


החיים הם מה שאתה עושה מהם.
ברוך הבא לעולם של קיה.

החיים מרהיבים, תוססים, בלתי צפויים ומרגשים בכל ההיבטים שלהם. בכל 
מה שיקרה, לאן שלא תיסע, קיה תמיד איתך.

יותר. זו הסיבה  אנו בקיה הקדשנו את חיינו כדי לתרום לבניית עתיד טוב 
שאנו מפתחים ובונים מכוניות שעוזרות לך לגלות אופקים חדשים וליהנות 
מהם. מכוניות עם עיצובים מדהימים, טכנולוגיות מתקדמות ופתרונות חכמים. 
בכל מה שאנחנו עושים, אנו מונעים על ידי משימה אחת: להתעלות תמיד על 

הציפיות שלך.

אנו קוראים לזה 'The Power to Surprise'. וכעת, אנו מזמינים אותך להתבונן 
מקרוב ולאפשר לנו להפתיע אותך.
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קיה  XCeed החדש מבטיח להלהיב אותך. זהו קרוסאובר המשלב עיצוב נועז, 
חלל פנימי מרווח, ונוחות מירבית למשפחה שלך. כניסה קלילה לרכב באמצעות 
המפתח החכם, התנעה בלחיצת כפתור ולאחריה יציאה לדרך תוך שימוש 

במידע מלא המוצג על לוח המחוונים הדיגיטלי החדשני )1(. 

ות
וח

נ מסעיר את  
הדמיון שלך

 )1( בדגמי EX ופרימיום )1( בדגמי EX ופרימיום

לוח מחוונים דיגיטלי מלא 12.3 אינץ'
לוח המחוונים הדיגיטלי המלא כולל תצוגת 12.3 אינץ' )1( ברזולוציה גבוהה, 

ומציג את כל המידע לו תזדקק במהלך הנסיעה.

מערכת בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים
מערכת בקרת האקלים המפוצלת מעניקה שליטה נפרדת על הטמפרטורה לנהג ולנוסע הקדמי.
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תוך  לנהוג  החופש  את  לך  מעניק  החדש   XCeed קיה 
ובטוח במיוחד.  לדבר פשוט  היומיומית  הנהיגה  הפיכת 
התמודדות עם פקקי תנועה, סיוע בחניה או תאורה בהירה
ועוד. זאת  לכל  דואג  החדש   XCeed-ה בלילה?  יותר 

מרחיב את 
היכולות שלך

)LFA(  )1( סיוע בשמירה על נתיב
מערכת הנהיגה האוטונומית ברמה 2 של קיה מהווה קפיצת מדרגה לעבר נהיגה אוטומטית למחצה. 
מערכת LFA שולטת בתאוצה, בבלימה ובהיגוי בהתאם לכלי הרכב שנמצאים לפניך. כך הופכת הנסיעה 
בפקקים לקלה ובטוחה יותר. המערכת משתמשת במצלמה וחיישני רדאר כדי לשמור על מרחק בטוח 
מהרכב שלפניך ומנטרת את הסימונים על הכביש כדי להשאיר את המכונית שלך במרכז הנתיב. מערכת 

LFA פועלת בין 0 ל-180 קמ"ש.

ות
יח

בט
ר ו

זו
אב

 )1( בדגמי פרימיום בלבד )1( בדגמי פרימיום בלבד

)RCCW( התראת תנועה חוצה מאחור
בעת יציאה בנסיעה לאחור ממקום חניה או כביש גישה, התראת תנועה )1( חוצה מאחור המבוססת על רדאר מזהירה אותך 

הנהג מפני תנועה החוצה את נתיב הנסיעה שלך.

)HBA( סיוע לאלומה גבוהה
כשהתנאים מאפשרים זאת, קיה XCeed החדש יפעיל את האלומה הגבוהה באופן אוטומטי. כשהמצלמה שבשמשה 
הקדמית מזהה את הפנסים הראשיים של רכב המגיע ממול, מערכת הסיוע לאלומה גבוהה מעבירה באופן אוטומטי 

לאלומה הנמוכה כדי למנוע סנוור של נהגים אחרים.
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New Infra Red (AA9)

Lapis Pyrmet (B3L)

 Deluxe White (HW2)

Dark Gray (H8G)

Dark Blue (CB7)

Sparkling Silver (KCS)

Leather Beige (L2B)

New Orange Ext (RNG) Quantum Yellow (YQM)

Black Pearl (1K)

Cool Silver (CCS)

מאחורמלפנים

987953מרווח ראש )מ"מ(

1,073883מרווח רגליים )מ"מ(

1,4281,406מרווח כתפיים )מ"מ(

צבעי מרכב

מידות פנימיות

חישוקים

חישוק סגסוגת 18 אינץ'

מידות )מ"מ(

עם מגוון רחב של 11 צבעי מרכב מיוחדים,
תבחר לך את קיה XCeed החדש המתאים לך ביותר.

תבחר את   
האמירה האישית שלך

ים
בע

וצ
ם 

טי
פר

מ

1,826רוחב כללי )מ"מ(4,395אורך כללי )מ"מ(

2,650רוחק סרנים )מ"מ(16"/1,483 18"/1,495גובה כללי )מ"מ(

840שלוחה אחורית )מ"מ(905שלוחה קדמית )מ"מ(

50מיכל דלק )ליטר(

VDA- )1,378/426תא מטען )ליטר

מידות וקיבולות
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