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Život je takový,  
jaký si ho uděláte.
Vítejte ve světě Kia.

Život je úžasný. Je zářivý, nepředvídatelný a vzrušující ve 

všech ohledech. Cokoliv se stane, kamkoliv se vydáte a vše, 

co objevíte, Kia bude vždy u toho.

U značky Kia jsme zasvětili své životy tomu, abychom 

se podíleli na vytváření lepší budoucnosti. To je důvod, 

proč vyvíjíme a vyrábíme automobily, které vám umožní 

objevovat nové horizonty. Automobily se vzrušujícím 

designem, pokrokovými technologiemi a promyšlenými 

detaily. Automobily, jejichž kvalitu potvrzuje výjimečná 

7letá záruka. Vše, co děláme, má jediný cíl: vždy naplnit 

vaše představy. Říkáme tomu umění překvapit.

Přesvědčte se na vlastní oči.
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Design

Navržen, aby nadchnul

Vytvarován tak, aby vás přivedl v úžas 

”
Je to vůz, který budete chtít řídit, nikoli jen vlastnit.“ Přesně 

takto Peter Schreyer, šéfdesignér značky Kia, popisuje 

oceňovanou přitažlivost modelu pro_cee’d. Mezi ostatními 

klíčovými prvky určitě nepřehlédnete dynamickou siluetu 

s osobitě se zužujícím profilem bočních oken a odvážné zadní 

LED světlomety, které spojují dokonale propracovanou zadní 

část s okouzlujícím bočním profilem.

Vůz pro_cee’d se řídí přesně tak dobře, jak vypadá. 

Ve skutečnosti je tento pozoruhodný hatchback tak 

dobře postaven, že jej můžeme sebevědomě nabízet 

s bezkonkurenční 7letou zárukou. Můžeme garantovat 

toto skvělé krytí, protože model pro_cee'd je postaven 

podle nejvyšších standardů v naší moderní továrně na 

Slovensku a jeho spolehlivost a životnost byla důkladně 

testována. Je možné, že tuto výjimečnou záruku 

”
od nárazníku po nárazník“ nebudete muset nikdy 

využít. V průběhu své platnosti je tato záruka 

plně přenositelná na všechny následující 

majitele, což je zárukou dosažení co nejvyšší 

možné ceny při prodeji použitého vozu, 

pokud byste se jej náhodou rozhodli 

prodat.

7letá záruka Kia: Záruka na nový vůz 

po dobu 7 let / 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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Roztočte to.

Nová Kia pro_cee’d se nemůže dočkat,  

až Vám ukáže, co v ní vězí.
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Chcete se odlišit? Pořiďte si nový vůz Kia pro_cee’d

Osvěžená příď s ikonickou mřížkou Kia je ohraničena 

dynamickými LED světlomety pro denní svícení 

a přepracovanými rámečky mlhových světel.  

Nové 16" kola z lehkých slitin přidávají městské  

kouzlo a jako velké finále je zde odvážná  

záď s koncovými LED světlomety.

Design

Vychutnejte si ho  
z každého úhlu

Progresivní pro_cee’d: 

nová dynamická tvář
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Skvělý začátek  

Kombinace světel pro denní svícení ve 

tvaru ledových kostek a mlhových světel 

tvoří dokonalé orámování pro sportovní 

přední nárazník. Stejně tak nápadná 17'' kola 

z lehkých slitin dodávají vozu přitažlivý vzhled 

a zaručují optimální přilnavost.

pro_cee’d GT Line

Styl ve své  
vrcholové podobě

Neodolatelný vzhled, nezastavitelný výkon

Kia pro_cee’d  GT Line podtrhuje své 

sportovní vzezření přitažlivými prvky 

ze všech stran. Navíc má také řada GT 

Line sportovněji nastavený podvozek, 

který zajišťuje skutečně živou jízdu. 

Toto nastavení je v dokonalém souladu 

s nabídkou našich úsporných a zároveň 

výkonných motorů. Zvolte si mezi 

benzínovým motorem 1,0 T-GDI (120 K) 

a dieselovým motorem 1,6 CRDi (136 K) 

a připravte se na velkolepý zážitek.
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pro_cee’d GT Line 

Vzrušení na plný plyn

Výkonný design kolem dokola

Tento 3dveřový hatchback je ostrý 

a živý již ze své podstaty, avšak ve 

verzi GT Line je ještě přitažlivější. Na 

detailně propracované zadní části 

vozu  naleznete sportovní nárazníky 

s dvěma nápadnými koncovkami 

výfuku a zadními LED světlomety. Vše 

je podtrženo drobným emblém GT Line 

na víku zavazadlového prostoru. 

Atletický charakter 

Sportovní nárazník, 

boční prahové lišty, 

17'' kola z lehkých slitin, 

chromované prvky:  

model pro_cee’d GT Line 

je věrný své dynamické 

pověsti.
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pro_cee’d GT Line 

Kde styl hraje prim

Nezbytné sportovní vybavení

Interiér vozu pro_cee’d GT Line je napěchován 

dynamickými stylovými prvky, počínaje individuálním 

zpracováním čalounění. Není divu, že se budete chtít dát 

do pohybu okamžitě, jakmile do něj usednete. Užijete 

si vynikajícího volantu z perforované kůže s šedým 

kontrastním prošíváním, doplněného řadící pákou a výplní 

dveří se stejně nápadnou šedou dekorací. Pro ještě lepší 

kontrolu nad vozem a nezapomenutelnou jízdu je model 

pro_cee´d GT Line vybaven hliníkovými pedály. 

Vše pro sportovní styling 

řada pro_cee’d GT Line je napěchována špičkovými materiály 

zpracovanými s maximální přesností.
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Bílá Cassa (WD) Stříbrná Sparkling (KCS)Bílá Deluxe (HW2)

Žlutá Urban (AAY) Červená Track (FRD) Červená Infra (AA1)

Tmavě šedá Dark Gun (E5B)Modrá Planet (D7U) Černá Pearl (1K)

Stříbrná Sirius (AA3) Písková Track (D5U) Bronzová Metal (MYB)

Exteriér pro_cee’d 
Nabídka barev
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Vnější rozměry 3dveřového modelu pro_cee’d

Naši designéři přispěli svojí troškou, teď je řada na vás. Vyberte si svoji 

oblíbenou barvu, disky kol a typ motoru pro váš nový vůz Kia.

Lak, disky kol a technické specifikace

Ztělesněte dokonalost  
vozu Kia pro_cee’d

205 / 55R 16" kola
z lehkých slitin

195 / 65R 15"
ocelová kola

205 / 55R 16" kola
z lehkých slitin

900 2650
4310 1780 / 2035 (se zrcátky)

760 1563 / 1555

14
30

1571 / 1563 

Celková délka 4 310

Celková šířka  
(bez vnějších zrcátek)

1 780

Celková výška 1 430

Rozvor kol 2 650

Převis (vpředu) 900

Převis (vzadu) 760

Rozchod kol (vpředu) 1563 / 1555

Rozchod kol (vzadu) 1571 / 1563

Prostor pro hlavu (vpředu) 986

Prostor pro hlavu (vzadu) 939

Prostor pro nohy (vpředu) 1 067

Prostor pro nohy (vzadu) 894

Prostor ve výši ramen 
(vpředu)

1 420

Prostor ve výši ramen 
(vzadu) 

1 372

Prostor ve výši boků 
(vpředu)

1 362

Prostor ve výši boků 
(vzadu)

1 308

Světlá výška 140

Objem zavazadlového 
prostoru (min)

380 l 

Objem zavazadlového 
prostoru (max)

1 225 l

Palivová nádrž (litrů) 53
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Specifikace pro_cee’d:

Jednotka (mm)

Motory 1,0 T-GDI benzín 
100 K nebo 120 K

1,4 CVVT benzín 
100 K

1,6 GDI benzín 
135 K

1,4 CRDi diesel 
90 K

1,6 CRDi diesel  
136 K

Typ motoru tříválcový,  

přeplňovaný

12 ventilů

čtyřválcový MPI

16 ventilů

čtyčválcový, 

přímovstřikový

16 ventilů

čtyřválcový,  

common-rail

DOHC 16 ventilů

čtyřválcový, 

common-rail

DOHC 16 ventilů
Zdvihový objem (ccm) 998 1 368 1 591 1 396 1 582
Max. výkon 

(k / ot. / min)

100 nebo 

120 / 6 000

100 / 6 000 135 / 6 300 90 / 4 000 136 / 4 000

Max. točivý moment 

(Nm / ot. / min)

171 / 1 500 - 4 000 134,4 / 4 000 164,3 / 4 850 245 / 1 500 - 2 500 280 / 1 500 - 3 000

Maximální rychlost  

(km / h)

185 / 190 183 195 173 197

Převodovky
Manuální 6stupňová 6stupňová 6stupňová 6stupňová 6stupňová
Automatická DCT 6stupňová 7stupňová



Exteriér pro_cee’d GT Line 
Nabídka barev

Červená Track (FRD)

Černá Pearl (1K)

Žlutá Urban (AAY)

Šedá Dark Gun Metal (E5B)

Stříbrná Sparkling (KCS)Bílá Deluxe (HW2)
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Lak, disky kol a technické specifikace

Osobité rysy řady  
pro_cee’d GT Line

Čím je řada pro_cee’d GT Line tak výjimečná? Nabídkou motorů 

a disků kol - zde naleznete kompletní informace. 

225 / 45R 17" kola
z lehkých slitin

Specifikace pro_cee’d GT Line

Vnější rozměry 3dveřového modelu pro_cee’d GT Line (mm)

900 2650
4310 1780 / 2035 (se zrcátky)

760 1549

14
30

1557

Motory 1,0 T-GDi  
benzín 120 K

1,6 CRDi  
diesel 136 K

Typ motoru tříválcový, 

přeplňovaný 

12 ventilů

čtyřválcový, 

common-rail 

DOHC 16 ventilů
Zdvihový objem (ccm) 998 1 582
Max. výkon 

(k / ot. / min)

 120 / 6 000 136 / 4 000

Max. točivý moment 

(Nm / ot. / min)

171 / 1 500 - 4 000 280 / 1 500 - 3 000

Maximální rychlost  

(km / h)

190 197

Převodovky
Manuální 6stupňová 6stupňová
Automatická DCT 7stupňová
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7letá záruka na vozidlo

Každý vůz Kia těží z výhod 7leté záruky Kia na nové vozy, 

nebo 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 prorezivění

Vysoce kvalitní lak zaručuje dlouholetou ochranu a lesk 

karoserie vašeho nového vozu Kia. Také je vybaven vynikající 

antikorozní ochranou a 12letou zárukou proti prorezavění 

zevnitř ven.Vysoce kvalitní lak zaručuje dlouholetou ochranu 

a lesk karoserie vašeho nového vozu Kia. Také je vybaven 

vynikající antikorozní ochranou a 12letou zárukou proti 

prorezavění zevnitř ven.

Zůstaňte v kontaktu s Kia

Poslední novinky vždy najdete na www.kia.com. Zjistěte 

více o značce Kia a naší skvělé nabídce nových vozů.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.

Klid v duši 

Nová Kia pro_cee’d -  
7 dalších důvodů, proč  
jednoduše nemůžete říci ne

Unikátní záruka

Každý automobil Kia 

těží ze záruky na 7 let, 

nebo 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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www.kia.com

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

K15.01232

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.


