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ProCeed
GT Line

1.4 T-GDi 103kW/ 140k M6

Spotreba paliva: kombinovaná - 6,4 l/100km. CO₂ emisie:
kombinovaná - 146 g/km.

Farba exteriéru
Cassa White

Kolesá
17" disky kolies z ľahkých zliatin
(pneumatiky 225/45R17)

Výbava / Motor 21 090 €

Dizajn 0 €

Možnosti 0 €

Celková cena

21 090 €

s DPH



Vaša konfigurácia

Dizajn

Farba exteriéru

Cassa White 0 €

Druhy interiéru

Predné športové sedadlá s logom GT-Line 0 €

Kolesá

17" disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 225/45R17) 0 €

Vybavenie

Bezpečnosť

Airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie)

Bezpečnostné pásy s výškovým nastavením

Predné bočné a hlavové airbagy

Alarm

ISOFIX uchytenie detskej sedačky

Technológia

Predné a zadné kotúčové brzdy

ABS+ ESC+ HAC

Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold

ISG (štart - stop systém)

TPMS (snímanie tlaku v pneumatikách)

Vymoženosti

DAA (systém sledovania pozornosti vodiča)

HBA (automatický asistent diaľkových svetiel)

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Automatické odhmlievanie čelného skla



Výškovo nastaviteľné opierky hlavy vpredu a vzadu

FCA (asistent na predchádzanie čelným zrážkam)

Voľba jazdného režimu Drive Mode Select (iba s AT)

LKA (aktívny systém udržiavania v jazdnom pruhu)

Dažďový senzor

Dvojzónová automatická klimatizácia

Elektrická zásuvka vpredu 12V a USB

USB nabíjačka - v prednej priehradke

Predný držiak na poháre

Klúč s diaľkovým ovládaním, podsvietenie spínacej skrinky

Imobilizér v kľúči

Exteriér

Cúvacia kamera s dynamickým navádzaním

Zatmavené sklá od B-stĺpika

Zadné parkovacie senzory

Tónované sklá

Full LED projekčné svetlomety (stretávacie a diaľkové)

LED denné svietenie

Zadný spoiler s integrovaným LED brzdovým svetlom

LED zadné svetlá vrátane komplexného osvetlenia po celej šírke dverí batožinového priestoru

Predné hmlové svetlomety

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými smerovými

svetlami (zrkadlo vodiča širokouhlé)

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Čelná maska chladiča vysoko leštená čierna, svetlé chrómové olemovanie

Nárazníky vo farbe karosérie

Chrómové lemovanie bočných okien

Predpríprava na ťažné zariadenie

Vyhrievané trysky ostrekovačov predného okna



Predné Aero stierače

Dojazdové rezervné koleso

GT-Line exteriérové prvky (športový predný a zadný nárazník, koncovky výfuku, mriežka

chladiča, bočné prahy, špecifický dizajn 17" diskov kolies)

Označenie PROCEED na dverách batožinového priestoru

Vonkajšie kľučky vo farbe karosérie

Sedadlá

Elektricky ovládaná bedrová opierka na predných sedadlách

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40)

Vyhrievané predné sedadlá

Interiér

Pozdĺžne a výškovo nastaviteľný volant

Posilňovač riadenia s variabilným prevodovým pomerom

Impulzné ovládanie všetkých okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Vnútorné kľučky dverí chrómové

Stropné osvetlenie predných sedadiel s odkladacím priestorom na okuliare

Stropné osvetlenie zadných sedadiel

Osvetlenie batožinového priestoru

Držiak pohárov na zadnej centrálnej opierke rúk

Flexibilné dno batožinového priestoru

Osvetlenie čelných slnečných clôn

Odkladacia sieť na zadnej strane sedadla vodiča a spolujazdca

Háčik na zavesenie predmetov v batožinovom priestore

Palubný počítač

Kožou potiahnutá hlavica radiacej páky

Športový kožou potiahnutý volant s logom GT-Line



 
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú namerané výrobcom podľa osobitných noriem a procesov v
ideálnych laboratórnych podmienkach, na účely typového schvaľovania vozidiel podľa metodiky WLTP v zmysle nariadenia
Európskej Komisie (EÚ) 2017/1151. Pri jednotlivých modeloch vozidiel sú zobrazované hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a
spotreby elektrickej energie, ktoré sú v súlade s vyššie uvedeným namerané ako najvyššie pre jednotlivé typy motorov v
závislosti od možnej výbavy vozidla. Uvedené hodnoty môžu byť ovplyvnené jednotlivými prvkami príslušenstva. Namerané
hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú špecifické pre prevádzku vozidla výlučne v uvedených
laboratórnych podmienkach. Reálne hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie v iných ako laboratórnych
podmienkach budú odlišné v nadväznosti na konkrétny štýl jazdy a okolité podmienky a môžu viesť k odchýlkam od hodnôt
nameraných v laboratórnych podmienkach, ktoré sú uvedené pre konfigurovaný model. Z technických príčin sa príležitostne a po
určitú dobu počas úprav Konfigurátora nemusia údaje uvedené v Konfigurátore zobrazovať aktuálne. Uvedené ceny sú orientačné
a môžu sa líšiť podľa zvolenej kombinácie konfigurácie. Záväzné cenové informácie poskytne autorizovaný predajca Kia.

Vyhrievaný volant

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo

Slnečné clony čelné s integrovaným zrkadlom

Roleta batožinového priestoru

Hliníkové pedále

Komplexné zobrazovanie jazdných údajov "Supervision" na 4,2" farebnom LCD displeji

Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá umiestnené v prednej lakťovej opierke

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

Ukazovateľ nedostatku kvapaliny v ostrekovačoch

Multimédiá

Rádio so 7" LCD dotykovou obrazovkou

Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Auto

Reproduktory v predných a zadných dverách + výškové reproduktory

Výstupy AUX a USB, čítanie MP3

Bluetooth handsfree sada s funkciou rozpoznania hlasu


