
26/08/2019

XCeed
Gold

1.4 T-GDi 103kW/ 140k M6

Spotreba paliva: kombinovaná - 66 l/100km. CO₂ emisie:

kombinovaná - 151 g/km.

Farba exteriéru
Cassa White

Kolesá
18" disky kolies z ľahkých zliatin
(pneumatiky 235/45R18)

Výbava / Motor 21 290 €

po zľave 800 €

Dizajn 0 €

Možnosti 0 €

Celková cena

21 290 €

s DPH



Vaša konfigurácia

Dizajn

Farba exteriéru

Cassa White 0 €

Kolesá

18" disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 235/45R18) 0 €

Vybavenie

Vymoženosti

Imobilizér v kľúči

Ovládanie rádia na volante

Bluetooth handsfree sada

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

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo

Palubný počítač

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

LKA + HBA + DAW

FCA (asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/chodcov)

TPMS (snímanie tlaku v pneumatikách)

Zadné parkovacie senzory

Cúvacia kamera s dynamickým navádzaním

Dažďový senzor

Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov

Dvojzónová automatická klimatizácia

Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá umiestnené v prednej lakťovej opierke

Výduchy klimatizácie pre zadné sedadlá umiestnené pod sedadlom vodiča a spolujazdca

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom



Bezpečnosť

Alarm

Airbag vodiča a spolujazdca (s možnosťou deaktivácie)

Bočné a hlavové airbagy

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

kopca)

Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold

ISOFIX uchytenie detskej sedačky

Exteriér

Sada na opravu pneumatík

Full LED predné svetlomety

Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi)

LED denné svietenie

Predné hmlové svetlomety

LED zadné svetlá

Vonkajšne spätné zrkadlá vo farbe karosérie

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá

Zatmavené sklá od B-stĺpika

Mriežka chladiča čierna

Interiér

Impulzné ovládanie predných okien s bezpečnostnou funkciou proti privretiu

Kožou potiahnutý volant

Kožou potiahnutá hlavica radiacej páky

Vyhrievaný volant

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Multimédiá

Rádio so 8" LCD dotykovou obrazovkou



 
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.

 

Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Auto

Sedadlá

Čalúnenie sedadiel v kombinácii látka a umelá koža

Elektricky ovládaná bedrová opierka na predných sedadlách vodiča

Elektricky ovládaná bedrová opierka na predných sedadlách spolujazdca

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca

Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (40:20:40)

Vyhrievané predné sedadlá

Odkladacia sieť na zadnej strane sedadla vodiča

Odkladacia sieť na zadnej strane sedadla spolujazdca


