
Nový cee'd GT! Překvapivě strhující.

Výkoný přeplňovaný motor 1.6 T-GDI - 204 koní. Sportovní charakter pro každodenní použítí.

Záruka 7 let / 150 000 km na celé vozidlo, přičemž první 3 roky bez omezení kilometrů.

AKTUÁLNÍ AKCE

SPECIFIKACE CENÍKOVÁ CENA

cee'd GT
1.6 T-GDI 150 kW 599 980
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STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér cee'd GT
Maska chladiče chrom / lesklá černá

Nárazníky v barvě karoserie s předním sáním vzduchu a červeným 
dekorem

●

Chromová dveřní lišta ●

Vnější kliky dveří v barvě karoserie ●

Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky sklopná s blikači a 
osvětlením nástupního prostoru

●

Hlavní světlomety - tlumené adaptivní xenonové světlomety (AFLS) s 
ostřikovači, dálkové projektorové

●

Přední mlhové světlomety s leskle černým pouzdrem ●

Světlomety pro denní svícení se čtyřmi individuálními LED diodami ●

Zadní světlomety LED ●

Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED) ●

Tónovaná skla čelní s pruhem

Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří ●

GT Body Kit (Sportovní přední nárazník, zadní nárazník s difuzorem) ●

Dvojitá chromová koncovka výfuku ●

18" hliníkové disky kol s pneumatikami Michelin rozměr 225/40 ●

Dojezdová rezerva ●

Interiér cee'd GT
Bezfreonová duální elektronická klimatizace ●

Elektrické ovládání předních oken s bezp. funkcí

Elektrické ovládání zadních oken s bezp. funkcí

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + alarm ●

Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko, LED osvětlení v klice u 
řidiče

●

Posilovač řízení s proměnným účinkem ●

7" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia 
Connected Services

●

USB 2.0 + AUX audio port + vstup pro iPod ●

Ovládání audio systému na volantu ●

Palubní počítač ●

Přístrojová deska Supervision s 7" barevným displejem s možností 
nastavení mezi analogovým a GT vzhledem

●

Bluetooth handsfree ●

Tempomat s omezovačem rychlosti ●

Nastavení intenzity podsvícení přístrojů ●

Komfortní funkce blikačů - "trojblik" ●

Indikátor řazení ●

Auto Light Control (včetně  Escort & Welcome funkce) ●

Dešťový senzor ●

Elektrochromatické zpětné zrcátko ●

Zásuvka 12V ve středovém panelu ●

Výškově a podélně stavitelný volant ●

Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce ●

Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech ●

Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče a spolujezdce ●

Sportovní sedadla Recaro ●

Kožený GT paket - kůží potažený volant, výplň dveří, hlavice řadící 
páky a hlavice ruční brzdy s červeným obšitím

●

Sportovní volant se zploštělým věncem (tvar D) ●

Elektronický generátor sportovního zvuku ESG ●

Vyhřívaná přední sedadla a volant ●

Paket Decor - hliníkový dekor pedálů a opěrky pro levou nohu, přední 
nerezové prahové lišty

●

Chromový paket - přístrojový panel, vnitřní kliky a tlačítko ruční brzdy ●

Sklopné opěradlo a sedák zadního sedadla v poměru 60/40 ●

Opěradla předních sedadel s kapsami ●

Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou ●

Loketní opěrka zadních sedadel ●

Schránka před spolujezdcem osvětlená a chlazená ●

Schránka na brýle s bodovým světlem ●

Podsvícení v prostoru středové konzole ●
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Bezpečnost cee'd GT
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace) ●

Boční airbagy pro přední sedadla ●

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla ●

Antiblokovací systém ABS ●

Elektronický stabilizační systém ESC ●

Rozdělovač brzdného tlaku EBD ●

Brzdový asistent BAS ●

Systém řízení stability vozidla VSM ●

Systém kontroly trakce TCS ●

Asistent pro rozjezd do kopce HAC ●

Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ●

Měřič tlaku v pneumatikách (TPMS) ●

Indikace nezapnutých pásů ●

Předpínače bezpečnostních pásů ●

Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX ●

Parkovací asistent vzadu ●

Výbava na přání cee'd GT
Metalický/perleťový lak 14 900

Panoramatické střešní okno (výsuvná a posuvná funkce) 25 000

Paket Convenience (elektronická parkovací brzda, posuvná středová 
loketní opěrka s výdechy vzduchu, posuvný kryt držáků nápojů)

10 000

1.7.2016

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Obsah 
tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez 
předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o 
doporučené prodejní ceny. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní 
limity odpovídající normě EURO 6. Záruka 7 let nebo 150 000 km. Na první 3 roky se neuplatňuje omezení ujetých 
kilometrů. Záruka proti prorezavění 12 let bez omezení kilometrů. Záruka na lak 5 let / 150 000 km. Slevy a bonusy jsou 
určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u 
autorizovaných dealerů Kia. 
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