
Nový Ceed SW
TOP

1.6 CRDi SCR MHEV 7DCT

Spotřeby WLTP

Barva exteriéru
Červená Infra

Kola
16'' hliníkové disky kol s
pneumatikami 205/55

Úroveň výbavy /

Motor

709,980 Kč

Design 15,000 Kč

Příplatková výbava 0 Kč

Příslušenství 0 Kč

Celková cena

724,980 Kč

Uvedená cena včetně DPH



Vaše konfigurace

Design

Barva exteriéru

Červená Infra 15,000 Kč

Interiér

Čalounění sedadel látkové 0 Kč

Kola

16'' hliníkové disky kol s pneumatikami 205/55 0 Kč

Funkce

Bezpečnost

Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)

Boční airbagy pro přední sedadla

Systém sledování únavy řidiče (DAW)

Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)

Předpínače bezpečnostních pásů

Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)

Indikace nezapnutých pásů

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla

Brzdový asistent BAS

Systém řízení stability vozidla VSM

Rozdělovač brzdného tlaku EBD

Elektronický stabilizační systém ESC

Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS

Systém kontroly trakce TCS

Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX

Asistent pro rozjezd do kopce HAC



Exteriér

Dojezdová sada pro 1,6D

Dojezdová rezerva

Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů

Denní svícení LED

Přední LED mlhové světlomety (součástí předních Full LED světlometů)

Zadní světlomety LED + denní svícení

Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná, lakovaná

Zatmavená boční skla druhé řady a zadních sedadel

Maska chladiče leskle černá / chrom

Zadní parkovací senzory

Podélné střešní ližiny

Chromová dveřní lišta

Tónovaná skla

Interiér

Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40

Vyhřívaná přední sedadla a volant

Elektrické ovládaní předních a zadních oken

Látková výplň dveří

Kůží potažený volant (ve tvaru D)

Výškově a podélně stavitelný volant

Schránka před spolujezdcem s osvětlením

Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou

Loketní opěrka zadních sedadel

Vymoženosti

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + sklopný klíč

IN KEY imobilizer

KIA Connect



 
Hodnoty spotřeby paliva, emisí CO2 a spotřeby elektrické energie jsou naměřeny výrobcem v ideálních laboratorních podmínkách
podle metodiky WLTP ve smyslu nařízení Evropské Komise (EU) 2017/1151. U jednotlivých modelů vozidel jsou zobrazovány
hodnoty spotřeby paliva, emisí CO2 a spotřeby elektrické energie, které jsou naměřeny jako nejvyšší pro jednotlivé typy motorů v
závislosti na možné výbavě vozidla. Uvedené hodnoty mohou být ovlivněny jednotlivými prvky příslušenství. Naměřené hodnoty
jsou specifické pro provoz vozidla výlučně v uvedených laboratorních podmínkách. Reálné hodnoty budou odlišné v návaznosti na
styl jízdy a okolní podmínky a mohou vést k odchylkám od naměřených hodnot.

 

Ovládání audio systému na volantu

Bluetooth handsfree

Palubní počítač s 4.2" displejem Supervision

Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)

Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce automobilů/chodců

Měřič tlaku v pneumatikách TPMS

Tempomat s omezovačem rychlosti

Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)

Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)

USB 2.0 + USB rychlonabíječka ve středovém panelu

Zásuvka 12V ve středovém panelu 1ks

Schránka před spolujezdcem s osvětlením

Dvouzónová automatická klimatizace

Multimédia

10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services, DAB,

Android Auto/Apple CarPlay


