Kia XCeed

Deixe-se inspirar
pelo movimento.
A inspiração não acontece por acaso. É algo que vem ter connosco quando
temos a coragem de sair da nossa zona de conforto e aventurar-nos por novos
domínios. Surge-nos quando vemos o mundo com um olhar diferente
e a partir de novas perspetivas. Encontramo-la quando nos movemos.
Conte com a Kia para conduzi-lo pelo poder inspirador do movimento,
para que possa atingir todo o seu potencial criativo. É por isso que tudo aquilo
que criamos lhe oferece o espaço para a inspiração e o tempo necessários
para dar vida às suas ideias. Junte-se então a nós nesta emocionante viagem
e descubra com a Kia toda a inspiração que o movimento lhe pode trazer!

O novo Kia XCeed.
O crossover. Redefinido.
A vida anda depressa. Temos sempre locais onde ir, pessoas para ver, ou ideias para colocar
em prática. Sabemos bem que necessita de um automóvel capaz de corresponder às suas
exigências. Um automóvel que seja prático e, ao mesmo tempo, lhe traga aquele tipo de
estilo, inovação e inspiração que o motiva. O novo Kia XCeed é um crossover que redefine
a respetiva categoria. Um crossover que lhe oferece níveis incríveis de funcionalidade, para
além de tudo aquilo que é mais importante para si. O design desportivo, que surge agora
mais ousado do que nunca, não deixará de lhe despertar uma intensa paixão à primeira
vista. É essa a forma como o novo Kia XCeed exige ser notado. As funções de conectividade
inteligentes permitem-lhe estar ligado ao mundo durante as suas viagens. Escolha entre
as motorizações a gasolina ou o económico grupo motopropulsor híbrido plug-in, que
satisfaz as suas necessidades de mobilidade sustentável e alta performance. Qualquer que
seja a sua escolha, com o novo Kia XCeed descobrirá um crossover concebido à medida do
seu estilo de vida, que excederá todas as suas expectativas.

Espírito desportivo
em estado puro.
O novo Kia XCeed foi concebido para ser diferente.
Para se destacar, ocupar o espaço e apelar àqueles que apreciam
a beleza. Seja de que ângulo for, as linhas expressivas e esculturais
prendem a atenção. As proporções bem definidas e assertivas
conferem à carroçaria uma pose claramente ousada, a par de
uma silhueta muito própria, que é prontamente reconhecível.
Os extras arrojados e apelativos que caracterizam a versão
GT-Line incluem novas luzes traseiras LED, uma grelha exclusiva
e um para-choques reconfigurado. E os acabamentos cromados
em acetinado escuro e as novas jantes de 18” GT-Line completam
na perfeição o apelo atlético deste crossover, elevando ainda
mais a sua estética desportiva.

Olhe para onde olhar, no Kia XCeed encontrará sempre um
design de exceção, que obriga a que o contemplem novamente.
Desde os pormenores subtis aos mais destacados, este modelo
presta atenção a cada pormenor. As novas e impactantes luzes
traseiras combinadas, com LED, oferecem uma experiência
visual vanguardista e de alta tecnologia. Por seu turno, o difusor
inferior desportivo, os frisos das embaladeiras laterais na cor da
carroçaria e as barras de tejadilho em preto brilhante adicionam
um estilo ainda mais atraente. De cima a baixo, o novo Kia XCeed
foi esculpido, remodelado e preparado para impressionar!

Presença inconfundível
na estrada.

Design característico,
que o destaca da multidão.
Mesmo à distância, percebe-se claramente que o novo Kia XCeed Plug-In
Hybrid é algo de diferente. Com as suas linhas dinâmicas de grande beleza,
oferece uma presença imponente e uma confiança descontraída.

Uma observação mais próxima permite descobrir outros detalhes inovadores:
surgindo agora reconfigurados, os faróis LED, a grelha, o para-choques
e a entrada de ar elevam o carácter desportivo da parte dianteira para uma
nova dimensão. As igualmente novas jantes de 16” são surpreendentemente
ousadas. Na parte traseira, os pormenores inspiradores continuam: um novo
difusor, com um resguardo inferior em preto brilhante, e uma saída de escape
mais discreta completam a estética inegavelmente desportiva deste modelo.
Está vista a melhor parte? Nem por isso: isto é apenas o que está à superfície.

Um espaço que fala
a sua língua.
O novo Kia XCeed oferece-lhe uma conjugação equilibrada de conforto,
carácter desportivo e estilo. E, mais importante do que tudo, foi concebido
para estar centrado em si e nas suas necessidades. No interior do habitáculo,
encontrará um espaço onde se sentirá simultaneamente em paz e com tudo
sob o seu comando, graças aos detalhes sofisticados, materiais premium
e estética “clean tech”. O volante em forma de D, com emblema GT-Line
em destaque, é tão agradável ao toque como ao olhar. Ao mesmo tempo,
as novidades como o forro do tejadilho preto, o manípulo da alavanca das
velocidades em pele perfurada e as elegantes costuras em cinzento dos bancos
de pele não só reforçam o estilo característico de crossover deste modelo
mas também o prazer de cada viagem.

Intimista por dentro,
apelativo por fora.
Desde a sua aparência, até à sua condução e ao conforto interior, o novo Kia
XCeed Plug-In Hybrid foi concebido para elevar ao máximo a satisfação
do condutor e demais ocupantes. O interior espaçoso e elegante fá-lo sentir-se
em casa mal se senta ao volante. Com efeito, os materiais, o design apelativo
e as funcionalidades de conforto aprimoradas farão com que passe a querer
passar ainda mais tempo a conduzir.

Tablier. Com um design elegante, acabamentos suaves e toques desportivos, o novo Kia XCeed PlugIn Hybrid redefine o conceito de funcionalidade. No habitáculo, o condutor encontra tudo aquilo de
que necessita, e exatamente onde deveria estar. A começar pelo novo painel da alavanca da caixa de
velocidades automática, em preto brilhante. Igualmente novo, o espelho retrovisor com moldura fina
confere ao habitáculo um toque desportivo extra, enquanto os reconfigurados botões de comando
mantêm o controlo das mais modernas funcionalidades tecnológicas comodamente ao alcance das
pontas dos seus dedos.

Estação de carregamento. Carregue o seu veículo na estação de carregamento ou área de serviço que lhe for mais conveniente.

Eletrifique as suas viagens.
Tomada de carregamento. Uma tomada de carregamento
integrada permite-lhe carregar o seu veículo sempre da maneira
mais fácil: no conforto de sua casa ou em estações públicas. Para
um carregamento completo são necessárias 2 horas e 15 minutos.

Indicador de carregamento. Mantenha-se a par do estado
de carregamento do seu veículo através deste cómodo indicador.
Localizado na grelha do altifalante central do tablier (e facilmente
visível, mesmo do exterior), este dispositivo possui três luzes LED,
que se acendem quando o carregador é ligado à corrente
e o mantêm informado sobre o estado de carregamento e o nível
de carga da bateria.

O futuro é elétrico. E o novo Kia XCeed Plug-In Hybrid consegue oferecer uma
condução com baixas emissões incrivelmente dinâmica, oferecendo passagens
quase impercetíveis do modo elétrico para o modo híbrido. Com a bateria
totalmente carregada, conte com uma autonomia superior a 50 km, para poder
dar um passeio mais prolongado sempre que se sentir tentado a tal. O novo
e avançado grupo motopropulsor assegura-lhe viagens com toda a robustez
e potência de que tanto gosta. Por fim, os carregamentos estão mais fáceis
do que nunca: tanto pode realizá-los no conforto da sua casa ou em viagem.
Porque, com o novo Kia XCeed Plug-In Hybrid, a escolha é sempre sua!

Tecnologia de vanguarda
para permanecer ligado.
A inspiração pode acontecer a qualquer hora do dia ou da noite. Talvez seja para visitar um local onde
nunca esteve, ou fazer uma chamada que há muito pretendia realizar. Ou talvez para ver um amigo que
precisa de visitar. Com a sua gama completa de funcionalidades e inovações de conectividade avançadas,
o novo Kia XCeed permite-lhe manter-se tão próximo do mundo quanto necessitar.

Painel de instrumentos digital. Um brevíssimo olhar é tudo aquilo de que necessita para se manter informado. Visualmente apelativo,
este painel de instrumentos de 12,3” coloca as informações importantes à frente e no centro, com alta definição.

Carregamento sem fios. O carácter funcional é um aspeto
fundamental no novo Kia XCeed. E, dado que existem poucas
coisas mais essenciais do que um smartphone totalmente
carregado, a base de carregamento de alta velocidade sem fios
é um acrescento ideal para o habitáculo.
Sistema de navegação de 10,25”. A navegação, a informação e o entretenimento tornam-se mais fáceis e isentos de stress
com este elegante sistema.

Portas de carregamento USB-C para os bancos traseiros.
No novo Kia XCeed, toda a gente pode tomar decisões – incluindo
os ocupantes dos bancos traseiros, que podem contar com as
cómodas portas de carregamento USB-C para manter-se ligados
e autónomos durante a viagem.

Em contacto e a par de tudo.
Vá onde for.
A ligação ao mundo é tudo. É assim que trabalha. É assim que joga. E é assim que se mantém em contacto
com as pessoas que fazem parte da sua vida. A situação não é diferente num automóvel. Na realidade,
estar ligado ao mundo durante as suas viagens traz-lhe aquela comodidade, paz de espírito e apoio prático
que fazem de cada deslocação uma experiência muito mais agradável. Com a aplicação e os serviços de
bordo Kia Connect, poderá manter-se sempre informado sobre as coisas mais importantes. Navegação
online sem sobressaltos, recorrendo a dados de trânsito em tempo real. Informações sobre postos de
abastecimento de combustível ou de carregamento elétrico, estacionamento, tempo atmosférico, pontos
de interesse, reconhecimento de voz e muito, muito mais. A aplicação Kia Connect permite-lhe igualmente
aceder às funções de Transferência de Perfil do Utilizador, Last-Mile Navigation (“navegação de última
milha”), Valet Mode (“modo de estacionamento com assistente”), Find My Car (“encontrar o meu veículo”),
Controlo Remoto das Portas e muitas outras, que transformarão as suas ocasiões ao volante num prazer
absoluto.

Viagens mais simples. Com a aplicação interativa Kia Connect
no seu smartphone, a comodidade está por toda a parte. Não
se lembra de onde estacionou? Toque na função Find My Car
para localizar o seu veículo. Depois de estacionar, a Last-Mile
Navigation guia-o até ao seu destino final, para ter a certeza de
que chega lá sem desvios. Quando houver outra pessoa
ao volante do seu veículo, o Valet Mode mantém-no atualizado
quanto à respetiva localização, tempo de condução, distância
percorrida e velocidade máxima. Tem uma viagem longa pela
frente? A função Send To Car (“enviar para o veículo”) permite-lhe
planear e definir destinos antecipadamente, e até verifica
o estado do veículo antes da partida. E, naturalmente, não precisa
de se preocupar em trancar e destrancar as portas: o Controlo
Remoto das mesmas encarrega-se disso. Finalmente, se desejar
consultar o histórico de todas as viagens que realizou, encontrará
um resumo das mesmas em As Minhas Viagens.

Tranquilidade por via remota, quando mais necessita.
Com o Kia Connect, nunca mais terá de preocupar-se com
o seu veículo. As notificações remotas mantê-lo-ão a par das
informações sobre a carga da bateria e outros diagnósticos
importantes. Preocupado com a possibilidade de um roubo?
O alarme antirroubo do Kia Connect mantém-no alerta para
a presença de potenciais ameaças. E, para aqueles dias em que já
tem a mente demasiado ocupada, o alarme do veículo ao ralenti
não deixará de avisá-lo sempre que deixar momentaneamente
o motor a trabalhar no modo de Estacionamento (posição “P”
da alavanca seletora) e, ao mesmo tempo, a porta aberta.

Elétricos sem constrangimentos. Os nossos inovadores modelos
elétricos foram concebidos para tornar a sua vida melhor e essa melhoria inclui todas as vantagens em termos práticos
de conduzir um veículo deste tipo. A aplicação Kia Connect
permite-lhe aceder à função de carregamento da bateria,
para iniciar, parar e programar o respetivo reabastecimento.
Quando se tratar de encontrar uma estação de carregamento,
jamais necessitará de preocupar-se: os serviços de bordo Kia
Connect permitem-lhe pesquisar estações de carregamento para
automóveis elétricos em tempo real e receber, também em tempo
real, informações atualizadas sobre as opções mais próximas.
Isto para além de outras informações, tais como a disponibilidade
de fichas e os tipos de conector compatíveis.
* Disponível apenas para a versão PHEV.

Serviço completo. Sem sobressaltos. Seja qual for a ajuda de que necessita, os serviços de bordo Kia Connect estão sempre prontos
para ajudar. Procura um caminho mais rápido? Navegue até qualquer destino, com dados de trânsito em tempo real, incluindo
atualizações constantes das condições do tráfego e da hora prevista de chegada. Tem receio de que possa fazer frio? Use os Kia Connect
Live Services para verificar o tempo e, já que está a fazer consultas, para verificar a disponibilidade de lugares de estacionamento
e pontos de interesse, assim como as estações de carregamento existentes nas proximidades. Ative o reconhecimento de voz e poderá
dar instruções ao sistema em qualquer altura, sem necessidade de utilizar as mãos, sempre que necessitar de ligar para casa
ou desejar ouvir uma determinada canção. Também pode alterar ou repor as definições do seu veículo através da transferência
de perfil do utilizador. E já lhe dissemos que pode aceder ao calendário do seu smartphone no ecrã de navegação, através da função
de Calendário de Terceiros? Depois, o sistema irá guiá-lo até ao seu próximo compromisso (estabelecendo a melhor rota para chegar
a horas, claro está).

Os ecrãs Kia Connect exibidos
destinam-se apenas a fins ilustrativos,
não correspondendo necessariamente
à versão mais recente da aplicação
Kia Connect e dos serviços de bordo
Kia Connect.
Para quaisquer questões relativas à
legislação, é favor verificar os Termos
de Utilização do Kia Connect.
* Informações e serviço de controlo
para o seu Kia: os serviços serão
disponibilizados gratuitamente
durante um período de sete anos
(a contar do dia em que o veículo é
vendido ao seu primeiro proprietário,
ou seja, a data em que o contrato de
compra e venda inicial entra em vigor),
não obstante poderem ser alterados
durante esse período. Para mais
informações sobre o funcionamento
e as condições de utilização, contacte
o seu concessionário Kia, ou aceda
ao site kia.pt. Necessário smartphone
com sistema operativo iOS ou Android
e contrato de telecomunicações
móveis com opção de dados, que
poderão ser fornecidos por um custo
adicional.
*“Para veículos novos vendidos a partir
de maio de 2022, a Kia oferece (por
veículo) duas atualizações gratuitas
dos mapas incluídos no sistema de
navegação e do software da Unidade
Principal, recorrendo para esse
efeito ao método remoto “overthe-air” (“atualizações OTA”). Após
estas atualizações, o cliente apenas
pode obter atualizações gratuitas
dos mapas através do sistema de
navegação do veículo e do software
da Unidade Principal (i) acedendo à
página web https://update.kia.com/
EU/E1/Main ou (ii) num Concessionário
Kia.”

Ligue-se
à comodidade.

Estacionamento e carregamentos sem problemas. Estacionar
o seu veículo nunca foi tão fácil. Com os Kia Connect Live Services,
os lugares de estacionamento são-lhe exibidos antes mesmo
de chegar ao seu destino. O sistema mostra-lhe inclusivamente
potenciais lugares exteriores (com base nos dados do seu
histórico) e em parques, tudo acompanhado de uma indicação

da disponibilidade baseada em cores. Mais cómodo que isto,
é difícil. E, se o seu Kia for elétrico, os carregamentos são
igualmente fáceis: o diretório online mostra-lhe onde ficam as
estações de carregamento mais próximas e até mesmo detalhes
como a disponibilidade de fichas e os tipos de conector existente.

Mantenha-se em movimento. Com informações de trânsito em
tempo real e altamente precisas (atualizadas de 2 em 2 minutos),
as suas viagens decorrerão sem sobressaltos ou interrupções.
Evite engarrafamentos, troços em obras e tudo o resto que possa
atrasá-lo. Se o trânsito ficar congestionado, o sistema alerta-o
e sugere percursos alternativos.

Encontre tudo aquilo de que necessita. Apetece-lhe comer
qualquer coisa? Ou quer encontrar uma livraria? A Pesquisa
de Local encontra tudo aquilo que procura. E, no que se refere
ao tempo atmosférico, jamais terá surpresas: basta escrever o seu
destino para consultar um resumo do tempo nesse local para
os próximos 4 dias, com indicação das temperaturas máximas
e mínimas e das possibilidades de sol ou chuva.

Os melhores dias são aqueles que fluem. Em que as coisas correm conforme
planeado e tudo parece fácil. Com os Kia Connect Live Services, procuramos
tornar a condução mais simples, segura e inteligente. Isso significa orientações
de percurso precisas e sem sobressaltos, com informações de trânsito em tempo
real, para que possa chegar ao seu destino da forma mais rápida e fácil possível.
O Trânsito ao Vivo mantém-no informado sobre aquilo que está a acontecer nas
estradas e as situações a evitar. Com a Pesquisa de Local, pode descobrir o melhor
local para um café ou a opção mais fácil para o estacionamento do seu veículo.
E, faça chuva ou faça sol, o boletim meteorológico permite-lhe preparar-se
para o tempo que o espera.

Quando se trata de conduzir, a segurança vem sempre primeiro. O Apple
CarPlayTM permite-lhe utilizar o seu iPhone com uma paz de espírito total.
Precisa de orientações de percurso para o jantar que marcou, ou deseja ouvir
um podcast a caminho do trabalho? O Apple CarPlayTM coloca tudo no seu ecrã
de navegação, para que possa manter-se focado na estrada.

Com o Android AutoTM, tudo aquilo a que gosta de ligar-se está à sua frente
e centrado. Esta interface, simples e intuitiva, permite aceder a funções como o
Google Maps, aplicações, música e comando por voz. Organiza automaticamente
as informações em cartões simples, para que possa fazer aquele telefonema,
verificar aquela aplicação ou ouvir aquela canção sem correr o risco de provocar
um acidente.

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

Para todos os momentos
memoráveis que o esperam.
A vida pode levar-nos para todos os tipos de locais, viagens para perto e para longe e estradas conhecidas
ou desconhecidas. Com o novo Kia XCeed, procurámos criar um automóvel confortável, flexível e sempre
pronto para o que quer que seja que o futuro lhe reserve, quer se trate de percorrer alguns quilómetros
extra ou de ficar mais uma noite longe de casa. Com um habitáculo espaçoso, uma bagageira generosa
e bancos rebatíveis, nada nem ninguém viajará apertado. E, para uma pequena dose extra de prazer,
conte com os bancos aquecidos e ventilados para mantê-lo confortável, faça chuva ou faça sol.

Bancos totalmente rebatíveis a 40:20:40. Tendo em conta que o seu conforto e comodidade estão no cerne do novo Kia XCeed,
os bancos são rebatíveis a 40:20:40.

Onde a potência se conjuga
com a graciosidade.
Acreditamos que o movimento é mais do que uma simples deslocação do ponto A
para o ponto B: é uma dança, um milagre de potência e agilidade, uma forma
de sentirmos a vida na sua máxima força. Ao volante do Kia XCeed, sentirá que
cada viagem é um verdadeiro prazer. Conte com um desempenho dinâmico
e fluido na estrada, graças a um conjunto de grupos motopropulsores que podem
ser combinados com caixa de 6 velocidades manual, ou de 7 velocidades de
dupla embraiagem. As passagens de caixa são impercetíveis, em parte graças
às patilhas de comando, que lhe permitem comutar suavemente entre mudanças
sem ter de tirar as mãos do volante. E, com as opções de modo de condução
adicionais, poderá ter a certeza de que qualquer minuto extra que tiver de passar
ao volante será sempre uma ocasião agradável.

Caixa de velocidades automática. O novo Kia XCeed redefine
o conceito de condução desportiva – quer em termos
de prestações, quer de aparência. O novo painel PRND
em preto brilhante, na consola central, permite-lhe escolher
entre as posições P (estacionamento), R (marcha-atrás), N (neutro)
e D (condução) da caixa de velocidades, ao mesmo tempo que
adiciona um toque de ousadia ao habitáculo.

Painel de instrumentos. Aproveite cada viagem ao máximo,
sabendo que tudo aquilo que requer a sua atenção se encontra
mesmo à sua frente. O requintado mas desportivo painel
de instrumentos oferece uma perspetiva ampla e imagens de alta
definição, para que nenhuma informação importante lhe escape,
seja em que altura for.

Botão HEV. Suavidade e ausência de sobressaltos são dois
conceitos sempre presentes no novo Kia XCeed. O botão dos
modos híbrido/elétrico (HEV/EV), localizado junto à alavanca
das velocidades, permite-lhe comutar entre esses dois modos.
Ideal para a condução em cidade, o modo EV dá prioridade ao
modo elétrico, para uma condução isenta de emissões.* No modo
HEV, o sistema opera ambas as fontes de energia, utilizando
exclusivamente o motor de combustão ou o motor elétrico,
ou ainda ambos os motores em simultâneo, consoante o tipo
de terreno.

Seleção do Modo de Condução (DMS). Reforce o seu prazer
de condução com a Seleção do Modo de Condução, que pode ser
facilmente definida através do interruptor do modo Desportivo,
na consola central. Em combinação com a caixa de velocidades
de dupla embraiagem, este sistema aumenta a dinâmica
de condução ao fornecer uma resposta à aceleração e um
arranque melhorados, para além de otimizar a performance
nas ultrapassagens. A Seleção do Modo de Condução oferece
ainda uma melhor resposta da direção.

Aviso de Atenção do Condutor+. Esta funcionalidade alerta-o para que volte a concentrar-se na condução, sempre que estiver
distraído. Além disso, avisa-o quando o veículo da frente volta a arrancar após uma paragem.

Assistente de Fila de Trânsito. Entre as inúmeras novas
tecnologias presentes no novo Kia XCeed, o Assistente de Fila
de Trânsito (LFA) é uma das mais impressionantes. Este sistema
controla a aceleração, a travagem e a direção consoante
o comportamento do veículo que o antecede, tornando assim
a circulação em engarrafamentos mais fácil e segura. Recorrendo
à câmara e aos sensores de radar para manter uma distância
segura para o veículo que segue à frente, o LFA monitoriza ainda
as marcas delimitadoras da faixa de rodagem, de modo a manter
o seu veículo no centro da mesma. Este sistema funciona entre
os 0 e os 180 km/h.

Tecnologia que aumenta
a segurança em todas as viagens.
Sabemos que há coisas que não são negociáveis. Como por exemplo, a paz de espírito, a segurança
e sentirmos que temos sempre o controlo do veículo que conduzimos. É por isso que todos os modelos
da Kia são construídos numa perspetiva de prioridade máxima à segurança, quer do condutor, quer dos
ocupantes. Graças às tecnologias intuitivas e funcionalidades de assistência mais recentes, o novo Kia
XCeed permite-lhe apreciar ao máximo cada viagem. Porque - não tenha dúvidas - não poupamos esforços
quando se trata de garantir a sua segurança.

NSCC – Cruise Control Inteligente. Com o Cruise Control
Inteligente, o stress das horas de ponta é coisa do passado.
Este sistema permite-lhe manter uma velocidade constante por si
programada, assim como uma distância segura para o veículo que
circula à sua frente. Um conjunto de sensores deteta a distância
entre o seu veículo e aquele que o antecede, e aumenta ou reduz
a velocidade para acompanhá-lo – sem exceder aquela que foi
programada por si.

Assistência à Prevenção de Colisões pelo Ângulo Morto.
Também conhecida pela sigla BCA, esta é outra função
de assistência inovadora, que aumenta a sua segurança e diminui
as suas preocupações ao volante. Para esse efeito, utiliza uma
câmara dianteira, uma câmara traseira e um sensor de radar,
que lhe permitem monitorizar os ângulos mortos e alertar
o condutor para a presença de veículos nesses mesmos ângulos,
através de uma indicação no espelho retrovisor exterior do lado
correspondente.

Torne-o ainda mais seu.
Não existem dúvidas de que o novo Kia XCeed foi concebido para fazer
uma afirmação clara. E, claro está, para que o condutor também possa fazer
a sua! Escolha de entre um amplo leque de opções de interior elegantes
e sumptuosas, compostas por materiais e acabamentos cuidadosamente
selecionados e esteticamente perfeitos. Uma forma garantidamente eficaz
de tornar o seu crossover ainda mais seu.

Dynamic e Drive. Apresenta bancos desportivos de tecido preto, em combinação
com acabamentos atraentes em cromado acetinado.

GT-Line. Com revestimentos de tecido e pele sintética, apresenta bancos de tecido
em preto e costuras nas zonas almofadadas nessa mesma cor.

Especificações

De subtil a ousado.

Motor

Singular, na moda e sempre clássico. Ousado ou divertido, urbano ou desafiador da natureza... escolha
exatamente a forma como deseja expressar-se, com a nova palete de vibrantes cores da carroçaria do Kia
XCeed.

1.0 T-GDI

1.6 GDi

6MT

6DCT

Potência máxima (CV)

120

141

Binário máximo (Nm)

172

265

Pneus e Jantes
Dimensões

235/45 R18

205/60 R16

205/60 R16

Aceleração dos 0 - 100 km/h (seg)

11,5

11,5

11

Velocidade máxima (km/h)

186

186

188

Prestações

Consumos
Combinado WLTP (l/100 Km)

Cores da carroçaria

Emissões CO2 WLTP (g/km)

5,9

1,4

134

32

-

-

59

Autonomia
Máxima em modo elétrico - Ciclo urbano WLTP (km)

Cassa White (WD)

6
137

Deluxe White Pearl(HW2)

Black Pearl (IK)

New Infra Red(AA9)

Jantes

Penta Metal(H8G)

Lunar Silver (CCS)

Blue Frame(B3L)

Orange Fusion (RNG)
*Não disponível para GT-Line
16”, liga leve,
para Dynamic

16” liga leve,
para PHEV

18” liga leve,
para Drive

18” liga leve,
para GT-Line

As informações sobre os pneus relativamente ao consumo de combustível e outros parâmetros nos termos do Regulamento (UE) 2020/740 estão disponíveis no nosso
website, em kia.pt. Os dados sobre pneus aqui fornecidos destinam-se apenas a fins informativos.

Lemon Splash (G2Y)

Celadon Spirit Green (C6G)

Yuca Steel Grey (USG)
*Não disponível para GT-Line

Dimensões ICE GT-Line (mm)

Dimensões PHEV de base (mm)

Os valores de consumos de combustível e de emissões de CO2 especificados foram calculados de acordo com os procedimentos de medição legalmente estipulados
no Regulamento Europeu 201/1151, realizando-se os testes de acordo com o novo ciclo WLTP (Procedimento Mundial Harmonizado de Testes para Veículos Ligeiros).
Com base na configuração individual de equipamento do veículo, são calculados os valores finais de consumos de combustível e de emissões de CO2.

Toda a paz de espírito
de que necessita.

Garantia de 7 anos sobre o veículo. A garantia Kia cobre
um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo
ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro). Esta garantia é válida
em todos os estados membros da UE (e também na Noruega,
Suíça, Islândia e Gibraltar). Desvios de acordo com as condições
de garantia válidas (p. ex. para pintura e equipamento) sujeitos
aos termos e condições locais. 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. Saiba mais sobre
a garantia Kia em kia.pt.

Garantia das baterias dos veículos elétricos. As baterias
de iões de lítio de alta tensão dos veículos elétricos (EV), híbridos
elétricos (HEV) e híbridos elétricos plug-in (PHEV) da Kia são
construídas de forma a usufruírem de um tempo de vida útil longo.
Estas baterias estão cobertas por um período de 7 anos a partir
da data do primeiro registo ou 150 000 km (o que ocorrer
primeiro). No caso das baterias de baixa tensão (48V e 12V)
dos veículos híbridos (MHEV), a garantia Kia cobre um período
de 2 anos a partir da data de registo, independentemente da
quilometragem. A diminuição da capacidade da bateria nos PHEV,
HEV e MHEV não se encontra coberta pela garantia.

Para minimizar a possível diminuição da capacidade da bateria,
consulte o manual de proprietário do seu veículo.
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.

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 ás cores verdadeiras. Para
mais informações, contacte o seu Concessionário Kia.

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

