
Новий Кіа



ДИЗАЙН

ОТРИМАЙТЕ БІЛЬШЕ СВОБОДИ

У окремих комплектаціях новий 
Kia Ceed SW оснащується 
ефектною та ефективною 
світлодіодною оптикою.

Кожна риса Kia Ceed SW, навіть 
брелок іммобілайзера, зроблені 
з великою увагою до деталей.

Шукаєте просторе авто? 
Зустрічайте нове покоління Kia Ceed SW (СВ). Динамічні лінії 
кузова вдало поєднано з неймовірним простором всередині. 
До середньої стійки дизайн універсала ідентичний хетчбеку, 
проте, завдяки збільшеному задньому звісу та подовженому 
даху, практичне багажне відділення вміщує 625 літрів поклажі. 
Нехай Вас ніщо не зупиняє, адже тепер можна брати з собою 
не тільки най необхідніше.



7-дюймовий сенсорний екран дає 
можливість не тільки керувати 
мультимедійною системою, але 
й демонструє зображення камери 
заднього огляду під час паркування, 
а також додатків, сумісних з Android 
Auto та Apple Car Play.

Аудіовихід та USB-порт для 
програвання музики та зарядки 
гаджетів. Залишайтеся на зв’язку де 
б Ви не були та під’єднуйте зовнішні 
пристрої для прослуховування 
улюбленої музики та заряджання 
телефону або планшету.

КОМФОРТ

Будьте на хвилі нових подій! 
З новим Kia Ceed SW це просто завдяки повністю оновленому 
інтер’єру, продуманій ергономіці та новітнім технологіям. 
Не відволікаючись від дороги, Ви можете дистанційно управляти 
мультимедійною системою з підтримкою Android Auto та Apple Car 
Play, а також відповідати на телефонні дзвінки завдяки Bluetooth 
з функцією розпізнавання голосу.

Керування аудіосиcтемою на кермі
Окремий блок управління дозволяє налаштовувати 
улюблену музику та відповідати на дзвінки 
не відволікаючись від керування автомобілем

Клімат контроль
Для підтримки потрібної температури в салоні 
можна обрати авто як зі звичайним кондиціонером 
з ручним керуванням, так і комплектацію з 
двозонним клімат-контролем для налаштування 
індивідуального  клімату для водія і пасажира.



Практичний характер не заважає новому Ceed SW 
виглядати ефектно. Проекційні фари головного світла, 

світлодіодні денні ходові вогні Ice-Cube (Айс К'юб), 
нова конфігурація протитуманних фар 

та широкий вибір колісних дисків створюють новий 
та при цьому впізнаваний образ.

ОПЦІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

Пакет «теплих опцій», що включає сидіння та кермо 
з обігрівом, а також підігрів зони склоочисників, 
забезпечує комфорт та можливість швидкого старту 
навіть у найхолодніші зимові дні.



РОЗШИРТЕ СВІЙ ПРОСТІР

Отримати 1694 літри об’єму багажного відділення можна, склавши задні сидіння. Але і це не максимум, оскільки,  
завдяки додатковим відсікам у підлозі багажного відділення, Ви отримуєте ще більше корисного простору для 
речей. Додайте до цього зручні гачки та спеціальний опційний органайзер для фіксації багажу, і отримаєте один 
з найбільш практичних автомобілів на ринку.

Дистанційне складання задніх 
сидінь Ceed SW дозволяє з 
легкістю збільшити об’єм 
корисного простору багажного 
відділення, потягнувши за 
зручно розташований важіль.

Задні сидіння, що складаються 
у пропорції 40:20:40 утворюють 
рівну площину та дають 
можливість розмістити 
габаритні речі.

Вперше зручний органайзер для 
багажу у комплектації «Бізнес»

Новий Kia Ceed SW має не тільки надзвичайно місткий 
багажник на 625 літрів, а й безліч оригінальних рішень, 
які дозволяють отримати додатковий об’єм, зручно 
зберігати дрібнички у спеціальних ємностях та надійно 
фіксувати речі у багажному відділенні. Ceed SW 
наповнений ідеями, що полегшують Ваше життя.



БЕЗПЕКА

Електронна система стабілізації допомагає 
зберегти контроль над автомобілем навіть під час 
гальмування в повороті, в тому числі на нерівній, 
вологій та слизькій поверхні.

Система допомоги під час старту на схилі дозволить 
безпечно рушити з місця.

Завдяки системі круїз-контролю з обмежувачем 
швидкості Вам буде легко підтримувати оптимальну 
«крейсерську» швидкість. 

Камера заднього огляду з виводом зображення на 
мультимедійний екран полегшує маневрування 
навіть у тісних міських умовах.  

Відчувайте спокій завдяки сучасним системам 
безпеки та допомоги водієві. Новий Kia Ceed SW має жорсткий 
кузов, виконаний з вісокоміцної сталі, та навіть у стартовій версії 
комплектується всіма дисковими гальмами, а також численими 
електронними помічниками, що додають власникові впевненості 
під час щоденної експлуатації універсала.

Новий Kia Ceed SW має 6 подушок 
безпеки, включаючи фронтальні, 
бічні та шорки безпеки. 



ЗАВЖДИ НА ВІРНОМУ ШЛЯХУ

Новий Kia Ceed SW пропонується з бензиновими двигунами на вибір: 
базовим 1,4-літровим мотором, що видає 100 к.с., або 128-сильним 
з робочим об’ємом 1,6 літри, крім того відтепер для замовлення доступні 
автомобілі з новітнім турбомотором T-GDI (Ті-ДжиДіАй) об’ємом 1,4 літри, 
що видає 140 к.с. Дизельний 1,6-літровий двигун традиційно 
вирізняється своєю економічністю та тяговитістю. Що стосується 
трансмісії, то покупець може віддати перевагу 6-ступеневій механічній 
КПП, класичному «автомату» з аналогічною кількістю передач, або 
7-ступеневій роботизованій трансмісії з двома зчепленнями, що 
забезпечує спортивну динаміку при помірній витраті пального.

Механічна коробка передач 
забезпечує динамічний розгін 
та помірну витрату пального.

Класична автоматична коробка 
передач з гідротрансформатором 
має шість ступенів та забезпечує 
оптимальний баланс між динамікою 
та економічністю, як під час міської 
їзди, так і під час подорожей.



Зовнішній вигляд та оснащення автомобілів у автосалонах може відрізнятися від наведених у буклеті. 
Виробник має право вносити зміни в конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення. 
Редакція від 01.03.2019.
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Кольори

Детальні умови гарантії  
та обмеження зазначені  
в сервісній документації.

KІА Асистанс - програма 
надання асистанських 
послуг. Послуги надає 
ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ».

Диски

Основні параметри

Космічний Синій

Білий Делюкс Чорна ПерлинаСяюче Срібло

Темна Мідь

Зоряне Срібло

Спортивний
червоний

Збройова Сталь

ІнфрачервонийМорський Синій

15-дюймовий 
сталевий диск

16-дюймовий 
сталевий диск

16-дюймовий 
легкосплавний диск

17-дюймовий 
легкосплавний диск

Тип кузова П’ятидверний універсал

Двигун
1.4 MPI

Бензиновий 
1.4 T-GDI 

Бензиновий
1.6 CRDI 

Дизельний
1.6 MPI 

Бензиновий
Робочий об’єм, см³ 1368 1353 1598 1591 1591
Потужність, к.с./об.хв. 100 / 5500 140 / 6000 136 / 4000 128 / 6300 128 / 6300
Макс. оберт. момент, Нм/об.хв. 134 / 4000 242 / 1500~3200 320 / 2000~2250 155 / 4850 155 / 4850
КПП 6МТ 7 DCT 7 DCT 6МТ 6АТ
Привід Передній

Підвіска передня
Незалежна пружинна типу MacPherson (МакФерсон) 

зі стабілізатором поперечної стійкості

Підвіска задня
Незалежна багатоважільна, пружинна, з телескопічними 

гідравлічними амортизаторами тастабілізатором поперечної стійкості
Максимальна швидкість, км/год. 183 205 200 195 192
Прискорення до 100 км/год., с 12,6 9,2 9,9 10,5 11,5
Витрата пального, л/100 км

Міський / Траса / Комбінований 8,2 / 5,5 / 6,5 7,7 / 5,2 / 6,1 - 8,7 / 5,6 / 6,8 9,8 / 5,8 /7,3

Об’єм бензобаку, л 50
Вміст багажника мін. / макс., л 625 / 1694 (зі складеними задніми сидіннями)
Мінімальний кліренс 140

2,650

4,600

880 1,070

1,
46

5

1,559 / 1,565 / 1,573

1,800 

1,567 / 1,573 / 1,581


