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Nová Kia Ceed
Gold

1.4 T-GDi 103kW/ 140k A7 DCT

Spotreba paliva v l/100km: Mesto - 6,6 ; Mimo mesta -
4,8 ; Kombinovaná - 5,5 . CO2 emisie: Kombinovaná 125
g/km.

Farba exteriéru
Lunar Silver

Kolesá
16'' disky kolies z ľahkých zliatin
(pneumatiky 205/55R16)

Výbava/Motor 19 890 €

Dizajn 500 €

Možnosti 980 €

Doplnky 0 €

Celková cena

21 370 €

s DPH



Vaša konfigurácia

Dizajn

Farba exteriéru

Lunar Silver 500 €

Kolesá

16'' disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 205/55R16) 0 €

Vybavenie

Bezpečnosť

Airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie)

Predné bočné a hlavové airbagy

Predné a zadné kotúčové brzdy

FCA (Asistent zabránenia čelnej kolízií)

Bezpečnostné pásy s výškovým nastavením

ISG (s výnimkou 1.4 MPI)

DAA (asistent monitorovania únavy vodiča)

MSLA (Manuálny asistent obmedzenia rýchlosti)

TPMS (Snimanie tlaku v penumatikách)

Výškovo nastaviteľné opierky hlavy vpredu a vzadu

ISOFIX uchytenie detskej sedačky

LKA (Asistent udržiavania v jazdnom pruhu)

Asistent diaľkových svetiel

Imobilizér v kľúči

ABS (protiblokovací systém) + ESC (elekt. stabilizačný systém) + HAC (asistent pre rozjazd do

kopca)

Exteriér

Dojazdové rezervné koleso

Dažďový senzor



Predpríprava na ťažné zariadenie- úplné

Zadné pakovacie senzory

Vyhrievané trysky ostrekovačov predného okna

Čelná maska chladiča vysoko lesklá čierna, svetlé chrómové olemovanie

Zadný spoiler s integrovaným LED brzdovým svetlom

Predné hmlové svetlomety

LED zadné svietenie

LED denné svietenie

Halogénové stretávacie svetlomety so statickým prísvecovaním zákrut

Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi denným a stretávacím svetlom)

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými smerovými

svetlami (zrkadlo vodiča širokouhlé)

Tónované čelné sklo a sklá predných dverí

Tónované zadné sklo a zadné bočné dvere

Nárazníky vo farbe karosérie

Vonkajšie kľučky vo fabre karosérie

Chrómové lemovanie bočných okien

Predné Aero stierače

Interiér

Stropné osvetlenie predných sedadiel s odkladacím priestorom na okuliare

Stropné osvetlenie zadných sedadiel

Osvetlenie vonkajšieho priestoru nastupovania

Osvetlenie batožinového priestoru

Vnútorné kľučky dverí chrómové

Kožou potiahnutý volant a hlavica riadiacej páky

Predný držiak na poháre

Delenie zadných sedadiel v pomere 60:40



Slnečné clony s integrovaným zrkadlom

Elektrická zásuvka vpredu

Impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

Držiak na zadnej centrálnej opierke rúk

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Posliňovač riadenia s variabilným prevodovým pomerom

Kľúč s diaľkovým ovládaním, podsvietenie spínacej skrinky

Flexibilné dno batožinového pirestoru

Látkové čalúnenie

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Palubný počítač

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo

Osvetlenie čelných slnečných clôn

Ukazovateľ nedostatku kvapaliny v ostrekovačoch

USB nabíjačka v prednej priehradke

Ovládanie rádia na volante

Výstupy AUX a USB

Reproduktory v predných a zadných dverách + výškové reproduktory

Bluetooth handsfree sada

Dvojzónová automatická klimatizácia

Zobrazovanie údajov palubného počítača na 3,5 palcovom LCD displeji

Tempomat

Automatické odhmlievanie čelného skla

Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant

Rádio s 5" LCD displejom

Háčik na zavesenie predmetov v batožinovom priestore



Balíčky

Radio pack

- Cúvacia kamera s dynamickým navádzaním

- Bluetooth handsfree sada s funkciou rozpoznania hlasu

- Rádio so 7" displejom (pre AT ako povinne voliteľná príplatková výbava)

390 €

LED pack

- LED projekčné svetlomety (stretávacie a diaľkové) so statickým prisvecovaním zákrut

590 €


