
Зовнішній вигляд та оснащення автомобілів у автосалонах може відрізнятися 
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Кольори

Детальні умови гарантії  
та обмеження зазначені  
в сервісній документації.

Новий Кіа

ДВИГУНИ ДИЗАЙН
Диски

Основні параметри

Денні ходові вогні Ice Qube (Айс К’юб) відтепер стали 
частиною світлодіодної (опція) передньої оптики.

Завдяки унікальному дизайну задніх світлодіодних фар 
та рельєфному бамперу, ProCeed виглядає потужно, як 
і не снилося жодному іншому універсалу.

Вулканічна Сталь

Білий Делюкс

Чорна Перлина

Сяюче Срібло

Спортивний червоний

Зоряне Срібло

Збройова Сталь

Інфрачервоний

Морський Синій

17-дюймовий 
легкосплавний диск

18-дюймовий 
легкосплавний диск

ПОВІРТЕ СВОЇМ ОЧАМ ТА ПОЧУТТЯМ
Новий Kia ProCeed з ефектним кузовом "Shooting Brake" 
(Шутінг Брейк) поєднує в собі потужний емоційний заряд та 
елегантність спортивного автомобіля з ненав’язливою 
практичністю. Преміальний кузов у середньому класі - з Kia 
ProCeed це стало можливим!

ОЧІКУЙТЕ БІЛЬШОГО…
НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ БІЛЬШИМ
Новий Kia ProCeed є вдалим вибором для динамічного водіння 
містом та швидкісними шосе. В його активі пара потужних двигунів: 
базовий 1,4-літровий потужністю 140 к.с. або 204-сильний з 
робочім об’ємом 1,6 літри. Обидва агрегатовані 7-ступеневою 
роботизованою КПП з двома зчепленнями DCT (Ді-Сі-Ті).

Тип кузова П’ятидверний універсал

Двигун 1.4 T-GDI Бензиновий 1.6 T-GDI Бензиновий

Робочий об’єм, см³ 1353 1591

Потужність, к.с./об.хв. 140 / 6000 204 / 5500

Макс. оберт. момент, Нм/об.хв. 242 / 1500~3200 265 / 1500~4500

КПП 7 DCT

Привід Передній

Максимальна швидкість, км/год. 205 225

Прискорення до 100 км/год., с 9,4 7,5

Споживання пального л/100км

Міський / Траса / Комбінований 6,7 / 5,0 / 5,7 7,1 / 5,7 / 6,2

Об’єм бензобаку, л 50

Вміст багажника мін. / макс., л 594 / 1545 (зі складеними задніми сидіннями)

Мінімальний кліренс 150

Система вибору режиму руху створена 
для отримання  більшого задоволення 
від керування. Одним натисканням 
«спортивної» кнопки система змінює 
налаштування двигуна і трансмісії, 
збільшуючи чутливість педалі газу та 
швидкість перемикання передач.   
Система також забезпечує кращу 
чутливість керма і дозволяє в повній 
мірі розкрити потенціал нового шасі та 
опційних шин Michelin Pilot Sport 4 
(Мішелін Пілот Спорт).

7-ступенева роботизована автоматична 
коробка передач нового покоління з 
подвійним зчепленням забезпечує 
оптимальний баланс між динамікою та 
економічністю.

У версіях, оснащених коробкою 
передач з подвійним зчепленням DCT, 
водій може миттєво перейти у ручний 
режим перемикання передач не 
знімаючи рук з керма.

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

*Просід



БЕЗПЕКА

Завдяки системі утримання у смузі руху, ваш 
новий Kia ProCeed залишиться на вірному шляху.

Світлодіодні фари з асистентом дальнього світла 
автоматично переходять у режим ближнього світла
і випадку наближення зустрічного авто.

Інтелектуальний круїз-контроль, завдяки якому 
ви зможете не лише підтримувати комфортну швидкість 
нового ProCeed, але й відстань до автомобіля, що їде 
попереду вас.

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

КОМФОРТ

Новий Kia ProCeed має жорсткий кузов, виконаний з вісокоміцної 
сталі та безліч електронних помічників, з якими простіше рухатися 
в пробках, паркуватися, керувати освітленням і робити кожну 
подорож максимально безпечною та захопливою.

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

У випадку Kia ProCeed спортивність не стає на заваді 
практичості: просторий багажник цього Shooting Brake 
вміщує 594 літри багажу.  Унікальний органайзер допоможе 
оптимально розташувати і зафіксувати речі, тоді як 
складана спинка заднього сидіння дозволить взяти з собою 
габаритний багаж, значно збільшивши корисний простір.

ВІДКРИЙТЕ ПО-НОВОМУ ДУХ 
СПРАВЖНІХ ПРИГОД

Абсолютно новий ProCeed хизується елегантним, 
орієнтованим на водія інтер'єром із високоякісним 
оздобленням. Червона прострочка сидінь, спортивне 
D-подібне кермо і алюмінієві накладки на педалі 
підкреслюють динамічний характер автомобіля.

ЗВ’ЯЗОК ЗІ СВІТОМ 
НАВКОЛО ВАС

Чорний  інтер'єр із замшевими або 
шкіряними  сидіннями з контрастною 
лінією профілю по центру.

Потребуєте додаткового простору для 
багажу? Скористайтеся можливістю 
скласти спинки заднього сидіння за 
сегментами у співвідношенні 40:20:40.

Передні сидіння з розвиненою бічною 
підтримкою, підігрівом та вентиляцією 
у будь-яку погоду дозволять 
сконцентруватися на водінні та 
відчувати себе максимально комфортно. Система дистанційного складання сидінь 

дозволяє збільшити об’єм корисного 
простору без зайвих зусиль.

Керування аудіосиcтемою на кермі. 
Окремий блок управління дозволяє 
налаштовувати улюблену музику та 
відповідати на дзвінки не відволікаючись 
від керування автомобілем. Стандартний об’єм багажного відділення на 

595 літрів легко збільшується до 
вражаючих 1694 літрів при складених 
задніх сидіннях, які  утворюють рівну 
площину. 

Бездротовий зарядний пристрій 
під центральною консоллю для 
вашиих гаджетів.

Для відмінного звуку новий Kia ProCeed 
оснащується  преміальною аудіосистемою 
JBL (ДжейБіЕл) – це 8 динаміків та 
найсучасніша система покращення звуку, 
що забезпечують високу  чіткість та чистоту 
звучання під час програвання МР3.

ЗА КЕРМОМ НОВОГО KIA PROCEED ВИ ЗАВЖДИ НА 
ЗВ’ЯЗКУ БЕЗ ДОДАТКОВИХ ЗУСИЛЬ.  

• 8-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 (Андроід Авто та Епл Кар Плей).

• Оберіть пункт призначення на екрані навігаційної 
системи та сміливо вирушайте у мандрівку. 

ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЧНИЙ 
ДВОЗОННИЙ КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ 

ОРІЄНТОВАНА НА ВОДІЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ


