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Hayat sizin ne yaptığınızdır.
KIA dünyasına hoş geldiniz.

Hayat her anı ile güzeldir. Her açıdan canlı, beklenmedik ve heyecan verici gelişmelere sahne olur. 
Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın KIA, hayat yolculuğunuzda yeni keşifler için sizinle olacak.

 
KIA olarak kendimizi her zaman daha iyi bir gelecek yaratma amacına adadık. Yeni heyecanlar ve yeni ufuklar 

keşfetmeniz için yepyeni otomobiller üretmemiz de bu amacın sonucu. Çarpıcı tasarımlar, akıllı çözümler ve 
ileri teknolojiler sunan otomobiller... Uzun garanti süreleriyle sizi güvende hissettiren otomobiller... Bugüne ait 

beklentilerinizi ve yüksek standartlarınızı eksiksiz olarak karşılayan otomobiller... Tüm bu ayrıcalıklar tek bir 
vizyonun sonucu ve biz buna “KIA’yı bir denersin, hep seversin” diyoruz.

 
Şimdi KIA ile sahip olacağınız ayrıcalıkların en prestijlisine, KIA Ceed’e yakından bakma zamanı.





Yeniden başlayanlar... Şimdi her şeyi 
baştan yazacak bir Ceed’iniz var.

Her günü yeniden yaşamayı seçenlerden, rutinlerden sıkılanlardansanız... Her anın 
tadını çıkarmayı bilenlerdenseniz yeni Ceed size kendiniz olmanın yollarını sunuyor. 
Tasarımı sizi yansıtan, konforu evinizde hissettiren Ceed’le hayat bazen iki kişilik.  
Siz ve yeni Ceed. 

İş seyahatlerinde, şehrin dışına uzanan yollarda; konforu ve özgürlüğü 
hissedeceksiniz. Ceed Sportswagon’daysa ailenin tüm üyelerini mutlu edecek  
geniş bir yer var. 



İlk görüşte “İşte o” diyeceksiniz.

Eğer sürüşün tadını çıkaranlardan, sürüş keyfini eğlenceyle katlayanlardansanız 
Ceed’le tamamlanacaksınız.

İş çıkışı hep aynı yolu denemekten sıkıldıysanız, Ceed’le rotaya yenilikler 
ekleyebilirsiniz. Ya da hafta sonu aniden çıkılan yolculuğun tadını çıkarabilirsiniz.  
Belki de Ceed’le baş başa bir kaçamak, hangisini isterseniz...





Farklı beklentiler için  
farklı motor seçenekleri.

Yeni KIA Ceed, motor seçenekleriyle de size en 

optimum alternatifleri sunmak için hazır. 

100 beygir güç üreten 1.4L Benzinli Motoru verimli 

sürüşten vazgeçmeyenleri, 1.4L Turbo Benzinli 

Motoru performans arayanları ve 136 beygir gücüyle 

1.6L Dizel Motoru ise yakıt ekonomisini düşünenleri 

bekliyor. Siz tarzınızı seçin, gerisini KIA teknolojilerine 

bırakın. 

Motor Tipi 1.4L DOHC 
Benzinli

1.4L T-GDI 
Benzinli

1.6L CRDI 
Dizel

Beygir Gücü 100 PS 140 PS 136 PS

Şanzıman 6 ileri 
Manuel 7 ileri DCT 7 ileri DCT



Kurallar? Her yolculuğa yeni bir kâşif gibi çıkmak için Ceed gibi  
bir sebebiniz var. Nereye gitmek isterseniz, orası için 
tasarlanan Yeni KIA Ceed güçlü motor seçenekleriyle sizi  
daha da ileri taşıyacak. 

Rutinleri kırmaya
   cesaretiniz var!



Ceed’le ne kadar
   ileri gideceksiniz?

Yeni KIA Ceed, farklı sürüş alışkanlıklarına, farklı motor seçenekleriyle karşılık veriyor. 100PS ve 140PS arasında güç üreten 
atmosferik ve turbo benzinli motorları veya 1.6L dizel motor seçeneği yeni Ceed’de sizi bekliyor. Normal ve sport sürüş moduyla 
ister aktif isterseniz de konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Üstelik şanzıman teknolojisi sayesinde, vites geçişlerini 
hissetmeden yapabilir, sürüş keyfinizin kesintiye uğramasına asla izin vermezsiniz. 

Ceed’in ön ızgarasına entegre aktif hava girişleri sadece şık bir görüntü sunmuyor, motorun da daha verimli ve yüksek 
performansta çalışmasına yardımcı oluyor. Aktif hava girişleri, aerodinamik bir şekilde rüzgar girişi sağlayarak motorun 
soğumasını sağlıyor. Böylece motor ısınmasının önüne geçerek, performansınızı artırırken, CO2 salınımını da azaltıyor.



7 İleri Çift Kavramalı Vites

Yeni nesil 7 ileri vites ve çift kavramalı şanzımanıyla sportif bir sürüş 

deneyimi sunarken mükemmel yakıt verimliliği de sağlar.

Aktif Sürüş Modu

Sürüş keyfinizi bir üst seviyeye taşımak için tasarlanan Aktif Sürüş Modu seçimi, vites kolunun yanındaki düğmeyle aktifleştirilir ve 

şanzıman ile mükemmel bir uyum sağlar. Araç rölantide olsa bile gelişmiş gaz tepkisi vaat eder. 

 

Ayrıca Aktif Sürüş Modu seçimi ile hızlanmanın yanı sıra yakıt verimliliğini iyileştirebilir, en iyi direksiyon tepkisiyle dinamik bir sürüş 

deneyimi yaşayabilirsiniz.

Manuel Vites

Manuel seçeneği hızlı, yumuşak vites geçişiyle güç ve verimlilik arasında 

mükemmel bir denge kurar.



Onunla yola çıkmak için bir bahaneye ihtiyacınız mı var?  Olmadığını  
en iyi siz biliyorsunuz. Siz ve yeni Ceed’iniz için tüm yollar şıklık ve  
konforla akacak. Evinde gibi hissedeceğiniz iç mekânı, kumaş veya  
koyu siyah yarı deri döşemeleriyle tarzınızı en iyi o yansıtır. Ceed’le  
yol boyu göz kamaştıracaksınız.

Yeni, göz kamaştırıcı sebebiniz...



Direksiyondan Kumandalı Vites

Yeni Ceed’in direksiyondan kumandalı vitesi, size en pratik sürüş deneyimini 

sunmak için hazır. Onunla, elleriniz hep direksiyonda, heyecanınız hep 

zirvede olacak.  

Kumaş ya da Yarı Deri Koltuklar

Yeni Ceed’in kumaş veya yarı deri koltukları konforunuzu maksimuma 

çıkaracak. Onunla yolculuklar, hem rahat hem de şık olacak.





Sürüş keyfinizi artıracak, size özel hissettirecek iç tasarımıyla Ceed...  
Kaliteli iç malzemesi, yumuşak dokusu, kullanışlı detayları ve yenilikçi 
tasarımıyla size çok yakışacak. 

7" dokunmatik ekranı, otomatik iklim kontrolü ve yol boyunca 
ihtiyacınız olabilecek birçok özellik sayesinde her yolculuk konforlu.

Ayrıntılardaki konforu 
     keşfetmeyi bilenler...



7" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi

Sürüş boyunca konforu hissedin diye kullanımı kolay multimedya ekranı 

dokunma mesafenizde. Geri görüş kamerası ve kılavuz çizgileri sayesinde 

aracınızı kolayca park edebilir, güvenliğinizi artırabilirsiniz.

USB ve AUX Çıkışları

Sürüş boyunca ön orta konsoldaki USB ve AUX çıkışları özgürce müzik 

dinlemeniz, telefonunuzu veya tabletinizi USB şarj cihazıyla şarj 

edebilmeniz için tasarlandı.

Otomatik Klima

Güneşli yaz günlerinde ya da soğuk kış günlerinde dilediğiniz sıcaklıkta yolculuk etmenizi kolayca sağlayacak otomatik klimasıyla 

Ceed, hem size hem de mevsime ayak uydurur.





Bağlan, tıkla, eğlen...

Yeni KIA Ceed’in Connectivity özelliği sayesinde eğlenceye bağlanmak için  
birçok farklı fırsatınız var. Bluetooth özelliği sayesinde gelen aramaları  
kolayca cevaplayabilir, sesli komut özelliğiyle de elleriniz direksiyondayken 
pratik bir şekilde arama yapabilirsiniz. AppleCarPlay™ ve AndroidAuto™ 
özellikleriyle cep telefonunuza kolayca ulaşabilirsiniz.



AndroidAuto™ kusursuz ve eksiksiz bir 

şekilde cep telefonunuza bağlanmanız için 

tasarlandı. Bunu yaparken de tabii ki  

güvende olmanız için... Google Haritalar, 

uygulamalar ya da müzik...  

Cep telefonunuzda neye ulaşmak 

istiyorsanız AndroidAuto™ ile 

Ceed’in ekranında. 

AppleCarPlay™, araç kullanırken cep 

telefonunuza ulaşmanızın en kolay 

ve en güvenilir yolu. Telefonunuzun 

ekranını Ceed’in multimedya ekranından 

kolayca yönetebilirsiniz. İster müzik 

dinleyip, isterseniz de navigasyonunu 

kullanabilirsiniz. 



Alan açmak isteyenler...



Günün tadını çıkarmak için daha fazla alana ihtiyacınız 
varsa Ceed’in Sportswagon’u sizin için tasarlandı. Ailenize, 
hobilerinize, arkadaşlarınıza en önemlisi kendinize ayırdığınız 
zaman için ihtiyacınız olan geniş alan Ceed Sportswagon’da. 

Ayrıca şık tavan rayları, ihtiyacınız olan her şeyi ekleme 
özgürlüğü sunuyor.



Stilin ve gücün tadını çıkarın.



Ceed Sportswagon’la dinamik ve güçlü duruşunuzu tüm yollara 
yansıtırsınız. Çarpıcı arka tamponu onun genişliğinin altını çizerken,  
güçlü yol tutuşuysa uzun yolda ve en önemlisi virajlarda kendini 
gösterecek. 

Bu sayede çıktığınız yollar hep heyecan verecek. Onu gördüğünüzde  
ne hissettiyseniz, sürerken ötesini hissedeceksiniz. 



O sizin özgürlük alanınız.

Ceed Sportswagon sadece size ve diğer yolculara geniş bir yaşam alanı sunmakla kalmıyor. Segmentindeki en iyiler arasında yer alan  
bagaj kapasitesiyle size yeni bir özgürlük alanı açıyor. Tek dokunuşla katlanabilen arka koltuklar, kullanışlı bagaj bölmeleri ve otomatik 
bagaj kapağıyla sizi daha ileriye taşıyacak.



40:20:40 Düz Katlanan Koltuklar

Bölünmüş katlanabilen koltuklar sayesinde Sportswagon, size pratik bir 

şekilde ayak uydurur. İhtiyacınız olduğunda spor malzemelerinizi ya da diğer 

büyük eşyalarınızı kolayca sığdırabilir, hayatınızı yanınızda taşıyabilirsiniz.

Geniş Yükleme Alanı

Arka koltuklar katlanmış durumdayken, 1,694 litre bagaj alanıyla bagaj kapasitesini en üst düzeye çıkarırken, size dümdüz bir  

bagaj tabanı sunar. İki farklı yükselikte ayarlanabilen taban bölmesiyle sınırları yeniden çizebilirsiniz. Kullanışlı kancalar,  

bagaj ağları ve ayarlanabilir bagaj rayı sistemiyle eşyalarınız hep güvende...

Pratik Koltuk Katlama

Ceed Sportswagon’un bagaj bölmesinde bulunan kolu sayesinde hızlı ve 

pratik bir şekilde geniş bir yükleme alanı oluşturabilirsiniz. 



Aytaşı Gri (CSS) Fırtına Gri (H8G)İnci Siyah (1K)Manyetik Kırmızı (AA9)

İnci Beyaz (HW2)

Gümüş Gri (KCS)

Kozmik Mavi (CB7)Bronz Kahve (L2B) Gökyüzü Mavi (B3L)

Renginiz stiliniz
11 farklı renk ve 3 farklı jant seçeneğiyle yeni Ceed sizin için kişiselleşmeye hazır. 

Ölçüler (mm)

15" çelik jant

16" alüminyum  
alaşım jant

17" alüminyum 
alaşım jant

Jantlar



TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR 1.4L DOHC CVVT 1.4L T-GDI CVVT 1.6L CRDI VGT

Yakıt Tipi Benzinli Benzinli Dizel

Silindir hacmi (cc) 1.368 1.353 1.598

Çap x strok (mm) 72,0 x 84,0 71,6X84,0 77,0x85,8

Maksimum güç (PS/rpm) 100/6.000 140/6.000 136/4.000

Maksimum tork (Nm/rpm) 134/3.500 242/1.500~3.200 320/2.000~2.250

SÜSPANSİYON

Ön Viraj demirli McPherson

Arka Çok nokta bağlantılı

GÜÇ AKTARMA 6 ileri manuel 7 ileri DCT 7 ileri DCT

Vites oranları

1. vites 3,769 3,929 3,786

2. vites 2,045 2,318 2,261

3. vites 1,370 2,043 1,957

4. vites 1,036 1,070 1,023

5. vites 0,893 0,822 0,778

6. vites 0,774 0,884 0,837

7. vites 0,721 0,681

Geri vites 3,700 5,304 5,074

Son dişli 4,400 4,294(1,2,4,5)
3,174(3,6,7,R)

4,176(1,2,4,5)
3,087(3,6,7,R)

FRENLER

Tip ABS+ESP

Ön/arka Hava Soğutmalı Disk/Disk

LASTİKLER

Lastik ve jant boyutu 195/65 R15 
205/55 R16 225/60 R17

ÖLÇÜLER Sportswagon Hatchback

Dış (mm)

Uzunluk 4.600 4.310

Genişlik 1.800 1.800

Yükseklik 1.465 1.447

İç (mm) 
(ön/arka)

Bacak mesafesi 1.073/883 1.073/883

Baş mesafesi 994/986 987/968

Omuz mesafesi 1.428/1.406 1.428/1.406

Dingil mesafesi (mm) 2.650 2.650

Dingil çıkıntısı (ön/arka) 880/1.070 880/780

Minimum yükseklik (mm) 140 140

Minimum dönüş yarıçapı (m) 5,3 5,3

İz genişliği (ön/arka) (mm) 1.573/1.581(15") 1.565/1.573(15") 1.559/1.567(17")

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s) 183 183 205 200

Hızlanma (sn) 0-100 km/s 12,6 12,6 9,2 9,9

Yaklaşma açısı 15,4° 15,4°

Uzaklaşma açısı 18,7° 23,9°

YAKIT TÜKETİMİ

Şehir içi (L/100 km) 7,3 7,3 6,7 4,6

Şehir dışı (L/100 km) 5,3 5,3 5 4,1

Karışık (L/100 km) 6,0 6,0 5,9 4,3

CO2 emisyonu (Karışık, g/km) 137 137 129 111

DİĞER ÖZELLİKLER

Boş ağırlık (kg) (min/maks) 1.185/1.325 1.185/1.325

Oturma kapasitesi 5 5

Yakıt deposu kapasitesi (L) 50 50

Bagaj (L) (Koltuklar dik) 625 395

(Koltuklar yatık) 1.694 1.291

Distribütör firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir. Bu katalogtaki bazı özellikler standart modelde bulunmayabilir. Araca 
ait teknik veriler, homologasyon test raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden alınmıştır. Yukarıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun EEC 93 / 116 / EC direktifiyle uyumlu 
resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım altında elde edilen değerlerden farklılık gösterebilir. Bu testlerde kullanılan araçlar standart donanımda olup opsiyonel 
donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. KIA binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altındadır. Anahtar teslim tarihinden itibaren, aracınız toplamda 5 yıl veya 150.000 km boyunca KIA Özel Garanti 
Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr. Yukarıda belirtilen donanım özellikleri 2019 model yılı araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir.
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