Nová Kia

cee’d GT

Technologie, na nichž je založen výkon verze GT

Na plný plyn
Netrpělivé očekávání, vstávající vlasy hrůzou na hlavě a to vše
následováno úsměvem, který není možné potlačit. To vše
Nadbytek energie,
dokáže nová verze GT se zcela novým motorem 1,6 Turbo
který se nevyčerpá
GDI o výkonu 204 k provést s vaší myslí.
ani při jízdě rychlostí
Poskytuje točivý moment o velikosti 265 Nm, který je
přenášen prostřednictvím technicky vyspělé
překračující
šestistupňové manuální převodovky a který umožňuje
100 km / h
dosažení zrychlení z 0 na 100 km / h během pouhých
7,6 sekund. Nejvyšší rychlost dosahuje solidní hodnoty
230 km / h. To jsou lákavé číselné údaje, jejichž působivosti
se vyrovná pouze uspokojivě sytý zvuk vycházející z výfuku
se dvěma nepřehlédnutelnými koncovkami. V souladu s tím,
co lze od vozu s těmito sportovními výkonovými parametry
očekávat, sekunduje výkonnému motoru verze GT podvozek
se sportovním odpružením, které je optimálně odladěno.
Podvozek zůstává přilepen k vozovce bez ohledu na to, kam
tento vůz s vynikajícími jízdními vlastnostmi nasměrujete.
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LED světla a sportovní nárazníky:
nezbytný předpoklad pro zvýraznění vzhledu
odpovídajícího výkonu

pro_cee’d GT
Design verze GT

Klidný, rozvážný a vypočítavý
Karoserie ve stylu kupé se svažující se přídí, sportovní
nárazníky vpředu i vzadu, 18" kola z lehkých slitin
a rozměrné brzdové kotouče s červenými třmeny,
charakteristická sportovní mřížka chladiče s emblémem GT
– to vše jsou prvky zvýrazňující celkové sportovní
pojetí nové verze pro_cee’d GT.
Najděte si tedy čas, uvolněte se a dopřejte si podrobnou
prohlídku, než se vydáte na strhující vyjížďku.
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cee’d GT
Design verze GT

Staňte se středem pozornosti
Nová verze cee’d GT přináší novou definici vzhledu
zdůrazňujícího výkon
Základním pilířem jsou nepřehlédnutélné sportovní
nárazníky dokonale sladěné s předními i zadními
světlomety s LED diodami. Závodní vzhled je navíc
zvýrazněn dvojitou koncovkou výfuku.
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Dva výfuky:
Atraktivní vzhled,
který je doplněn sytým
zvukem odpovídající
204 koním pod kapotou

Výstroj na cestu: působivé nové 18palcové
disky z lehké slitiny s předními 17palcovými
brzdovými kotouči a červenými brzdovými třmeny
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Za volantem vozu GT

Staňte se závodníkem
Jste-li příznivcem sportovní jízdy, za volantem tohoto
vozu se budete cítit jako doma
Vklouzněte do sedadel Recaro s čalouněním ze
semišové kůže, nastartujte motor a sledujte
rozsvěcování palubních přístrojů s vysokým rozlišením
ve stylu skutečného závodního automobilu. Pak
zařaďte rychlost pomocí sportovní řadicí páky s hlavicí
potaženou kůží a uchopte volant v novém provedení
D tvaru potaženým perforovanou kůží s červeným
obšitím.
Nastal čas sešlápnout plynový pedál a naslouchat
sportovnímu burácení, o jehož vhodné přenášení do
interiéru se stará nový generátor sportovního zvuku
(EGS). To, co na první pohled neuvidíte, je elektricky
nastavitelná bederní opěrka v ergonomickém sedadle
Recaro, která je nezbytná při projíždění ostrých
zatáček ve městě i daleko mimo ně.
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Proměňte 7“ TFT
LCD displej přístrojového
panelu na závodní
tachometr: jednoduchým
stisknutím tlačítka GT
na volantu se zobrazí
údaje o točivém momentu
a plnícím tlaku
turbodmychadla.
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Styl GT, který se vyznačuje pozorností věnovanou
každému detailu:
volant obšitý kůží má nyní tvar D, díky kterému si řidič
připadá jako ve skutečném závodním automobilu

Převezměte kontrolu nad vozem ze sedadla
Recaro s červeným prošitím.
Sedadla, jejichž konstrukce umožňuje
dynamičtější jízdu, jsou sportovně elegantní
a současně poskytují optimální oporu

cee’d GT
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Bílá Deluxe (HW2)

Nabízené barvy laku karoserie
a technické specifikace verze GT

Ztělesněte svou dokonalost

Černá Pearl (1K)
Chcete vědět, co se skrývá pod kapotou?
Zde naleznete vše, co vám usnadní dokončení
výběru vašeho osobitého cee’d GT nebo
pro_cee’d GT.
Hnací ústrojí verze GT:
Typ motoru

Zdvihový objem
Manuální převodovka

čtyřválcový zážehový
přeplňovaný 1.6 T-GDI
DOHC, 16 ventilů
1 591
6 stupňová

Výkonové parametry motoru verze GT:
Max. výkon (k / ot. / min)
204 k
Max. točivý moment (kgm / ot. / min)
265 Nm
Nejvyšší rychlost (km / h)
230 km / h
0-100 km / h
7,6 s

4 310
1 780
1 430
2 650

1430

*Všechny informace a ilustrace
vycházejí z údajů dostupných
v době zveřejnění a podléhají
změnám bez předchozího
Rozměry verze GT (mm)
upozornění.
Celková délka
Aktuální informace
Celková šířka
získáte u svého
Celková výška
místního prodejce
Rozvor náprav
vozů Kia.

pro_cee’d GT
vnější rozměry (mm):

900

2650
4310
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760

1545
1780 / 2035 (se zrcátky)

Stříbrná Sparkling (KCS)

Červená Track (FRD)

Žlutá Urban (AAY)

Tmavě šedá Dark Gun (E5B)

cee’d GT
vnější rozměry (mm)

1470

Nové disky
225 / 40R
18" GT z lehké slitiny

1553

900

2650
4310

760

1545

1553

1780 / 2035 (se zrcátky)
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Jedinečná záruka
Záruka na nový vůz Kia
po dobu 7 let / do ujetí
150 000 km. Platí ve všech
členských státech EU (a navíc
v Norsku, ve Švýcarsku,
na Islandu a na Gibraltaru)
a podléhá místním
pravidlům a podmínkám.
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Servis a záruka Kia

Značka Kia vám vždy poskytne
více
7letá záruka poskytovaná na nová vozidla
Na základě rozsáhlých testů spolehlivosti a životnosti
jsme hrdí na to, že můžeme i na nové verze vozů cee’d
a pro_cee’d GT, které obstály v náročných zkouškách
spolehlivosti a odolnosti. Majitel každého nového vozu
Kia získává výhodu v podobě záruky po dobu 7 let / do
ujetí 150 000 km (neomezený počet najetých kilometrů
do tří let, od čtyř let do 150 000 najetých kilometrů).
Tato komplexní záruka je zdarma a je přenosná na
dalšího majitele za předpokladu, že vůz byl pravidelně
servisován v souladu se servisním plánem.
5letá záruka na lak a 12letá záruka
na prorezavění karoserie
Vysoce kvalitní lak karoserie zajišťuje dlouholetou
ochranu a dokonalý vzhled vašeho nového vozu Kia.
Tento vůz je opatřen také špičkovou ochranou proti
korozi, a proto se na něj vztahuje také 12letá záruka na
prorezavění karoserie zevnitř.
Zůstaňte v kontaktu s Kia
Pro nejnovější informace a novinky navštivte stránky
www.kia.com. Zjistěte více o značce Kia a naší skvělé
nabídce nových vozů. Získejte aktuální informace
o našich úspěších na poli vývoje alternativních paliv, jako
je zkapalněný plyn nebo hybridní a vodíková technologie.
Nebo se informujte o tom, na čem právě pracuje naše
výzkumné středisko. Jsme také zapojeni do významných
sportovních událostí: Kia je oficiálním partnerem UEFA
i FIFA. Sponzorujeme tenisový turnaj Australian Open
a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.
Financování
Váš prodejce Kia vám poradí s optimálním financováním,
které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.
Zeptejte se na více detailů.
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www.kia.com

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com
K15.01228

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace.
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi
a skutečností.

