
& cee'd Sportswagon



De Kia cee’d is beter en mooier dan ooit. De cee'd  betovert je met zijn dynamische lijnen en zijn  

comfort. Hij imponeert je met zijn uitgebreide features. Je hart gaat sneller kloppen door de power  

en dynamiek van de cee'd.  

Pure verleiding.   
De Kia cee’d  

De cee’d & cee'd Sportswagon
Eén krachtige familie, twee karakters.
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cee’d 

Design dat je hart raakt

Ervaar het 'WOW'-gevoel
De nieuwe Kia cee’d is om verliefd op te worden. Met de ongekend 

strakke lijnen, een nieuw design velgen en een bredere, meer 

hoekige voorbumper met honingraatgrille heeft de cee’d een 

uiterlijk waar je naar blijft kijken. De driecilinder turbomotor en 

nieuwe zeventraps transmissie met dubbele koppeling op de 

dieselmotor zorgen voor nóg betere efficiëntie. Ook het interieur 

van de Kia cee’d is verfijnd voor een meer luxueuze look en feel. 

Door het gebruik van mooie materialen, subtiele chroomdetails en 

hoogglans afwerking voel je je direct thuis in de cee’d.
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cee’d Sportswagon

Schoonheid en functie in perfecte balans 

Geef je ambities alle ruimte
De cee’d Sportswagon geeft alle ruimte aan je wensen en ambities. Kijk naar 

de strakke daklijn, de krachtige Kia tiger nose grille en de nieuw vormgegeven  

LED-achterlichten. Alles wat je ziet, is ontworpen om je te verrassen. Tot in het 

kleinste detail. De achterklep loopt bijvoorbeeld door tot in het dak waardoor je 

meer ruimte hebt en de kofferruimte makkelijker kunt volladen. De veelzijdige cee’d 

Sportswagon was nog nooit zo stijlvol en gestroomlijnd.

Vooruit denken
Ontwerp en kwaliteit gaan altijd hand in hand.  
Het resultaat is een opvallende cee'd Sportswagon 
die er net zo goed uit ziet als hij aanvoelt. 
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De cockpit

Elke nieuwe dag 
een prachtig begin

De Kia cee’d geeft je een warm welkom
Instappen in de nieuwe cee’d is puur genieten, elke 

dag opnieuw. Dat begint al buiten, zodra de subtiele 

verlichting onder de buitenspiegels aangaat als je de 

de auto ontgrendelt.

Binnen gaat het warme welkom verder. Comfort, 

hightech en stijl. Met het verlichte sportieve 

instrumentencluster, de stijlvolle chroomlijsten en 

de prachtige soft touch materialen. En met een 

schat aan innovatieve features die je moeiteloos 

kunt bedienen.

Smart key inclusief 
start-/stopknop 
Nooit meer zoeken naar 
je autosleutels: je hoeft 
de  smart key alleen 
maar bij je te hebben.  
Je Kia herkent jouw 
sleutel zodra je in 
de buurt komt. Hij 
ontgrendelt als je de 
deurgreep vastpakt. 
En starten? Dat doe je 
gewoon met één druk  
op de start-/stopknop.
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1. Elektronische handrem
 Extra comfortabel: met een druk op een knop staat je cee'd op de rem. 

2. Boordcomputer
  De bron van alle belangrijke extra informatie, zoals actieradius, reistijd 

en brandstofverbruik. Bewaakt bovendien de bandenspanning, toont de 
rijbaanassistentie en de parkeersensoren.

3. Stuurmodus
 Zelfs de besturing is regelbaar, van Comfort of Normal tot Sport. In de stand Flex Steer 

toont het display in welke stuurmodus je rijdt.

4. Schakelindicator
  Tijd om te schakelen? De schakelindicator geeft je advies over de optimale versnelling, 

voor soepel en zuinig rijden. 

5. Punt-voor-punt navigatie
  Glasheldere aanwijzingen, direct in je blikveld. 

6. Snelheidsbordenherkenning
 Een camera achter de binnenspiegel leest snelheidsborden langs de weg en toont ze 

als reminder in je display. Zo rijd je nooit onbedoeld te hard.

Slimme rijhulpsystemen

Totale controle
voelt nu beter dan ooit 

Voor nog meer rijplezier bieden de Kia cee’d vijfdeurs en 

Sportswagon je de modernste hightech rijhulpsystemen.
De cockpit met TFT LCD-kleurenscherm is je commandocentrum 

voor alle moderne features van de nieuwe cee’d. Van boordcomputer 

tot punt-voor-punt navigatie-instructies. 

1 2 3 4 5 6
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1. Live traffic*
Het navigatiesysteem presenteert zeer accurate 
Live Traffic informatie die iedere twee minuten 
geüpdatet wordt. Zo weet je altijd precies waar het 
soepel doorrijdt en waar je weg moet blijven. Als 
de boel vastloopt waarschuwt het systeem je en 
presenteert het alternatieve routes. 

2. Flitsers**
Het systeem waarschuwt je voor flitsers, zowel 
mobiele als vaste, en voor milieuzones. Het 
systeem kan zelfs rekening houden met plekken 
waar veel ongelukken plaatsvinden en je hiervoor 
waarschuwen. 

3. Local search
Zoek je een sushibar, een supermarkt of een leuke 
plek om af te spreken, dan gebruik je Local Search. De 
database bevat 500 zoekcategorieën, 25.000 keywords 
en 250.000 plaatsen, zodat je altijd vindt wat je zoekt. 
Daarnaast kun je in het systeem in tien talen zoeken, ook 
in het buitenland. 

4. Weersverwachting
Wordt het tijdens je weekendje weg zonnig of gaat 
het regenen? Check even de weersverwachting. 
Je toetst gewoon je bestemming in en krijgt een 
vierdaagse voorspelling, compleet met minimum- 
en maximumtemperatuur, windkracht en zon- en 
regenkans. 

Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia’s Connected Services powered by TomTom Live Services legt de lat 

voor betrouwbare en accurate routeinformatie opnieuw een stuk hoger. Het houdt je verbonden met de 

buitenwereld en presenteert meer nuttige informatie dan ooit tevoren. Het hart van het systeem is een 

WiFi unit die het cee'd navigatiesysteem via je smartphone verbindt met het internet.*

Waar? Wanneer? Hoe? 
Het antwoord is altijd dichtbij

1 2 3 4

  *  Smartphone met data abonnement nodig om diensten te activeren. 

**  Per land kunnen er wettelijke beperkingen gelden voor het gebruik 

van deze diensten.

Zeven jaar actueel
Zes keer een gratis jaarlijkse kaartupdate 
voor elke nieuwe Kia met een af fabriek  
LG navigatiesysteem.
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Ergonomie en kwaliteit 

Perfect comfort, perfecte controle
Ergonomie is de kunst om een interieur te laten aanvoelen 

als maatwerk, speciaal voor jou. Dat zit in grote en kleine 

dingen: van bijzondere materialen tot verrassend comfort en 

persoonlijke instelmogelijkheden. Zoals elektrische verstelling 

van de bestuurdersstoel, met twee memory-settings en een 

veelzijdig verstelbare stuurkolom. Of stoelverwarming, heerlijk 

op koude winterochtenden. En natuurlijk links/rechts gescheiden 

airconditioning: comfortabel en ultra-efficiënt.

Standaard met extra beenruimte
De andere bepalende factor voor comfort en ergonomie is ruimte. 

Ook daarvan is er genoeg, in beide modelvarianten van de nieuwe 

Kia cee’d. De 380-liter bagageruimte in de vijfdeurs cee'd is een van 

de ruimste in zijn klasse. En als je meer ruimte nodig hebt, dan klap 

je de 60/40 gedeelde achterbank om voor 1318 liter bagageruimte.

Zon en licht
Met het optionele* pano-
ramisch schuif-/kanteldak 
(hier op de Sportswagon) 
voelt het interieur nog 
ruimer en geniet je het 
hele jaar door van elke 
zonnestraal. Het tweede-
lige dak kun je soepel en 
traploos volledig openen, 
kantelen en sluiten met 
één druk op de knop. 
 
 
* Op GT-Line
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Sportswagon: praktisch en veelzijdig

Verrassend veel ruimte

De perfecte match van stijlvol en praktisch 
Wil je nog meer redenen om verliefd te worden op de nieuwe cee’d? 

Die zijn er genoeg. Want behalve je hart overtuigt hij ook je verstand. 

Met zijn enorme bagageruimte bijvoorbeeld voor alles wat je mee 

wilt nemen, voor werk, hobby en privé. En dankzij de handige (tas)

haken, scheidingsnetten, opbergvakjes en extra opbergruimte onder 

de laadvloer is al die ruimte écht handig.

1. Ruimte, groot en klein
  De Sportswagon heeft standaard beker-

houders, een armsteun met opbergvak en 
een riant gekoeld dashboardkastje.

2. Volop bagageruimte
  De standaard bagageruimte is 528 liter. 

Maar met de achterbank neergeklapt, biedt 
de Sportswagon een zee aan extra bagage-
ruimte:  1642 liter. Ideaal voor elk avontuur. 
En: gemakkelijk in- en uitladen dankzij de 
vlakke vloer. 

3. Verborgen opbergvakken
  De Sportswagon heeft twee opbergvakken onder de 

laadvloer: een diep compartiment aan de voorzijde 
en een groter, in vakken opgedeeld compartiment 
in het midden. Zelfs bij de wielkasten links en rechts 
vind je nog praktische opbergruimtes – handig! 
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cee'd motoren 
Meer vermogen en trekkracht bij alle 

toerentallen en lagere CO2-emissies: de 

verfijnde motoren van de nieuwe Kia cee’d 

vijfdeurs en Sportswagon maken autorijden 

dynamisch én efficiënt. Nieuw in het aanbod 

benzinemotoren is de verrassend levendige 

1.0 T-GDi met 100 of 120 pk.  

 
De smaakmaker is de state-of-the-art 

dieselmotoren met de extra krachtige  

1.6 liter CRDi met 136 pk. Voor een dynamisch 

én uitzonderlijk zuinig karakter kun je deze 

nu ook kiezen met onze splinternieuwe 

zeventraps transmissie met dubbele koppeling. 

 
Alle beschikbare motoren voor de cee’d vijfdeurs 

en de cee’d Sportswagon zijn innovatief en licht 

van gewicht voor optimale zuinigheid.

Twee benzinemotoren 

1.0 driecilinder T-GDi met 100/120 pk
Dit splinternieuwe, compacte en efficiënte 

zuinigheidswonder is verbluffend pittig van 

karakter, met 100 of zelfs 120 pk en  

171 Nm trekkracht. 

1.6 viercilinder GDi met 135 pk
Top-benzinemotor in de cee’d vijfdeurs en 

cee’d Sportswagon. Met variabele klep timing 

voor optimale prestaties bij alle toerentallen 

en directe brandstofinspuiting levert hij 135 

pk, en een trekkracht van 164 Nm bij 4850 t/

min. Toch is het normverbruik slechts 5,2 liter 

per 100 km (Sportswagon: 5,9 l/100 km) 

en stoot hij niet meer dan 119 g/km CO2 uit 

(Sportswagon: 131 g/km).

Motoren en versnellingsbakken

Alles voor verfijnde prestaties

Één krachtige diesel
1.6 viercilinder CRDi met 110/136 pk
Deze nieuwe zeer levendige diesel 

levert uitstekende prestaties, ook 

bij lage toerentallen, en noteert een 

maximum koppel van 300 Nm. Tegelijk is 

hij verrassend zuinig, met een normverbruik 

van slechts 3,6 l/100 km in de cee’d vijfdeurs 

(Sportswagon: 3,9 l/100 km) en een  

CO2-uitstoot van slechts 94 g/km.  

cee’d versnellingsbakken
De nieuwe cee’d biedt in beide carrosserie-

varianten keuze uit diverse soepel schakelende 

zestraps handbediende versnellingsbakken en 

een zestraps transmissie met dubbele koppeling 

(DCT). Die laatste is uitsluitend verkrijgbaar 

voor de 1.6 GDi benzinemotor. Deze technologie 

met dubbele koppeling biedt een sublieme 

combinatie van soepel en trefzeker schakelen. 

Voor meer dynamiek, meer comfort én een 

lager brandstofverbruik.

Voor de allersterkste motor uit het programma 

– de 1.6 CRDi diesel – biedt Kia nu zelfs een 

zeventraps transmissie met dubbele koppeling 

(DCT). Beide DCT-transmissies zijn bedienbaar 

met schakelflippers aan het stuurwiel. 
1.  Dubbele koppeling (DCT)  

met zes of zeven versnellingen
  Schakelen als een pro dankzij de geavanceerde 

versnellingsbak met dubbele koppeling. Deze 
jongste generatie transmissies combineert 
sportief rijden met maximale zuinigheid 

2. Handgeschakelde versnellingsbak 
  Soepel, trefzeker schakelen met Kia’s modernste 

generatie handgeschakelde transmissies

1 2
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1. Stop-/startsysteem (ISG) 
Schakelt de motor uit zodra je tot stilstand komt 
en in neutraal je voet van de koppeling haalt. 
Zo kost stilstaan geen brandstof. En zodra je 
de koppeling weer intrapt, gaat de motor direct 
weer aan. Een slimme en comfortabele manier 
van besparen.

2. Flex steer
  Pas het stuurgevoel van je cee’d aan je rijstijl 

aan. Kies Comfort voor extra bekrachtiging in de 
stad en bij parkeren. Normaal voor gemiddelde 
rijomstandigheden. Of Sport voor hogere snelhe-
den. Kia geeft je altijd optimale controle.

3. Perfecte wegligging 
  Veiligheid is ook: rijden als op een rails. Daarvoor 

zorgt het eersteklas onderstel met de verfijnde 
MacPherson voorwielophanging en de multi-link 
wielophanging achter. 

4. Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESC)
  Noodstop? ESC verdeelt de remdruk gedoseerd 

over alle vier de wielen, zodat de wielen met de 
meeste grip ook de meeste remkracht leveren. 
In combinatie met ABS (anti blokkeer systeem) 
geeft ESC altijd een zo kort mogelijke remweg. 
Dat kan nét het verschil maken.

1
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Airbag technologie
Zes airbags beschermen 
jou en je passagiers,  
waarheen jullie ook gaan. 

Veiligheidscarrosserie
Jouw veiligheid gaat voor alles. 
Daarom vormen de carrosserie 
en de portieren van de cee’d samen 
een ijzersterke, beschermende 
kooiconstructie.

Sterrenstatus
Net als de cee’d heeft ook de cee’d Sportswagon 
recent een topscore van maar liefst 5 sterren 
ontvangen -de hoogste die er is- van Euro NCAP.

Veiligheid

Omringd door een sterk team

Waar je ook naartoe gaat, de nieuwe cee’d brengt je er veilig heen
Optimale veiligheid begint met een sterke carrosserie, als rotsvaste basis voor een 

betrouwbaar onderstel, optimale wegligging en actieve beschermingssystemen. 

De carrosserie van beide cee’d modelvarianten is verstevigd met ijzersterke torsiebalken. 

Beide uitvoeringen tellen maar liefst zes airbags: twee airbags voor, twee zij-airbags 

en twee gordijnairbags. Al deze en andere veiligheidssystemen zijn grondig getest om 

onder alle omstandigheden maximale bescherming te bieden, volgens de strengste 

Europese normen.



Veiligheidstechnologie

Veilig rijden begint met vooruit denken

De nieuwe cee’d is uitgerust met meer intelligente bescherming dan ooit
Beide carrosserievarianten hebben tijdens de ontwikkelingsfase honderden 

uren van zware tests ondergaan. Daardoor beschermen ze je optimaal in 

elke situatie. Met zijn slimme veiligheidstechnologie helpt de cee’d je zelfs al 

vóórdat er iets mis gaat. Bijvoorbeeld met onze geavanceerde rijbaanassistentie. 

Dit waarschuwt je bij snelheden boven de 60 km/u als je onbedoeld uit je rijbaan 

raakt. De cee’d houdt zelfs de bandenspanning voor je in de gaten, met het 

bandenspanningscontrolesysteem. Is de luchtdruk in één van de banden lager dan in de 

andere, dan gloeit er een alarmlichtje op in het dashboard. Een alerte hulp voor veiliger én 

zuiniger rijden.

1. Xenon koplampen en adaptief koplampensysteem
  Voor optimaal zicht in het donker kan de cee’d 

worden uitgerust met xenon koplampen en het 
adaptief koplampensysteem. Dit geeft een scherper 
zicht én verlicht alvast de bocht die je in stuurt 
dankzij meedraaiende koplampen. Deze reageren op 
de stand van je stuurwiel en houden rekening met je 
rijsnelheid en het gewicht van je auto. 

2. Rijbaanassistentie
 Geen alternatief voor een koffiepauze, maar deze 

intelligente assistent waarschuwt je als je buiten de 
rijbaan raakt.

1 32

3. Dodehoekassistentie
   Waarschuwt je voor alle obstakels die je niet 

kunt zien in de spiegels. Radarsensoren in de 
achterbumper scannen het gebied achter je en 
melden eventuele medeweggebruikers met een 
subtiel lichtsignaal in de buitenspiegel. Geef je 
desondanks richting aan om van baan te wisselen, 
dan gaat dat lampje knipperen en klinkt een 
alarmsignaal. Werkt bij snelheden vanaf 30 km/u.

2322



1

5

9

2 3 4

6 7 8

10 11 12

24 25

Of je nu houdt van glamour of avontuur, sportief of praktisch: de 

nieuwe cee’d heeft alles wat jij wilt van een auto. En méér!

1. Extra opbergruimte
  Handig opbergvak onder de laadvloer, 

verdeeld in diverse compartimenten. 
Bij de Sportswagon aangevuld met twee 
opbergvakken bij de wielkasten.

2. Stuurwielverwarming
  Begin elke winterse dag comfortabel.

3. Schakelflippers
  Sportief schakelen met beide handen 

aan het stuur (standaard bij dubbele 
koppeling transmissie (DCT).

4. Aluminium pedalen
  Voor rijders met een sportieve touch.

5. Regelbare ventilatie achterin
  Verstelbaar in blaasrichting en –kracht.

6. Gekoeld dashboardkastje
  Voor een verrassend frisse versnapering, 

ook onderweg.

Uitrusting en opties

Precies op maat  
voor jouw smaak

7.  Achteruitrijcamera
  Jouw comfortabele parkeerhulp.

8.  Automatische dual zone  
 airconditioning
  Kies links en rechts allebei 

je ideale temperatuur, voor 
eindeloos prettig reizen.

9.  Koplampsproeiers
  Om te zien en gezien te worden 

(in combinatie met Xenon 
koplampen).

10. Richtingaanwijzers  
 in de buitenspiegels
  Geraffineerd design, optimale 

zichtbaarheid.

11.  Welkomstlichten
  Gedempte stoepverlichting 

onder de buitenspiegel en in de 
deurgreep (in combinatie met 
smart key).

12. Verchroomd uitlaatsierstuk
  Sportief en stijlvol detail  

(alleen vijfdeurs).



Dit prachtige optionele interieur verwent je met 
hoogglans zwarte afwerking en topkwaliteit 
geweven bekledingsstof.

Interieuruitrusting inclusief
– Zwart one-tone dashboard
– Zwarte stoelbekleding in geweven stof
– Zwarte hoogglans afwerking dashboard 
–  Zwarte hoogglans afwerking van portieren  

en stuurwiel

INTERIEUR, ZWART DYNAMICLINE
cee’d interieuruitvoeringen

De mooiste manier
om je thuis te voelen
 
De Kia cee’d blijft je verbazen, met zijn knappe 

techniek én zijn prettige interieur waarin je je 

direct thuis voelt. Daarin zijn verschillende opties. 

Welke is jouw favoriet? 

Niets oogt en voelt zo sportief en chique als  
echt leer – in een prachtig bekledingsdesign.

Interieuruitrusting inclusief
– Zwart one-tone dashboard
– Zwart leren bekleding voor- en achterin
– Zwarte hoogglans afwerking dashboard 
– Zwarte hoogglans afwerking van portieren  
 en stuurwiel

Al vanaf de standaard interieuruitvoering 
omringt de cee’d je met stijl, raffinement en 
topkwaliteit.

Interieuruitrusting inclusief
– Zwart one-tone dashboard
– Zwarte stoelbekleding in geweven stof
– Zilveren metaalglans afwerking dashboard 
–  Zilveren metaalglans afwerking van portieren 

INTERIEUR, ZWART COMFORTLINE INTERIEUR, ZWART EXECUTIVELINE 
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cee’d GT-Line

Pure kracht, perfecte controle 

De looks, de stijl, het karakter 
Houd je van sportief, dan houd je zéker van de GT-Line. Dit uitrustingsniveau 

brengt de dynamiek van de cee’d en de cee’d Sportswagon op een nieuw level. 

Atletisch en onderscheidend van voor tot achter. Om te zien én om te rijden. 

Het fijn-getunede GT-Line onderstel past perfect bij jouw rijstijl. Met naar 

keuze de geavanceerde 1.0 T-GDi (120 pk) turbo benzinemotor of de krachtige 

1.6 CRDi turbodiesel. Dat is puur genieten van elke meter! Start de motor, zie de 

messcherpe LED-dagrijlichten opgloeien - de GT-Line laat je hart sneller kloppen.
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cee’d GT-Line

Een echte show stopper 

cee’d GT-Line: de highlights
De cee’d GT-Line is een auto om te bewonderen. Van de sportieve bumpers 

tot de stoere dorpelverbreders. Laat je blik glijden over de dubbele chromen 

uitlaatpijpen en de 17” lichtmetalen velgen. Voel de energie die afstraalt van 

de LED-achterlichten en de krachtige GT-Line badge.
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cee’d Sportswagon GT-Line

De sportieve allrounder 

Zo dynamisch, zo veelzijdig
Ruimte en rijplezier vormen een gouden duo in de cee’d Sportswagon GT-Line.  

De sportief gelijnde voorbumper en de oogverblindend mooie LED-dagrijverlichting 

stralen zelfs bij stilstand al pure dynamiek uit. Het sportieve lage profiel wordt stijlvol 

benadrukt door de nieuw ontworpen 17” lichtmetalen wielen, met de dubbele uitlaat en 

de diffuser aan de onderzijde als finishing touch. Daarmee is elke rit puur genieten.  

Wie je ook meeneemt, waarheen je ook rijdt. Een echte Sportswagon.
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cee’d GT-Line

Voel je je hartslag?

Alles onder controle 
Je hoeft geen professioneel coureur te zijn om te herkennen wanneer alles klopt. Om te 

merken dat je hartslag versnelt als je instapt. De adrenaline te voelen stromen zodra je  

het stuurwiel in je handen klemt. Ben je er klaar voor om het lichtmetalen gaspedaal in te 

trappen? Hier begint het grote genieten in GT-Line stijl.

34 3534 35

Sportiviteit met stijl
  
Van perfect design en 
topklasse materialen tot 
speelse contrasten: de 
cee’d GT-Line combineert 
sportiviteit met stijl.



6 MT

N/A

6 MT

N/A

cee’d specificaties

T-GDi 3 cilinders

MLA 12-kleppen

998

100/120/6.000

171/1.500-4.000

185/190

182/187

1.0 T-GDi benzine  
100  PK of 120  PK 

Motoren

Type

Cilinderinhoud (cc)

Max. vermogen (pk) 

Max. koppel (nW)

Max. snelheid (km/h) 5dr

Max. snelheid (km/h) SW

Versnellingsbak
5 deur – manueel

5 deur – DCT

Sportswagon – manueel

Sportswagon – DCT

Lakkleuren, wielen & technische specificaties

Nu jij: kies je eigen cee’d 
De designers hebben hun best gedaan. Nu ben jij aan de beurt.
Wat is volgens jou de mooiste combinatie van model, lakkleur, 

interieur, aankleding, wielen en aandrijving? 

Schouderruimte (voor)

Schouderruimte (achter) 

Wielbasis

Spoor (voor)

Spoor (achter)

Overhang (voor)

Overhang (achter)

1.420

1.392

2.650

1.563 

1.571 

900

760

Totale lengte

Totale breedte (excl. spiegels)

Totale hoogte 

Hoofdruimte (voor) 

Hoofdruimte (achter)

Beenruimte (voor)

Beenruimte (achter) 

4.310

1.780

1.470

1.018

976

1.067

894

Grondspeling 140

Heupruimte (voor) 1.360

Heupruimte (achter) 1.295

Kofferruimte 380 L

Achterbank plat 1.318 L

Brandstoftank (liters) 53.0

(mm)cee’d 5 deur afmetingen

(mm)cee’d Sportswagon afmetingen

Schouderruimte (voor) 1.420

Schouderruimte (achter)  1.392

Wielbasis  2.650

Spoor (voor) 1.563

Spoor (achter) 1.571

Overhang (voor) 900

Overhang (achter) 955

Grondspeling 140

Heupruimte (voor) 1.360

Heupruimte (achter) 1.295

Kofferruimte  528 L
Achterzetels plat  1.642 L

Brandstoftank (liters)  53 L

Totale lengte 4.505

Totale breedte (excl. spiegels) 1.780

Totale hoogte 1.485

Hoofdruimte (voor)  1.024

Hoofdruimte (achter) 996

Beenruimte (voor) 1.067

Beenruimte (achter) 894

195/65R  15" stalen velg 
met sierdeksel 
ComfortLine

205/55R  16" 
lichtmetalen velg 

ExecutiveLine

225/45R  17" 
lichtmetalen velg

GT-Line

cee’d Sportswagon buitenafmetingen (mm)

1.571 / 1.561 / 1.563 / 1.5572.650

4.505

900 955

1.
48

5

1.563 / 1.553 / 1.555 / 1.549

1.780 / 2.035 (incl. spiegels)

cee’d buitenafmetingen (mm)

Casa White (solid)* Deluxe White (metallic) Sparkling Silver (metallic) Sirius Silver (metallic)*

Sand Track (metallic)*Track Red (solid) Infra Red (metallic)*

Planet Blue (metallic)* Dark Gun Metal (metallic) Black Pearl (metallic)

Bronze Metal (metallic)*

1571 / 1561 / 1563 / 1557

14
70

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1780 / 2035 (with mirrors)

2650

4310

900 760

*  Niet beschikbaar op GT-Line

205/55R  16" 
lichtmetalen velg 

DynamicLine

36 3736

(incl. spiegels)

6 MT

6 DTC

6 MT

6 DTC

6 MT

NA/7 DTC

6 MT

NA/7 DTC

GDI 4 cilinders

MLA 16-kleppen 

1.591

135/6.300

164/4.850

190/195 (6 DCT)

192

1.6 L GDi benzine  
135 PK

CRDi 4 cilinders

DOHC 16-kleppen

1.582

110/136/4.000

280/300

189/196/200 (7 DCT)

188//194/197 (7 DCT)

1.6 L CRDi diesel  
110 PK of 136 PK



Peace of mind

Met Kia heb je heel veel  
om naar uit te kijken

7 jaar garantie
Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en duurzaamheidstests 

kunnen we op de cee'd familie, net als op alle andere Kia-modellen, 

met trots een garantietermijn van zeven jaar aanbieden, uniek in de 

branche. Elke nieuwe Kia profiteert van deze garantie van zeven jaar 

of 150.000 km op een nieuwe auto (onbeperkt aantal kilometers 

voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier. Kijk voor de 

volledige garantievoorwaarden in het garantieboekje).

Deze volledige garantie is gratis en 100% overdraagbaar op de 

volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens het onder-

houdsschema wordt verzorgd. Hierdoor blijft de restwaarde van de 

auto hoog en is de auto zeer aantrekkelijk voor toekomstige kopers.

5 jaar lakgarantie en 12  jaar carrosseriegarantie
De lak van hoge kwaliteit zorgt ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig 

beschermd is en mooi blijft glanzen. Ook is de auto uitgerust met 

superieure corrosiebescherming en met twaalf  jaar garantie tegen 

doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van Kia
Bezoek kia.com voor al het laatste nieuws. Ontdek meer over Kia 

en over onze opwindende nieuwe auto's. Lees alles over nieuwe 

technieken op het gebied van alternatieve brandstoffen, zoals 

vloeibaar gas, hybride technologie en brandstofcellen. Of ontdek 

waar ons milieuonderzoekscentrum op dit moment mee bezig is.

We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officiële partner van 

zowel de UEFA als de FIFA. Ook sponsoren we de Australian Open 

en toptennisser Rafael Nadal.

Kia Finance
De plaatselijke Kia-dealer kan je helpen bij het opstellen van een 

financieringsplan op maat. Vraag je dealer om meer informatie.

Kia Autolease
Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om 

leaseoplossingen op individueel niveau. Kia Autolease biedt een breed 

en gevarieerd pakket van producten bestaande uit Full Operational 

Lease en Netto Operational Lease.

Kia zeven jaar garantie

De eerste drie jaar geldt 

geen kilometerbeperking,  

daarna geldt een 

maximum van  

150.000 km.

38 39



KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van 
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. 
De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt 
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien 
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, die niet leverbaar zijn op 
de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie contact op met de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

ZKJD5SW050OKT16   164447  Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

kia.com

Official Partner


