
Nowa Kia



Otwórz się na nowe 
perspektywy

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji. 

Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek 

poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze 

chwile. 

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego 

pomagamy odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy 

samochody o niepowtarzalnej stylistyce, pełne 

zaawansowanych rozwiązań technicznych. Dowodem 

niezwykłej jakości naszych pojazdów jest objęcie ich 

najdłuższą w branży, 7-letnią gwarancją. Przyświeca 

nam jeden cel: przekraczać oczekiwania. To cel, który 

określamy hasłem „The Power to Surprise”, czyli 

„Zdolność Zaskakiwania”. Jak go osiągamy? 

Przeczytaj i daj się zaskoczyć.



ZwycięZca jest 
tylKo jedeN

  Pasja od pierwszego 
prowadzenia. imponujące osiągi

Nowa Kia cee’d Gt >>>

Prawda, że nie sposób przejść obojętnie? 
ale uważaj... on potrafi porwać! 

Kia cee’d GT to nasz najmocniejszy hatchback. Jak 

mocny? Rozwija moc maksymalną 204 KM  

i występuje w odmianie 3-drzwiowej i 5-drzwiowej. 

Nadwozie i wnętrze w obydwu wariantach zapro-

jektowano tak, by przygotować Cię na wyjątkowe 

emocje. Dzięki temu od razu widać, że wersja GT  

to auto z charakterem. Wyraziste i oryginalne. 

Gotowe pokazać, na co je stać.
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jednostka napędowa

   spełnienie marzeń o dynamice

Urodzony sprinter

szybsze bicie serca, zadziorny uśmiech — wersja Gt potrafi 

poprawić nastrój. Napęd? Nowy turbodoładowany silnik z bez-

pośrednim wtryskiem benzyny 1,6 l t-Gdi. Moc maksymalna? 

204 KM.

Maksymalny moment obrotowy wynosi 265 Nm. Jednostka 

napędowa współpracuje z 6-biegową przekładnią mechaniczną. 

W efekcie przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje tylko 7,6  

sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 230 km/h. Znakomite  

osiągi zdradza głęboki pomruk, wydobywający się z podwójnej 

końcówki układu wydechowego. Jak przystało na samochód 

z temperamentem, wyposażono go w udoskonalone zawiesze-

nie o sportowej charakterystyce. Znakomite własności jezdne 

sprawiają, że auto jest niemal przyklejone do drogi.



diodowe lampy i sportowe zderzaki:  
wyrazista prezencja w nowoczesnym wydaniu.
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stylistyka wersji Gt

  opanowanie i pewność siebie

Zaprojektowana w stylu coupé linia nadwozia opada ku przodo- 
wi i zapowiada niezwykłe wrażenia z jazdy. Atrakcyjne zderzaki 
podkreślają sportowego ducha. Z kolei 18-calowe obręcze kół ze 

stopu lekkiego dodają szlachetnej elegancji. Duże tarcze hamulcowe 
i czerwone zaciski jeszcze bardziej potęgują wrażenie. Potwierdze-

niem jest połyskujące oznaczenie GT na charakterystycznym grillu 
chłodnicy. Tak, wszystko to nie pozostawia wątpliwości. Nowa Kia 

cee’d GT to wyjątkowe auto o zdecydowanie sportowym rodowodzie.



Gotowe do drogi: imponujące 18-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego 
z 17-calowymi tarczami hamulcowymi i czerwonymi zaciskami.

detale zdradzające moc wersji Gt 

Diodowe lampy przednie i tylne? Oczywiście. Sportowe  

zderzaki zintegrowane z nadwoziem? Ależ tak! Podwójna  

końcówka układu wydechowego? Jest! Atrakcyjna stylistyka 

tego 3-drzwiowego hatchbacka to dzieło pracującego  

w Niemczech, międzynarodowego zespołu projektantów.

stylistyka wersji Gt

  doładuj swój styl
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Podwójna końcówka  
układu wydechowego:  
potęguje głęboki dźwięk  

204-konnego silnika.
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Nowy system nawigacji obejmujący usługi „tomtom” sprawia, że 
prowadzenie w trasie staje się jeszcze dokładniejsze i wygodniejsze. 

Pozwala pozostać w kontakcie ze światem i dostarcza jeszcze więcej 
przydatnych informacji. Modem wi-Fi umożliwia podłączenie syste-

mu nawigacji do internetu za pomocą smartfona*.

1. Usługa „live traffic”**
System nawigacji dostarcza dokładne informacje dotyczące zato-

rów drogowych, aktualizowane co 2 minuty. Usługa pozwala uniknąć 

utknięcia w korkach. System powiadamia kierowcę o zwiększonym 

natężeniu ruchu i sugeruje wybór innej trasy. 

2. Usługa „speed cameras”**
System nawigacji ostrzega o fotoradarach stacjonarnych i przenośnych 

oraz o obszarach ograniczonego dostępu. Czarne punkty wskazują  

miejsca, w których często dochodzi do wypadków drogowych. 

3. Usługa „local search”
Umożliwia zlokalizowanie restauracji, supermarketu lub innego wybrane-

go miejsca. Baza danych obejmuje 500 kategorii, 25 000 słów kluczowych 

oraz 250 000 miejsc. Dzięki temu niemal zawsze znajdziesz to, czego  

szukasz. System umożliwia wyszukiwanie w 10 językach, również  

podczas pobytu zagranicą.

4. Prognoza pogody
Jaka będzie aura? Słoneczna czy deszczowa? Lepiej to sprawdzić.  

Wystarczy wprowadzić cel podróży i uzyskać dostęp do pełnej prognozy 

pogody na 4 dni. Obejmuje ona temperaturę minimalną i maksymalną, 

prędkość wiatru i prawdopodobieństwo wystąpienia opadów. 

system nawigacji tomtom

dokąd? Kiedy? Którędy?  
Z nawigacją wszystko staje się jasne

  ** Aby aktywować usługę należy dysponować smartfonem z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.
** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.
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 Kokpit wersji Gt

Z myślą o tobie

jeżeli lubisz dynamiczną jazdę, to miejsce właśnie  
dla ciebie.

Zajmij odpowiednią pozycję w skórzano-zamszowym 

fotelu Recaro. A teraz uruchom silnik. Wyświetlacze 

rozświetlą wnętrze wskazaniami utrzymanymi  

w wyścigowej stylistyce. Operując sportową dźwignią 

włącz pierwszy bieg i pewnie chwyć kierownicę. Aby 

wzmocnić wrażenia, została obszyta perforowaną  

skórą z energetyzującymi, czerwonymi szwami. 

Teraz możesz wcisnąć pedał przyspieszenia i posłuchać 

sportowego pomruku silnika. Słyszysz? Czas się  

odprężyć... Kubełkowe fotele przednie doskonale  

trzymają ciało podczas szybkiego pokonywania  

zakrętów. Zarówno w jeździe miejskiej, jak i w trasie. 

Podparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa zwiększa 

komfort.



detale utrzymane w stylistyce Gt: 
spłaszczona u dołu kierownica, obszyta  

perforowaną skórą z czerwonymi szwami.

włącz tryb sportowy 
wyświetlacza ciekłokrysta-

licznego: naciśnij przycisk Gt 
na kierownicy i obserwuj 

wartość momentu 
obrotowego oraz 

ciśnienia turbodoładowania.
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Zajmij miejsce w fotelu Recaro z czerwonymi szwami. 
te dopracowane, ergonomiczne fotele  

zaprojektowano specjalnie do dynamicznej jazdy.
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Kia cee’d Gt powstała dla ludzi z charakterem. 
Oryginalne akcesoria jeszcze bardziej podnoszą jej 

oryginalność i funkcjonalność. Więcej informacji  

zawartych jest w katalogu akcesoriów.

akcesoria marki Kia

  Na każdą okazję

3. Belki dachowe ze stopu lekkiego
Wytrzymałe i niezwykle lekkie. Idealne do montowania  

rozmaitych uchwytów i bagażników dachowych. Dostępne 

dla wersji cee’d GT bez panoramicznego okna dachowego.

4. Przezroczysta folia ochronna zderzaka tylnego
Wytrzymała, samoprzylepna. Chroni zderzak tylny przed 

otarciami i zarysowaniami. Niewidoczna i pozbawiona łączeń. 

Odporna na zmienne warunki pogodowe.

1. dywanik bagażnika
Dopasowany wymiarami do bagażnika, wykonany  

z weluru wysokiej jakości. Chroni bagażnik, pomaga  

utrzymać go w czystości i porządku. Z kolorowym  

wyszywanym logo „GT”.

2. dywanik gumowy bagażnika
Wodoodporny i wytrzymały. Podniesione krawędzie stanowią 

dodatkowe zabezpieczenie. Zaprojektowany specjalnie dla 

modelu cee’d. Antypoślizgowa powierzchnia gumowa  

zapobiega przesuwaniu się ładunku. Z wytłoczonym logo 

„cee’d”.

5. dywaniki welurowe z motywem graficznym
Stylowe i funkcjonalne. Wykonane z weluru, z podwójnym, 

czerwonym przeszyciem. Pasują do tapicerki siedzeń. Oba  

dywaniki przednie z kolorowym wyszywanym logo „GT”.  

Antypoślizgowy spód. Mocowane do podłogi za pomocą  

standardowych zaczepów.

6. dywaniki gumowe
Idealna ochrona przed zapiaszczonym lub zabłoconym obuwiem.  

Wyjątkowo wytrzymałe, wykonane na miarę. Nie przepuszczają wody,  

błota, piasku ani soli drogowej. Specjalne wykończenie ułatwia utrzymanie 

w czystości. Przednie z wytłoczonym logo „cee’d”.



dark Gun Metal (e5B)Urban yellow (aay) 

wersja 5-drzwiowa
wymiary zewnętrzne (mm)

wersja 3-drzwiowa
wymiary zewnętrzne (mm)

sparkling silver (Kcs) track Red (FRd)deluxe white (Hw2) 

Black Pearl (1K) 
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lakiery nadwozia i dane techniczne wersji Gt

  Zwycięstwo w zasięgu ręki

1.6 T-GDI (turbodołado-
wany, z bezpośrednim 

wtryskiem benzyny)
4-cylindrowy,  

16-zaworowy, DOHC
1591 cm³

6-biegowa

204/6000
265/1750-4500 

230 km/h
7,6 s

5,4 s
7,2 s

8,8 s

4310
1780

1430
2650

Nowe 18” obręcze kół  
ze stopu lekkiego  

225/40R

14
30

1545

1780 / 2035 (z lusterkami)

15532650

4310

900 760 1553

14
70

1545

1780 / 2035 (z lusterkami)

2650

4310

900 760

co kryje się pod maską w kolorze deluxe white? 
a może wybrać lakier Black Pearl? 

Poznaj paletę lakierów nadwozia i najważniejsze para-
metry techniczne Kia cee’d GT.

Zespół napędowy wersji Gt
Silnik

Pojemność skokowa
Mechaniczna skrzynia biegów

osiągi wersji Gt
Moc maks. (KM przy obr./min)

Moment obr. maks. 
(Nm przy obr./min)

Prędkość maks. (km/h)
0-100 km/h

60-100 km/h na 4. biegu
80-120 km/h na 5. biegu

80-120 km/h na 6. biegu

wymiary wersji Gt (mm)
Długość całkowita

Szerokość całkowita
Wysokość całkowita

Rozstaw osi



wyjątkowa gwarancja Kia

7 lat/150 000 km gwarancji. 

Obowiązuje ona we wszystkich 

krajach UE (oraz w Norwegii, 

Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze). 

Szczegółowe okresy gwarancji 

oraz jej warunki określone są 

w książce gwarancyjnej.

7-letnia gwarancja

Nowa Kia cee’d GT przeszła pomyślnie najbardziej 

rygorystyczne testy na niezawodność i trwałość. I dlatego 

z dumą możemy objąć ją najdłuższą na rynku, 7-letnią 

gwarancją. Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są 

gwarancją na 7 lat lub 150 000 km przebiegu (do 3 lat: bez 

ograniczeń przebiegu, powyżej 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli 

samochód poddawany był regularnym przeglądom 

gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna i przechodzi na 

kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej 

warunki określone są w książce gwarancyjnej.

5-letnia gwarancja na powłokę lakierową i 12-letnia gwarancja 

na perforację nadwozia

Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą 

ochronę i odpowiedni wygląd Twojego samochodu. Nasze 

pojazdy są też bardzo dobrze chronione przed korozją i objęte 

12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.

Pozostań w kontakcie z Kia!

Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami. 

Dowiedz się więcej o marce Kia i nowych, ekscytujących 

modelach samochodów. Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami 

w rozwijaniu technologii paliw alternatywnych, takich jak gaz 

płynny, napęd hybrydowy i ogniwa paliwowe. Przeczytaj, nad 

czym aktualnie pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe 

ochrony środowiska. Angażujemy się w duże imprezy sportowe. 

Kia Motors to oficjalny partner UEFA i FIFA. Jesteśmy 

oficjalnym sponsorem turnieju tenisowego Australian Open 

i światowej gwiazdy tenisa — Rafaela Nadala.

Finansowanie

Wybrany dealer Kia przygotuje i przedstawi najbardziej 

korzystny dla Państwa plan sfinansowania zakupu  

samochodu oraz z przyjemnością omówi z Państwem 

wszystkie szczegóły.

obsługa serwisowa i gwarancja Kia 

jej ukryte zalety

cee’d Gt  



www.kia.com

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy  
i sporządzone są według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Zawarte dane zostały zebrane przy 
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre 
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą nie być dostępne na rynku polskim. 
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach 
samochodów marki Kia.

Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod 
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały 
w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. 
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po 
zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). 
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji 
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7 lat / 150 000 km gwarancji. 
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki 
określone są w książce gwarancyjnej.


