmente
para este modelo), contribuem para que o Kia XCeed se
destaque orgulhosamente da multidão. Acrescente a isso
uma altura ao solo generosa em qualquer tipo de terreno,
com uma posição dos bancos elevada mas desportiva (que
contribui para a máxima visibilidade, e para o puro prazer
de condução) e terá o parceiro ideal para descobrir novos
horizontes, dentro e fora da cidade.

Enquanto os outros poderão recear aquilo que vão encontrar depois da próxima curva, você dirá sempre: "Venha
ela!". É por isso que, quando passar ao volante do novo Kia XCeed, eles olharão com admiração pela sua escolha
deste crossover e pelo muito que ele diz a seu respeito. Talvez seja o emblemático design traseiro de ângulos
baixos, com as elegantes luzes traseiras, que infunda respeito. Ou então o formato único do para-choques traseiro
que deixe essa impressão. Ou ainda a dupla saída e escape e o difusor com pintura hypersilver que façam disparar
as pulsações. Ou simplesmente o facto de, visto de trás, o novo Kia XCeed parecer e soar exatamente àquilo que é:
a experiência de condução mais empolgante do mercado!

Abrace …

a sua irreverência

Expanda …

os seus horizontes

Se conhece a sua mente e estabelece os seus próprios padrões no que se refere à
inovação, saberá imediatamente que o elegante interior do novo Kia XCeed cria novos
referenciais em aspetos como a qualidade, o conforto, a tecnologia e a conectividade. A
partir do momento em que se senta ao volante, descobre imediatamente uma espantosa
combinação de estilo e substância, presente no elegante tablier, nos bancos sofisticados,
no ecrã de alta definição e totalmente digital do painel de instrumentos (de 12,3")
ou no sistema de navegação com ecrã de 10.25", encontrará também o sistema de
telemática UVO Connect, exclusivo da Kia, com os serviços Kia Live a garantir atualizações
importantes para a navegação, em tempo real. Ou a UVO App para smartphones Android
e Apple, com um vasto conjunto de funcionalidades de diagnóstico – tudo concebido
para que o condutor tenha sempre o controlo da situação em todas as aventuras em
que embarcar. Para maior diversão, pode ainda optar pelo nosso pacote de cor interior
amarelo, que apresenta elementos para o tablier e costuras dos painéis de cobertura das
portas e dos bancos dessa cor, para além de um característico design de ninho de abelha.

Desperte …
a sua liberdade

Aberto à cidade, à aventura e a possibilidades infinitas, o novo Kia XCeed é o seu
companheiro de viagem ideal. Observe a nova carroçaria, dinâmica mas espaçosa,
para que nunca mais tenha de sacrificar a elegância ou a versatilidade em benefício
do espaço. Assim que vir os bancos traseiros rebatíveis a 40:20:40, a ampla bagageira
de 426 litros, as numerosas soluções de arrumação e a porta da bagageira elétrica
inteligente, saberá que este é um crossover concebido para satisfazer as suas
exigências e maravilhar e surpreender todos os outros!

a sua imaginação

Comodidade e
conforto

Incendeie …		
Se aquilo que vem depois o entusiasma ainda mais do que aquilo que está mesmo à sua frente, a
chegada ao seu novo Kia XCeed será sempre um momento de excitação. Com efeito, trata-se de
um crossover que combina um design ousado para pensadores ousados com um interior espaçoso
para os aventureiros intrépidos, e um conforto excecional para aqueles que apreciam o luxo e um
nível de comodidade à altura das suas expectativas, quilómetro após quilómetro. Abra-o com a sua
Kia Smart Key, carregue-o aproveitando a porta da bagageira elétrica inteligente, ligue-o no botão
start/stop e prepare-se para muitos momentos de emoção!

Painel de instrumentos totalmente digital, de 12,3"
Este painel de instrumentos opcional apresenta um ecrã de alta
definição de 12,3", que exibe informações essenciais no campo de visão
do condutor e todas as outras informações necessárias para que este se
mantenha a par da sua própria condução.

o seu mundo

Infotainment

Ligue …
Se as possibilidades não conhecem fronteiras, e
está sempre em movimento, o novo Kia XCeed
mantém-no sempre ligado ao mundo, com
tecnologia de fácil utilização e compatível com
o Android Auto e o Apple CarPlay. Selecione o
seu destino através do ecrã tátil de 10,25" do
seu sistema de navegação premium, ou envie-o
simplesmente para o veículo a partir da sua
aplicação UVO Connect. Também pode carregar
o seu telefone sem ter de usar fios, ou usar o
Bluetooth® com reconhecimento de voz para ouvir
música e para as suas chamadas telefónicas. Seja
o que for que cada viagem lhe reserve, estará
sempre ligado e preparado para tudo!

Atualização de mapas
durante 7 anos
Como demonstração do nosso empenho
total na qualidade, todos os veículos novos
Kia equipados de origem com sistema de
navegação LG beneficiam do programa de

Carregador sem fios para telemóveis

oferta de 6 atualizações anuais, efetuadas

Esqueça os cabos: agora, basta colocar o seu smartphone com

num Reparador Autorizado Kia. Este programa

tecnologia Qi neste cómodo carregador sem fios.

exclusivo garante que o seu sistema de
navegação está sempre atualizado.

							A resposta está aqui!
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 ao sistema de navegação
ligar-se à internet através do smartphone do condutor.*

Kia Connected Services

Onde? Quando? Como?

Trânsito ao vivo**

Radares de velocidade**

Pesquisa local

O sistema de navegação fornece

O sistema alerta também o condutor

Se procura um restaurante de sushi, um

informações de trânsito em tempo real

para a presença de diversos tipos de

supermercado ou um local em particular,

altamente precisas, que são atualizadas de

radares de velocidade, incluindo os fixos

selecione a opção “Pesquisa local”.

dois em dois minutos. Assim, o condutor

e estacionários, bem como de zonas de

A base de dados do sistema contém 500

sabe em que zonas o trânsito está a fluir e

acesso restrito. Consegue ainda detetar

categorias de pesquisa, 25 000 palavras-

quais as que deve evitar. Quando o trânsito

zonas onde os acidentes são frequentes, e

chave e 250 000 locais, para garantir que

se complica, o sistema avisa-o e sugere

alertar o condutor para esse efeito.

o condutor encontra sempre aquilo que

percursos alternativos.

Boletim meteorológico

procura.

O seu fim de semana fora vai ter sol,

Informações de
estacionamento

Informações de
combustível

ou vai chover? É melhor confirmar pelo

Para ajudá-lo a estacionar rapidamente,

Quando o nível de combustível estiver

boletim meteorológico. Basta escrever

o sistema indica-lhe zonas de

baixo, o sistema mostra-lhe os postos de

o seu destino para ver um resumo de

estacionamento antes de chegar ao

abastecimento mais próximos e os preços

quatro dias, com temperaturas mínimas e

seu destino, inclusivamente potenciais

por eles praticados, recorrendo para isso

máximas, velocidade do vento e hipóteses

lugares exteriores (com base nos

a uma base de dados online da TomTom,

de sol ou chuva.

dados do histórico) e em parques, tudo

para que possa planear as suas paragens

acompanhado de uma indicação da

para reabastecimento da melhor forma..

disponibilidade baseada em cores.

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 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.

* Smartphone com pacote de dados de internet necessário para ativar os serviços. ** Consoante o país, estes serviços poderão estar sujeitos a restrições legais.

a sua independência

Segurança e assistência

Proteja …
Ao mesmo tempo que a expectativa da estrada mais à frente e a excitação
com as novas experiências o motivam, também é bom saber que está
constantemente protegido. É por isso que este modelo conta com os Kia ADAS
(em português, Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor), um conjunto de
funcionalidades inovadoras com tecnologia de ponta, que garantem ao condutor
e aos passageiros o máximo de segurança possível.

Sistema de Deteção do Ângulo Morto (BCW)
Através de sensores de radar, este sistema monitoriza os ângulos

Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem
(LKA)

mortos, avisando o condutor através de sinalização nos espelhos

Não corra o risco de se desviar do seu caminho. O sistema de

retrovisores exteriores sempre que se aproximam veículos por esses

Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem recorre a uma

ângulos.

câmara montada no topo do para-brisas para monitorizar as
marcações das faixas de rodagem, avisando o condutor se o veículo
se desviar inadvertidamente da sua faixa atual e intervindo na
direção para que este regresse a essa mesma faixa.

Assistência à Prevenção de Colisões Frontais (FCA)

Sistema de Controlo da Velocidade Inteligente (SCC) com
função Stop & Go

Monitorização do Trânsito na Retaguarda (RVM)
com Orientação de Estacionamento Dinâmica

Aviso de Atenção do Condutor (DAW)

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

Recorrendo a uma câmara e a um radar, o Sistema de Controlo da Velocidade

Disponível com os ecrãs de 8" ou 10,25" (de multimédia ou de

indicadores de mudança de direção e do acelerador, bem como da

uma câmara e sensores de radar para monitorizar a velocidade do seu

Inteligente consegue regular quer a velocidade do veículo quer a sua distância de

navegação), mostra-lhe uma imagem nítida da retaguarda quando

duração da viagem, o DAW deteta se o condutor está a perder a

veículo e dos da frente, esta função avisa-o em caso de risco de colisão

segurança para o veículo que circula mais à frente. Esta distância é mantida através

estaciona de marcha-atrás, exibindo linhas de orientação dinâmicas

concentração. Se este revelar comportamentos típicos de fadiga ou falta

potencial, emitindo para isso um aviso visual. Caso o veículo esteja

de uma intervenção automática na velocidade. Se o veículo da frente acelerar, o

que auxiliam nas manobras.

de atenção, o sistema alerta-o e recomenda-lhe que faça uma pausa.

equipado com a opcional função de deteção de peões, o volante fornece

seu veículo acelera também (até ao limite de velocidade estabelecido). Se aquele

também uma resposta tátil. À falta de uma reação da parte do condutor,

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

o sistema trava automaticamente, para evitar ou diminuir os efeitos de

reduz a velocidade, chegando mesmo a parar o seu veículo se necessário. Eis uma

um acidente.

funcionalidade inteligente, sobretudo em situações de tráfego intenso.

Através da monitorização dos padrões de utilização do volante, dos

as suas opções
Tudo no novo Kia XCeed é feito para lhe oferecer a liberdade necessária para experimentar o inesperado, embora sem
sacrificar a comodidade a bordo no seu quotidiano. Como? Graças a funcionalidades e equipamentos que lhe permitem
uma condução mais segura. Enfrentar filas de trânsito, auxílio nas manobras de estacionamento ou mais iluminação à
noite? O XCeed trata de tudo, ajudando-o a evitar potenciais perigos!

Segurança e assistência

Liberte …

Alerta de Perigo de Colisão à Retaguarda
(RCCW)

Assistente de máximos (HBA)

Quando o veículo faz marcha-atrás, por exemplo num parque de

máximos automaticamente. Se a câmara montada no para-brisas

estacionamento ou ao sair de casa, este sistema, baseado num

detetar os faróis dos veículos que circulam na direção oposta, a

radar, alerta o condutor caso detete outro veículo na sua trajetória.

função de Assistente de Máximos muda automaticamente para

Quando as condições o permitem, o XCeed acende as suas luzes de

médios, evitando assim o encandeamento dos condutores desses
veículos.

Assistência à Circulação na Faixa de Rodagem (LFA)

Sistema Inteligente de Auxílio ao
Estacionamento (SPA)

Aviso de Limite de Velocidade Inteligente (ISLW)

Este sistema de condução autónoma de “Nível Dois” da Kia representa um passo de gigante na direção da condução
semi-automática, comandando a aceleração, a travagem e a direção consoante o comportamento do veículo que segue

Com este sistema, estacionar nunca foi tão fácil. Utilizando

se dentro dos limites de velocidade: recorrendo à câmara situada no

mais à frente. A condução em engarrafamentos torna-se, assim, mais fácil. O sistema recorre à câmara e aos sensores

sensores dianteiros, laterais e traseiros para localizar um lugar de

para-brisas, este sistema lê os sinais de limite de velocidade e de

de radar para manter uma distância segura para o veículo queo antecede, e monitoriza as marcas delimitadoras da faixa

estacionamento, ajuda o condutor a estacionar em fila e em espinha.

proibição de ultrapassagem, apresentando depois as informações

de rodagem de modo a manter o seu veículo no centro da mesma. O LFA funciona entre os 0 e os 180 km/h.

Tudo o que este tem de fazer é acionar os travões, o acelerador e a

correspondentes de forma clara no ecrã de navegação e no painel de

caixa de velocidades, enquanto o sistema executa as manobras por

instrumentos.

si. Este sistema consegue até mesmo ajudar a sair de lugares de
estacionamento em fila.

Obtenha todas as informações necessárias para ajudá-lo a manter-

cidade ou em estrada livre, o novo Kia
XCeed é disponibilizado com quatro poderosas classes de motores e cinco classes
de potência, que vão dos 120 aos 204 cv.
Apoiados pela melhor tecnologia a todos os
níveis, estes motores surgem adaptados
de modo a cumprirem a mais recente le-

Grupos

Para uma condução mais dinâmica, na

motopropulsores
Grupos motopropulsores

Design de motor poderoso

gislação europeia em matéria de emissões.

Caixa de velocidades manual

Caixa de 7 velocidades de dupla embraiagem (DCT)

A caixa de velocidades manual combina passagens de caixa rápidas

Esta caixa de velocidades de última geração assegura uma condução

e suaves com relações de transmissão perfeitamente adaptadas às

desportiva, acompanhada de uma excelente eficiência em termos de

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

consumo de combustível.

potência e consumos eficientes.

Dê asas …
aos seus desejos

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

A condução dinâmica, a agilidade e a potência instantânea são as características de base que fazem com que
o novo Kia XCeed se destaque dos restantes crossovers. Os grupos motopropulsores deste modelo podem ser
configurados de modo a proporcionarem a máxima performance, encontrando-se equipados com caixas de
6 ou 7 velocidades (manual ou de dupla embraiagem, respetivamente), que asseguram uma melhor resposta
do veículo aos comandos do condutor em todas as viagens. Favorecendo uma sensação de pura emoção, as
patilhas de comando da caixa de velocidades proporcionam passagens de caixa rápidas e suaves, sem que
o condutor tenha de retirar as mãos do volante. Em conjunto com as opções de modo de condução extra,
transformam qualquer viagem numa experiência inesquecível.

à alavanca das velocidades. Trabalha em conjunto com a caixa de
velocidades DCT, aumentando a dinâmica de condução ao fornecer
uma melhor resposta ao acelerador e um arranque mais rápido, para
além de otimizar a performance nas ultrapassagens. Oferece ainda
uma melhor resposta da direção, complementando de forma perfeita
as jantes de liga leve de 18", para uma condução mais dinâmica.

a sua paixão

Versões de equipamento

		Excite …

O novo Kia XCeed
De entre o seu vasto conjunto de extras, destacamos a grelha dianteira em cromado escuro com lâmina dupla, as luzes dianteiras
e traseiras LED com faróis e luzes de nevoeiro, as jantes de liga leve de 18" com corte a diamante e os vidros elétricos dianteiros e
traseiros com função antientalamento. No interior, encontrará outros extras irresistíveis, incluindo o volante e o manípulo da alavanca
seletora das velocidades em pele, o ecrã do sistema áudio com 8" (com opção de 10,25" para o sistema de navegação), o Bluetooth
com reconhecimento de voz, o ecrã de monitorização da retaguarda (que auxilia nas manobras de estacionamento) e o ecrã do painel
de instrumentos de 4,2", que pode ser substituído pela opcional versão totalmente digital de 12,3". Para maior facilidade de utilização,
existe também a opcional tecnologia de chave inteligente (Smart Key), bem como o botão de arranque do motor. No exterior, pode

Se, quando os outros todos vão para um lado, o seu instinto o leva para o
outro, as suas decisões baseiam-se tanto no coração como na cabeça. Então,
as novas versões Kia XCeed foram feitas para si!

ainda optar por uma grelha dianteira em cromado escuro, para acrescentar um toque de personalização extra.

Acessórios

Premeie …
a sua originalidade
Quando todas as oportunidades são uma aventura à espera de acontecer, o novo Kia XCeed
apresenta uma gama completa de acessórios, à medida da sua vontade de vivê-las. Fins de
semana prolongados fora de casa, aventuras desportivas ou tardes inteiras nas compras...
a nossa gama abrange todas as suas necessidades, com equipamentos de grande utilidade
para personalizar o seu automóvel. Conte também com muitas soluções elegantes para
destacar o aspeto dinâmico do seu Kia XCeed. Seja o que for que procura, nós temos!

Barras de tejadilho transversais, em alumínio

Faixa decorativa no para-choques traseiro, em
cromado mate

Faixa decorativa no rebordo da bagageira, em
cromado mate

Um pequeno pormenor, com um toque sofisticado. Este

Esta faixa decorativa e protetora, em aço inoxidável brilhante, é

acabamento, destinado à superfície do para-choques, é fornecido

ideal para acrescentar um detalhe horizontal de requinte ao rebordo

em aço inoxidável escuro e confere ainda mais elegância à parte

interior da bagageira do seu XCeed e ao estribo da mesma. Também

traseira do seu veículo. Também disponível em alumínio escovado.

disponível em aço inoxidável escovado.

Leves e fáceis de instalar, estas barras de alumínio fortes e com

Suporte para bicicletas, para todas as barras de atrelados, e
caixa de tejadilho

Caixas dos espelhos retrovisores exteriores, em
cromado mate

Luzes interiores e exteriores da bagageira com
LED

encaixe à medida ajudam-no a transportar tudo aquilo de que

O suporte para bicicletas, compatível com todas as barras de atrelados, é o companheiro

A atenção aos pormenores pode fazer toda a diferença. Aumente o

Nunca mais tenha dificuldades ao tentar encontrar um objeto

necessita para a sua próxima aventura.

ideal para quem gosta de pedalar nas férias ou fins-de-semana. Concebido para

impacto visual do seu XCeed, complementando o seu estilo exterior

na escuridão, nem tenha receio de tropeçar ao fazê-lo. Estas

proporcionar o máximo de prazer e o mínimo de incómodo, é capaz de transportar duas

com estas caixas dos espelhos retrovisores em aço inoxidável de alto

luzes LED acendem-se assim que a porta da bagageira é aberta,

bicicletas. Além disso, é provável que, em várias ocasiões, necessite de mais espaço

brilho. Também disponível em aço inoxidável escovado.

proporcionando-lhe uma visibilidade perfeita para dentro e para fora

do que o habitual. Antes de começar a amontoar objetos no interior do seu Kia XCeed,
aprecie a comodidade desta elegante e resistente caixa. Fácil de instalar e com abertura
de ambos os lados, garante um acesso extremamente rápido.

da mesma.

			os seus sentidos
A diversão começa aqui: com opções de interior elegantes, materiais cuidadosamente selecionados e
elementos decorativos arrojados, não resistirá a sentar-se rapidamente ao volante. Escolha a sua versão
favorita dos nossos elegantes estofos em tecido preto, de série, com elementos em cromado acetinado
no tablier e nas saídas de ar. Como alternativa, escolha os opcionais estofos em pele artificial e tecido,
em cinzento ou preto, para aquele toque extra-especial. Se procura uma suprema afirmação de estilo,
propomos-lhe um pacote de cor amarelo (opcional), com costuras amarelas com design de ninho de abelha
para os bancos, apelativos elementos decorativos em amarelo no tablier e linhas de tejadilho em preto ou,
para a versão mais requintada do XCeed, estofos em pele genuína preta.

Interior opcional, com pacote de cor amarelo
Este pacote de cor é fornecido com bancos em pele artificial e tecido, ambos em preto, acompanhados de
costuras em amarelo com design de ninho de abelha, de uma consola central em preto de alto brilho e de
irresistíveis elementos decorativos em metal amarelo no tablier.

Interiores

Delicie …

Interior em tecido e pele preto
Com bancos em tecido e pele artificial em preto, oferece igualmente uma consola central em
preto de alto brilho e apelativos elementos decorativos do tablier em cromado acetinado.

Com 12 cores da carroçaria específicas e jantes de liga
leve de 18" à sua escolha, existirá sempre um Kia XCeed
totalmente adaptado ao seu gosto pessoal.

a sua posição

Especificação e cores

Afirme …

Especificações
Motor

1,0 litros T-GDI - GPF

Caixa de velocidades

Manual de 6 vel.

Tração

Dianteira

Deluxe White Pearl (HW2)

Sparkling Silver (KCS)

Black Pearl (1K)

Penta Metal (H8G)

Copper Stone (L2B)

Lunar Silver (CSS)

16 v (4 por cilindro)
1353

Potência máx. (cv/rpm)

120

140

115

Binário máximo (Nm/rpm)

172

242

280

280

Velocidade. máx. (km/h)

186

200

200

200

196

198

CO2 combinado (cond. combinada) (g/km)

146

150

156

147

138

139

16 v (4 por cilindro)
1598
136
320

6,4

6,6

6,9

5,6

5,3

5,3

Peso em vazio (kg) (máx.)

1383

1840

1860

1472

1472

1496

Peso bruto (kg)

1820

1000 (1410)

1900

1920

Peso máx. de reboque (kg), travado

1200

450 (600)

1200 (1500)

Peso máx. de reboque (kg), destravado

600

450 (600)

600 (650)

Comprimento total (mm)

Capacidade de carga (VDA)

Jantes

Diesel
com Redução Catalítica Seletiva (SCR)

998

Depósito de combustível (litros)

Orange Fusion (RNG)

Diesel
com filtro de partículas (GPF)

12 v (4 por cilindro)

Projeção dianteira (mm)

Cosmo Blue (CB7)

DCT de 7 vel.

Dianteira

Tipo de motor

Altura total (mm)

Blue Flame (B3L)

Manual de 6 vel.

Cilindrada (cc)

4395
16"/1,483 18"/1,495
905

1900

Interior

Dimensões e capacidades
Infra Red (AA9)

1,6 CRDi (136cv) - SCR

Manual de 6 vel.
Dianteira

Gasolina
com filtro de partículas (GPF)

Consumo de combustível (cond. combinada)

Cassa White (WD)

1,6 litros CRDi (115cv) - SCR

DCT de 7 vel.

Dianteira

Tipo de combustível

Cores exteriores

1,4 litros T-GDI - GPF
Manual de 6 vel.

Largura total (mm)

1826

Primeira fila

Segunda fila

Distância entre eixos (mm)

2650

Espaço ao nível da cabeça (mm)

987

953

Projeção traseira (mm)

840

Espaço ao nível das pernas (mm)

1073

883

Espaço ao nível dos ombros (mm)

1428

1406

50
426/1378

Quantum Yellow (YQM)

Dimensões (mm)

Os valores de consumos e emissões especificados foram calculados de acordo com procedimentos de medição legalmente estipulados (EU) 2017/1153. Os valores acima foram testados com o novo ciclo WLTP (Procedimento

Jantes de liga leve de 18"

Mundial Harmonizado de Testes para Veículos Ligeiros) e reconvertidos para o NEDC (Novo Ciclo de Condução Europeu), tendo sido depois medidos adicionalmente segundo o método RDE (Emissões Reais de Condução).
(A declaração de isenção de responsabilidade legal fornecida é apenas uma "matriz". Deve ser validada pela sua equipa jurídica local, com base na legislação do seu país).

Toda a paz
			

de espírito de que necessita

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 respetivo programa de manutenção.

Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura e o brilho da cor
do seu novo Kia. O veículo beneficia também de uma proteção antiperfuração da mais elevada
qualidade, acompanhada de uma garantia de 12 anos contra corrosão a partir do interior.

Mantenha-se em contacto com a KIA
Visite www.kia.com para saber 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.

Garantia de 7 anos Kia
Máximo 150 000 km de garantia. Válido em todos os estados membros da UE
(e também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora sujeito aos termos e
condições locais. Desvios de acordo com as condições de garantia válidas
(p. ex. para pintura e equipamento) sujeitos aos termos e condições locais.

kia.pt

Kia Portugal
Rua Dr. José Espírito Santo,
Nº 38
1950-097 Lisboa
Portugal

Todas as informações, imagens e especificações encontravam-se corretas à data
da impressão da presente brochura, podendo 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.

