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
caminhos. 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!

Emocione o seu espírito.

Se a procura de novos desafios o inspira, se abraçar novas experiências o entusiasma
e se deixar a zona de conforto do quotidiano o motiva... Bem-vindo ao mundo 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 faróis 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.

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”.

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 60:40, a ampla bagageira
de 426 litros, as numerosas soluções de arrumação e a bagageira inteligente, saberá
que este é um crossover concebido para satisfazer as suas exigências e maravilhar
e surpreender todos os outros!

Eletrifique a sua condução.

Porta de carregamento. Aprecie a comodidade dos
carregamentos fáceis, através de uma tomada doméstica
ou de uma estação de carregamento pública. O novo Kia XCeed
Plug-in Hybrid consegue recarregar a sua bateria até 100%
numa estação de carregamento pública em aproximadamente
2 horas e 15 minutos.

Painel de instrumentos totalmente digital, com 12,3”.
O opcional painel de instrumentos totalmente digital apresenta
um ecrã de alta definição de 12,3” com gráficos e indicações
específicos para o sistema híbrido plug-in, permitindo ao condutor
monitorizar ao minuto informações como o modo de condução
atual, a carga da bateria e a autonomia restante.

O novo XCeed Plug-in Hybrid eleva a experiência da condução elétrica para um novo
patamar. Equipado com o mais avançado grupo motopropulsor da Kia, assegura
um equilíbrio perfeito entre eficiência de consumo e condução dinâmica, oferecendo
uma transição rápida e suave do modo elétrico para o modo híbrido (gasolina/eletricidade),
para além de uma autonomia até 59 km com a bateria totalmente carregada - garantia
de que cada viagem será tão amiga do ambiente quanto possível. Além disso, este modelo
proporciona-lhe um vasto leque de equipamentos e funcionalidades acrescidos, que tornarão
a sua experiência de condução elétrica tão fácil e plena quanto alguma vez poderia desejar.

Sistema de navegação de 10,25”. O mais recente sistema
de navegação da Kia eleva a personalização para um novo
patamar, oferecendo ao condutor a possibilidade de verificar
o fluxo de energia do grupo motopropulsor e o estado da bateria
do seu XCeed, bem como outras informações relacionadas
com o sistema híbrido plug-in.

Luz indicadora de carregamento. Inteligentemente
inserida na grelha do altifalante localizado a meio do tablier,
esta luz composta por 3 LED informa-o sobre o estado
do carregamento e o nível da bateria. Facilmente visível
a partir do exterior do veículo, é ideal para que possa saber
o estado de carregamento da sua bateria através
de um breve olhar.

Ligue o seu mundo.
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 os sistemas Android Auto e Apple CarPlay.
Selecione o seu destino através do ecrã tátil de 10,25” do sistema de navegação
premium, ou envie-o simplesmente para o veículo a partir da sua aplicação
Kia 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.

Carregador sem fios para telemóveis. Esqueça os cabos: agora, basta colocar o seu smartphone com tecnologia Qi neste cómodo
carregador sem fios.

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, facilitando-lhe tarefas como obter direções,
fazer uma chamada e ouvir música - tudo enquanto se mantém
concentrado na estrada.

O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor
perfeitamente ligado ao seu telefone, reduzindo ao mesmo tempo
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.

Proteja a sua independência.
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 Sistemas Avançados
de Assistência ao Condutor (ADAS), um conjunto de funcionalidades inovadoras
com tecnologia de ponta, que garantem ao condutor e aos passageiros o máximo
de segurança possível.

Assistência à prevenção de colisões frontais (FCA). O sistema FCA deteta os veículos que seguem à frente. 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. À falta de uma reação da parte do condutor, o sistema trava automaticamente,
para evitar ou diminuir os efeitos de um acidente.

Assistência à manutenção na faixa de rodagem (LKA).
Não corra o risco de se desviar do seu caminho. 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 inadvertidamente da sua
faixa atual e intervindo na direção para que este regresse
a essa mesma faixa.

Assistente de máximos (HBA). Quando as condições o permitem,
o XCeed acende as suas luzes de máximos automaticamente.
Se a câmara montada no para-brisas detetar os faróis dos veículos
que circulam na direção contrária, a função de Assistente
de Máximos comuta automaticamente as luzes para médios,
evitando assim o encandeamento dos condutores desses veículos.

Monitorização do trânsito na retaguarda (RVM) com
orientação de estacionamento dinâmica. Disponível com
os ecrãs de 8” ou 10,25” (de multimédia ou de navegação),
mostra-lhe uma imagem nítida da retaguarda quando estaciona
de marcha-atrás, exibindo linhas de orientação dinâmicas
que auxiliam nas manobras.

Aviso de atenção do condutor (DAW). Através da monitorização
dos padrões de utilização do volante, dos indicadores de mudança
de direção e do acelerador, bem como da duração da viagem,
o DAW deteta se o condutor está a perder a concentração. Se este
revelar comportamentos típicos de fadiga ou falta de atenção,
o sistema alerta-o e recomenda-lhe que faça uma pausa.

Design de motor poderoso. Para uma condução mais dinâmica, na cidade
ou em estrada livre, o novo Kia XCeed é disponibilizado com duas poderosas
classes de motores que vão dos 120 aos 136 cv. Apoiados pela melhor tecnologia
a todos os níveis, estes motores surgem adaptados de modo a cumprirem
a mais recente legislação europeia em matéria de emissões.

Dê asas aos seus desejos.

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

Seleção do modo de condução (DMS)*. Concebido para elevar
o seu prazer de condução a um patamar superior, o sistema de
Seleção do Modo de Condução pode ser comandado através de
um botão situado junto à alavanca das velocidades Trabalhando
em conjunto com a caixa de velocidades DCT, o DMS aumenta
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, conjugando-se de forma perfeita com as
jantes de liga leve de 18” para uma condução mais dinâmica.

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.

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.

Caixa de 7 velocidades de dupla embraiagem (DCT). Esta
caixa de velocidades de última geração assegura uma condução
desportiva, acompanhada de uma excelente eficiência em termos
de consumo de combustível.

Híbrido Diesel

Híbrido Plug-In

Transforme o seu pensamento.
A gama do XCeed apresenta o sistema motopropulsor híbrido diesel da Kia,
que oferece baixas emissões na condução quotidiana, sem necessidade
de recarregamentos plug-in. A inteligente combinação da mais recente versão
do motor 1.6 CRDi diesel com uma bateria de iões de lítio de 48 V permite
uma redução do consumo de combustível e do nível de emissões. Além disso,
o “e-system” integrado neste grupo motopropulsor recupera a energia cinética
durante as fases de desaceleração, fornecendo assistência ao binário durante
a aceleração.

Tecnologia inteligente. Através de um simples toque no botão dos modos híbrido/elétrico (HEV/EV) localizado
junto à alavanca das velocidades, o sistema pode atribuir a prioridade ao modo elétrico ou ao modo híbrido.
No modo EV (ideal para a condução em cidade), a prioridade do sistema é usar apenas o modo elétrico, para uma
condução sem utilização de combustível e isenta de emissões, proporcionando uma impressionante autonomia
até 59km (autonomia elétrica máxima em circuito urbano - WLTP). Quando a carga da bateria for insuficiente,
o sistema passa automaticamente para o modo híbrido. Este modo opera ambas as fontes de energia, utilizando
o motor de combustão e o motor elétrico em simultâneo para fornecer energia propulsora ao veículo.
Existem certas situações em que o motor de combustão entra automaticamente em funcionamento, mesmo que o veículo esteja a circular no modo EV. Exemplos
de tais situações são: quando o estado de carga da bateria do sistema híbrido baixa até um determinado patamar mínimo; quando existe uma forte aceleração;
ou quando é necessário aquecer o habitáculo.

Start

Arranque. O motor é ligado pelo
“e-system”, para garantir um arranque
imediato e suave.

Torque assist

Assistência ao binário. Durante
a aceleração ou nas subidas, o sistema
de propulsão elétrico oferece assistência
ao binário, retirando energia da bateria
para apoiar o motor de combustão.

Cruising

Velocidade de cruzeiro. Com o veículo
a uma velocidade constante, o motor
de combustão recarrega parcialmente
a bateria em movimento se o nível
de carga desta estiver baixo.

Coasting

“Sailing”*. O híbrido com iMT
apresenta adicionalmente a função
“sailing”. Quando o condutor levanta
o pé do acelerador e deixa o veículo
movimentar-se sem acelerar, o motor
desliga-se de forma suave e impercetível,
oferecendo desta forma mais poupança
de combustível. Assim que o condutor
carrega novamente no pedal
do acelerador, o motor volta a ligar-se.
A distância percorrida com o motor
desligado depende das condições
de condução e da velocidade do veículo.

Energy recuperation

Recuperação de energia. Quando
o condutor desacelera ou trava, a energia
gerada pelo movimento do veículo
transforma-se em energia elétrica,
para recarregar a bateria.

Moving stop & start

Paragem e arranque em movimento.
Quando o condutor desacelera para
parar, o motor de combustão desliga-se
automaticamente ainda com a mudança
engrenada e durante a travagem,
poupando assim combustível.

Incentive a sua paixão.
Se, quando os outros todos vão para um lado, o seu instinto
o leva para o outro. Ou se as suas decisões baseiam-se tanto
na racionalidade como na emoção... Então, o Kia XCeed
foi feito para si!

O novo Kia XCeed. De entre o seu vasto conjunto de equipamentos, 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” e os vidros elétricos dianteiros e traseiros.
No interior, encontrará outros equipamentos irresistíveis, incluindo o volante e o manípulo da alavanca
de 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 Start.

Delicie os seus sentidos.
A diversão começa aqui: com um interior elegante, materiais cuidadosamente
selecionados e elementos decorativos arrojados, não resistirá a sentar-se
rapidamente ao volante.

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

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

Afirme a sua posição.

Especificações

Motor

Existirá sempre um Kia XCeed totalmente adaptado ao seu gosto pessoal.

1.0 T-GDI

1.6 CRDi MHEV

1.6 CRDi MHEV

1.6 GDi

6MT

6MT

7DCT

6DCT

Potência máxima (CV)

120

136

136

141

Binário máximo (Nm)

172

280

320

265

235/45 R18

235/45 R18

235/45 R18

205/60 R16

Aceleração dos 0 - 100 km/h (seg)

11,5

10,6

10,1

11

Velocidade máxima (km/h)

186

196

198

188

Pneus e Jantes
Dimensões

Cores Exteriores

Prestações

Consumos
Combinado WLTP (l/100 Km)
Emissões CO2 WLTP (g/km)

6

5,1

5,3

1,4

137

133

139

32

-

-

-

59

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

Cassa White (WD)

Deluxe White Pearl (HW2)

Penta Metal (H8G)

Dimensões (mm)

Machined Bronze (M6Y)

Black Pearl (1K)

Lunar Silver (CCS)

Infra Red (AA9)

Orange Fusion (RNG)

Quantum Yellow (YQM)
Dimensões e capacidades
Comprimento total (mm)
Altura total (mm)
Projeção dianteira (mm)

4,395

Largura total (mm)

1,826

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

Distância entre eixos (mm)

2,650

905

Projeção traseira (mm)

840

Depósito de combustível (litros)

50

Capacidade de carga (VDA)

Blue Flame (B3L)

426-1,378/380-1,332 (MHEV)

Interior
Primeira Fila

Jantes

Liga leve 16” (apenas PHEV)

Segunda fila

Espaço ao nível da cabeça (mm)

986

965

Espaço ao nível das pernas (mm)

1,073

883

Espaço ao nível dos ombros (mm)

1,428

1,406

Liga leve 18”

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.

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.
Queremos que, ao comprar um Kia novo, se sinta totalmente ligado à sua
experiência de condução, não só no primeiro dia, mas também ao longo
dos anos que se seguem. É por isso que todos os nossos veículos novos
são fornecidos com garantias prolongadas e exclusivas.

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

