
De XCeed.



Inspiratie komt niet toevallig. Inspiratie komt wanneer we onze comfortzone 
verlaten en nieuwe paden bewandelen. Wanneer we de wereld met een frisse 
blik en vanuit nieuwe perspectieven bekijken. We vinden ze wanneer we in 
beweging zijn. Kia wil u laten kennismaken met de inspirerende kracht van 
beweging zodat u alles uit uw creatieve vermogen kunt halen. Daarom bieden 
we u in alles wat we creëren de ruimte om inspiratie te vinden en de tijd om uw 
ideeën tot leven te brengen. Stap met ons mee in dit spannende avontuur en 
ontdek samen met Kia hoe beweging kan inspireren.

Beweging als inspiratie.
Ontdek het nieuwe Kia.



Op zoek naar avontuur?
De keuze is aan u.

Houdt u van uitdagingen? Bent u benieuwd naar de nieuwste technologieën? En kijkt u ernaar 
uit om elektrisch te rijden? Ontdek dan de Kia XCeed en XCeed Plug-in Hybride.  
U ziet meteen dat deze twee cross-overs anders zijn, met hun strakke, sportieve vorm met 
een opvallend SUV-radiatorrooster, een gedurfd rooster aan de onderkant en een subtiele 
bodemplaat in satijnchroom, met bovendien een ruim en verfijnd interieur. Ga op verkenning 
en laat u verbazen door de milieuvriendelijke XCeed Plug-in Hybride. Hij beschikt over de 
geavanceerde elektrische aandrijving van Kia, die naadloos omschakelt tussen benzine en 
elektriciteit voor een lagere uitstoot. Het wordt al snel duidelijk dat de Kia XCeed is ontworpen 
voor bestuurders die steeds uitkijken naar een nieuw avontuur.



U vindt inspiratie door een nieuwe uitdaging of ervaring. U houdt ervan uw grenzen te verleggen en bent 
klaar voor een nieuw avontuur. Welkom bij de Kia XCeed. Laat u verrassen door zijn apart karakter. Vanaf 
de eerste aanblik ziet u meteen dat deze cross-over anders is. Ontdek het opvallende SUV-radiatorrooster 
met unieke Ice-Cube led koplampen in Z-vorm en standaardmistlampen. Ga dan een stapje dichterbij en 
bewonder het gedurfde rooster aan de onderkant en de subtiele bodemplaat in satijnchroom, die meteen 
voor extra pit zorgt. Voeg daarbij het stoere design en de speelse accenten en het wordt meteen duidelijk: 
de Kia XCeed is ontworpen voor bestuurders die steeds uitkijken naar een nieuw avontuur.

Op naar... een nieuw avontuur.



* Uitrusting naargelang de versie.

Ga... de uitdaging aan. Doe wat u wil, waar u wil en hoe u wil. Ga op verkenning en volg uw instinct. Met de Kia XCeed 
zijn de mogelijkheden eindeloos. Van het sportieve cross-over coupé silhouet, dat wordt 
benadrukt door een sterk hellende daklijn maar ook door de wielbogen en dorpels in SUV-
stijl, tot de stoere speciaal ontworpen 18"-velgen*. De Kia XCeed weet zich te onderscheiden 
van de rest. Dat staat vast. Voeg daarbij een ruime bodemvrijheid voor rijden op elk terrein 
en een verhoogde maar sportieve rijhoogte voor een maximaal zicht en puur rijplezier, en u 
hebt de perfecte partner om nieuwe horizonten te verkennen, in en buiten de stad.



Daar waar anderen twijfelen, gaat u de uitdaging aan. Als u in de Kia XCeed voorbijrijdt, 
staren anderen u vol bewondering aan. Deze cross-over zegt veel over uw persoonlijkheid. 
Misschien is het het iconisch design van de achterkant met elegante achterlichten die 
respect afdwingt. Of misschien is het de achterbumper met zijn opvallende vorm die een 
grote indruk nalaat. Of de dubbele uitlaatpijp en ‘hyper-silver’ diffusor die de harten sneller 
doet slaan. Of misschien komt het gewoon doordat de achterkant van de Kia XCeed precies 
belichaamt waarvoor deze wagen staat: uw spannendste rijervaring ooit.

Durf... anders te zijn.



Verruim... uw horizon. U weet wat u wil en innovatie hoort daar zeker bij. Dan weet u ook meteen dat 
het stijlvolle interieur van de Kia XCeed dé nieuwe referentie vormt op het vlak 
van kwaliteit, comfort, technologie en connectiviteit. Zodra u plaatsneemt, wordt 
u ondergedompeld in een opvallende combinatie van vorm en functie: van het 
strakke dashboard tot de gesofisticeerde zetels, van het zeer duidelijke en volledig 
digitale 12,3" instrumentenbord tot het 10,25" navigatiesysteem. Bovendien kunt  
u rekenen op het exclusieve Kia Connect (UVO)-telematicasysteem met  
Kia Live navigatie-updates en de Kia Connect (UVO)-app voor Android- en Apple-
smartphones met tal van diagnosefuncties. Ze zijn één voor één ontworpen om u 
de volledige controle te geven over uw avonturen. 



* Uitrusting naargelang de versie. Yellow Pack interieur niet beschikbaar.

Voel... u vrij.
Omarm de stad, het avontuur en de eindeloze mogelijkheden dankzij de Kia XCeed, uw ideale reispartner.  
Door het dynamische maar ruime koetswerkontwerp hoeft u geen compromissen te sluiten op het vlak van stijl 
en veelzijdigheid. De neerklapbare achterzetels in 40:20:40 verhouding, de ruime kofferinhoud van 426 liter, 
de vele opbergmogelijkheden alsook de Smart Power-achterklep* zullen u er meteen van overtuigen dat deze 
cross-over uw leven gemakkelijker maakt, u plezier biedt en iedereen keer op keer verrast.



* Uitrusting naargelang de versie.

Vergroot... uw onafhankelijkheid. Omarm de stad, het avontuur en de eindeloze mogelijkheden dankzij de Kia XCeed Plug-in 
Hybride. Hij biedt u het beste van alle werelden. Dankzij de combinatie van een opvallend 
design, milieuvriendelijkheid en een geavanceerde elektrische aandrijving haalt de XCeed 
Plug-in Hybride werkelijk alles uit hybridetechnologie. Het resultaat? Lagere uitstootcijfers. 
Bovendien moet u door zijn sportieve maar ruime koetswerkdesign met geïntegreerde lader 
niet inboeten aan elegantie of veelzijdigheid. Stap even achteruit en bewonder de Ice-Cube 
led koplampen in Z-vorm en het diamantvormige radiatorrooster, de sportieve 18" lichtmetalen 
velgen in twee tinten en het verfijnde, hoogwaardige en ruime interieur. Deze cross-over 
is ontworpen om u te verbazen, te verrassen en te plezieren. Niet alleen u trouwens, maar 
iedereen rondom u*.



Laadindicator. Tijdens het opladen geven drie ledlampjes 
de laadstatus en het batterijniveau weer. De lampjes zijn slim 
geïntegreerd in het luidsprekerrooster in het midden van het 
dashboard. Omdat de indicator van buiten gemakkelijk zichtbaar 
is, ziet u in één oogopslag de laadstatus van uw batterij.

Volledig digitaal instrumentenbord. Het volledig digitale 
instrumentenbord beschikt over een 12,3" scherm met hoge 
resolutie en speciale Plug-in Hybride graphics. Hier ziet u 
belangrijke informatie die elke minuut wordt bijgewerkt, zoals 
rijmodus, batterijlading en resterend rijbereik.

De XCeed Plug-in Hybride tilt elektrisch rijden naar nieuwe hoogten. Onze meest 
geavanceerde aandrijving zorgt voor een perfecte balans tussen efficiëntie en dynamiek, 
alsook voor een snelle, vlotte overgang van elektrisch naar hybride (benzine/elektriciteit) 
rijden. Met een volledig opgeladen batterij met een rijbereik tot 50 km staat elke rit in 
het teken van milieuvriendelijkheid. Bovendien biedt Kia u heel wat extra functies om uw 
elektrische rijervaring zo gemakkelijk mogelijk te maken zodat u tevreden de baan op gaat.

Elektrisch... rijplezier.

Lader. Geniet van vlotte laadbeurten via een huishoudelijk 
stopcontact of een publiek laadstation. In een publiek laadstation 
laadt u de batterij van de Kia XCeed Plug-in Hybride op in zo’n 
2 uur en 15 minuten (tot 100%).

Navigatiesysteem van 10,25". Het nieuwe navigatiesysteem van 
Kia biedt een ongekende personalisering: dankzij de geavanceerde 
split-screenfunctie kan u tot drie verschillende applicaties 
tegelijk zien. Het systeem geeft niet alleen de energiestroom en 
batterijstatus van de XCeed weer, maar ook andere interessante 
gegevens over uw Plug-in Hybride.



* Uitrusting naargelang de versie.

Yellow Pack interieur niet beschikbaar.

U blikt graag vooruit en gaat geen uitdaging uit de weg. Dan is de Kia XCeed u op het lijf 
geschreven. Deze cross-over combineert een gedurfd design voor al wie durft, een ruim 
interieur voor onverschrokken avonturiers, uitzonderlijk comfort voor wie van luxe houdt 
en verrassend gebruiksgemak voor ieders plezier. Met de handige Kia Smart Key opent u 
moeiteloos de wagen. Dankzij de Smart Power-achterklep* wordt inladen een fluitje van een 
cent. En met de Start/Stop-knop schakelt u de motor met één druk in en uit. Zo bent u in een 
oogwenk klaar voor actie!

Prikkel... uw verbeelding.

Zetelverwarming met ventilatie vooraan + zetelverwarming achteraan. Weer of geen weer ... de Kia XCeed laat u nooit in  
de steek. Op koude dagen kunnen zowel de voor- als achterzetels worden verwarmd. Ze warmen snel op volgens drie verstelbare 
standen en stabiliseren zodra de gewenste temperatuur is bereikt. Op warme zomerdagen kunt u ook de voorste zetels ventileren  
voor extra comfort.

40:20:40 plat neerklapbare zetels. Dankzij de afzonderlijk 
neerklapbare zetels past de XCeed zich perfect aan uw behoeften 
aan. Passagiers met bagage, grote voorwerpen, sportuitrusting, 
skimateriaal ... laat maar komen!

12.3" volledig digitale instrumentenbord. Dit volledig digitale 
instrumentenbord bestaat uit een 12,3" scherm met hoge resolutie 
waarop u alle belangrijke informatie in één oogopslag ziet.



* Belgische en Luxemburgse App Android Auto nog niet beschikbaar in Google Play Store. 
** Uitrusting naargelang de versie.

Yellow Pack interieur niet beschikbaar.

Draadloze telefoonoplader. Geen vervelende kabels meer. 
Plaats uw smartphone met Qi-technologie gewoon op de handige 
draadloze telefoonoplader.

JBL premium audiosysteem**. Voor een fantastisch geluid werd 
de Kia XCeed uitgerust met een JBL premium audiosysteem 
met acht luidsprekers en geavanceerde Clari-FiTM music 
restoration-technologie, die de kwaliteit van MP3’s verbetert en 
highdefinitionaudio biedt.

Onderweg zorgt de Kia XCeed met zijn eindeloze mogelijkheden ervoor dat u 
voortdurend verbonden bent. Hoe? Dankzij gebruiksvriendelijke technologie 
die compatibel is met Android Auto* en Apple CarPlay. Kies uw bestemming 
via het eersteklas navigatiesysteem met een naadloos 10,25" aanraakscherm 
of verzend het adres heel eenvoudig naar uw wagen via de mobiele app Kia 
Connect (UVO), laad uw telefoon draadloos op of gebruik Bluetooth® met 
spraakherkenning voor al uw muziek en oproepen. Wat uw rit ook in petto 
heeft, u bent altijd geconnecteerd en voorbereid.**

Altijd...  
up-to-date.

Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper 
van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia 
Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het 
Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LGnavigatiesysteem, 
gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering  
van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse 
navigatiekaart-actualisatie.

7 Year Map Update



Yellow Pack interieur niet beschikbaar.

Een handige verbinding. Ook wanneer u niet in uw auto  
zit, is het gebruik van de interactieve Kia Connect (UVO)-app op 
uw smartphone een simpele en handige manier om tijd  
te besparen en verbonden te blijven. Tik op de find my  
car-functie en vind uw auto in grote parkings of in onbekende 
straten. Zodra u de wagen geparkeerd hebt, loodst last-mile 
navigatie u naar uw eindbestemming. En als iemand anders 
achter het stuur kruipt, controleert de valet parkeermodus alles 
voor u. Plan uw reis op voorhand met send to car en controleer de 
status van uw voertuig voordat u vertrekt. Met deurbediening 
vergrendelt en ontgrendelt u deuren op afstand. En onder my 
trips staan uw vorige ritten samengevat. 

Altijd onderweg. Met de on-board Kia Connect (UVO) services 
hebt u toegang tot een hele resem naadloze en gedetailleerde 
informatie voor uw rit. Neem de snelste route naar elke 
bestemming met realtime verkeersinfo, waarbij de aanpassingen 
en geschatte aankomsttijd voortdurend bijgewerkt worden. 
Gebruik de Kia Connect (UVO) live services om het weer te 
volgen en beschikbare parkeerplaatsen, bezienswaardigheden 
en oplaadstations te vinden. Activeer de spraakherkenning en 
bedien alles handsfree. Wijzig of herstel uw voertuiginstellingen 
via user profile transfer. Open uw smartphoneagenda op 
uw navigatiescherm met de third-party calendar en laat u 
rechtstreeks naar de plaats van uw komende afspraken leiden.

Alles binnen handbereik. Wanneer u met een elektrische Kia 
rijdt, houden de Kia Connect (UVO)-app en de Kia Connect 
(UVO) on-board services u op de hoogte en in controle. Met de 
Kia Connect (UVO)-app kunt u het opladen op afstand starten, 
stoppen en plannen via battery charging. Met de Kia Connect 
(UVO) on-board services vindt u een oplaadpunt onder live EV 
stations. En via de gegevens van het up-to-date realtime netwerk 
kunt u gemakkelijk oplaadpunten zoeken en andere info zoals de 
beschikbaarheid van stekkers en compatibele connectortypes 
raadplegen.

Veiligheid & ondersteuning. Met Kia Connect (UVO) blijven u 
en uw wagen veilig dankzij een aantal baanbrekende meldingen 
op afstand. Voertuigstatus biedt een uitgebreid overzicht van 
uw auto, zoals raamvergrendeling, batterijniveau en andere 
belangrijke diagnose-informatie. Kia Connect (UVO) stuurt u ook 
belangrijke alarmmeldingen. Het anti-theft alarm waarschuwt 
u voor mogelijke inbraken. Het vehicle idle alarm verwittigt als 
u vergeet dat de motor draait terwijl u in de parkeerstand staat 
(versnelling P) en de deur opent.

Blijf verbonden. 
Laat u inspireren.
Bij Kia geloven we dat verbindingen eindeloos inspireren. En mogelijkheden 
scheppen om grootse ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, waar 
u ook bent en wat u ook zoekt. En dat is precies wat u zult vinden met de Kia 
Connect (UVO)-app en de on-board Kia Connect (UVO) services. Die houden 
uw auto voortdurend in de gaten en bieden naadloos informatie over uw reis. 
Blijf voortdurend op de hoogte aan boord via online navigatie en realtime 
info over het verkeer maar ook over laadstations, parkings, het weer en 
points of interest. Maar er is ook nog spraakherkenning en veel meer. Via 
de Kia Connect (UVO)-app krijgt u toegang tot user profile transfer, last-mile 
navigatie, valet parkeermodus, find my car, deurbediening en vele andere 
functies. Met zoveel binnen handbereik was er nog nooit een beter moment om 
van elke rit een echt inspirerende rit te maken.

De afgebeelde Kia Connect (UVO)-schermen dienen enkel ter illustratie en tonen niet altijd de meest recente versie van de Kia Connect (UVO)-app en Kia 
Connect (UVO) on-board services. Voor vragen over regelgeving of wettelijke details kunt u de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect (UVO) raadplegen.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de 
wagen aan zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden 
gewijzigd. Voor meer informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij uw Kia-partner en op kia.com. Smartphone met iOS- of 
Android-besturingssysteem en gsm-contract met data-abonnement noodzakelijk (meerkost).



Yellow Pack interieur niet beschikbaar.

Yellow Pack interieur niet beschikbaar.

Bescherm... wat u dierbaar is.
Met een spannende rit en nieuwe ervaringen in het verschiet is het goed te 
weten dat de Kia XCeed u voortdurend beschermt. Daarom is hij uitgerust 
met Kia’s ADAS (Advanced Driver Assistance Systems - geavanceerde 
rijhulpsystemen). Deze innovatieve functies en gesofisticeerde technologie 
brengen u en uw passagiers zo veilig mogelijk op uw bestemming.

Smart Cruise Control (SCC)* met Stop and Go. De Smart Cruise 
Control regelt dankzij een camera en radar zowel de snelheid van 
de Ceed als de afstand tot de auto vóór u. Het systeem behoudt 
de afstand tot het voorliggend voertuig door automatisch de 
snelheid van uw auto hierop af te stemmen. Wanneer het voertuig 
vóór u een versnelling hoger schakelt, dan zal de Ceed versnellen 
tot de ingestelde snelheid. Als het voertuig vóór u vaart mindert 
en de vooraf bepaalde veilige afstand niet behouden kan blijven, 
dan zal het systeem de snelheid verminderen of zelfs de auto 
laten stoppen. Een nuttige functie, vooral bij stapvoets verkeer.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Dit systeem detecteert voertuigen en voetgangers die zich voor uw wagen bevinden. 
Optioneel kan het ook voor fietsers worden ingesteld. Een camera monitort de snelheid en de afstand tussen de voertuigen, en 
waarschuwt de bestuurder voor een mogelijke aanrijding met een visuele melding. Wanneer de optionele radarsensor een fietser 
detecteert, gaat het stuur ook trillen. Als de bestuurder niet reageert, remt de wagen automatisch om een aanrijding te vermijden of  
om de impact ervan te verzachten.

Blind-Spot Collision 
Warning (BCW). Dankzij 
de radarsensoren 
detecteert het dodehoek-
waarschuwingssysteem 
naderende voertuigen en 
waarschuwt het u via een 
symbool op de zijspiegel.

Achteruitrijcamera (RVM) met dynamische parkeerhulp.  
De achteruitrijcamera, die beschikbaar is op de 8" of  
10,25" multimedia- en navigatieschermen, geeft u een volledig 
beeld wanneer u achterwaarts parkeert. Via de dynamische 
parkeerrichtlijnen helpt hij u eenvoudig te parkeren.

Driver Attention Warning (DAW). Het systeem detecteert 
of u uw concentratie verliest door het patroon van het stuur, 
de richtingaanwijzer en de snelheid te controleren, alsook de 
volledige duur van de rit. Als u tekenen van vermoeidheid of 
onoplettendheid vertoont, waarschuwt de DAW u met een 
geluidssignaal en licht het symbool van een koffiekopje op in  
de boordcomputer.

Lane Keeping Assist (LKA). U hoeft zich geen zorgen meer 
te maken dat u van het rijvak zou kunnen afwijken. De Lane 
Keeping Assist gebruikt de camera bovenop de voorruit om 
lijnmarkeringen te monitoren. Mocht u per ongeluk toch van uw 
rijvak afwijken, dan zal het systeem u waarschuwen en de auto 
zelfs terug de juiste richting in sturen.



Achteralarm voor kruisend verkeer (RCCW). Geen 
onaangename verrassingen meer bij het achteruitrijden uit een 
parkeerplaats of oprit. Het achteralarm voor kruisend verkeer 
waarschuwt voor naderend verkeer als je achterwaarts uit een 
parkeerplaats rijdt.

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW). Het Intelligent Speed 
Limit Warning-systeem geeft u alle informatie die u nodig hebt 
om u te helpen de snelheidsbeperkingen na te leven. De camera 
in de voorruit detecteert de toegestane snelheden en borden met 
een inhaalverbod, en geeft de informatie duidelijk weer op het 
navigatiescherm en het instrumentenbord.

High Beam Assist (HBA). Als de rijomstandigheden het toelaten, 
schakelt de XCeed automatisch de grote lichten in. Wanneer het 
donker is en de camera in de voorruit de koplampen van een 
tegenligger detecteert, schakelt het High Beam Assist-systeem 
automatisch naar de dimlichten om andere bestuurders niet te 
verblinden.

Smart Parking Assist (SPA). De Smart Parking Assist maakt van 
parkeren kinderspel. Het systeem gebruikt de sensoren aan de 
voor-, zij- en achterkant om u te helpen parallel, in een hoek of 
loodrecht te parkeren. Het enige wat u moet doen, is remmen, gas 
geven en de auto in de juiste versnelling plaatsen - het sturen kan 
u aan de Smart Parking Assist overlaten. Het systeem helpt u zelfs 
om uit parallelle parkeerplaatsen te rijden.

Lane Following Assist (LFA). Het level 2-systeem voor autonoom rijden van Kia zet een gigantische stap in de richting van semi-
automatisch rijden. LFA controleert het versnellen, remmen en sturen op basis van uw voorliggers. Dat maakt filerijden makkelijker 
en veiliger. Het systeem gebruikt camera- en radarsensoren om een veilige afstand tot uw voorligger aan te houden en monitort de 
wegmarkeringen om uw auto in het midden van de rijstrook te houden. LFA functioneert tussen 0 en 180 km/u.

Verwacht... het onverwachte.
In de Kia XCeed ervaart u de vrijheid om het onverwachte te verkennen. 
Tegelijkertijd was autorijden nog nooit zo zorgeloos dankzij onze innovaties die 
u helpen veiliger rijden. Filebeheer, parkeerhulp of extra bochtverlichting in het 
donker? De XCeed heeft het allemaal en beschermt u tegen mogelijke gevaren.



Yellow Pack interieur niet beschikbaar.

Volle kracht... vooruit. Dynamisch, behendig en ronduit krachtig: dankzij deze kenmerken weet de Kia XCeed zich 
te onderscheiden van andere cross-overs. Optimale prestaties worden verzekerd door een 
handmatige zesversnellingsbak of een DCT met zeven versnellingen (dubbele koppeling) 
voor nog meer respons. Met de handige schakelpaddles verandert u vlot en soepel van 
versnelling zonder uw handen van het stuur te nemen. Dankzij de extra rijmodusopties 
wordt elke rit een onvergetelijke ervaring.

Krachtig motorontwerp. Voor een dynamische respons in de stad en daarbuiten 
is de Kia XCeed verkrijgbaar met 4 krachtige motoren en 5 vermogens van 
120 tot 204 pk. Dankzij onze technologische expertise op alle vlakken hebben 
we alle aandrijvingen verder verfijnd zodat ze voldoen aan de nieuwste Europese 
voorschriften op het vlak van uitstoot.

Drive Mode Selection (DMS)*. De Drive Mode Selection werd 
ontworpen om uw rijplezier naar een hoger niveau te tillen en kan 
ingeschakeld worden via een knop vlak naast de versnellingspook. 
De DCT verhoogt de rijdynamiek met een verbeterde 
gaspedaalreactie en versnelling vanuit stilstand en geoptimaliseerde 
inhaalprestaties. DMS zorgt ook voor een betere stuurreactie.  
DMS biedt ook een betere bestuurbaarheid en past perfect bij de 
18" lichtmetalen velgen. De ideale match voor wie graag sportief rijdt.

Schakelpaddles*. Met de schakelpaddles verandert u snel van 
versnelling zonder uw handen van het stuur te halen. Ook maken 
ze het rijden dynamischer en intuïtiever, terwijl u de volledige 
controle behoudt.

* DMS en schakelpaddles zijn alleen beschikbaar op modellen met een DCTversnellingsbak.

DCT met 7 versnellingen (dubbelekoppelingversnellingsbak). 
De nieuwe generatie dubbelekoppelingversnellingsbak met 
7 snelheden staat garant voor een sportieve rijervaring en een 
uitstekend brandstofverbruik.

Manuele transmissie. De manuele transmissie combineert snel 
en soepel schakelen en schakelratio’s die afgestemd zijn op de 
koppelcurves van de motor. Het resultaat? Een perfect evenwicht 
tussen kracht en doeltreffendheid.
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*  Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer 
het laadniveau van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer het nodig is om de cockpit te verwarmen.

Extra koppel. Bij acceleraties of 
bergopwaarts rijden levert het 
‘e-systeem’’ extra koppel door energie 
uit de batterij te halen om de motor te 
ondersteunen.

Start. De motor wordt door het 
‘e-systeem’ ingeschakeld voor een  
snelle en vlotte start.

Cruising. Als u aan een constante snelheid 
rijdt, herlaadt de verbrandingsmotor deels 
de batterij bij een laag laadniveau.

Vrijloop*. De Mild Hybrid met iMT is 
voorzien van een ‘vrijloopfunctie’. Als de 
bestuurder zijn voet van het gaspedaal 
haalt en de wagen in vrijloop laat zonder 
te versnellen, schakelt de motor naadloos 
en vlot uit om brandstof te besparen. 
Zodra hij het gaspedaal weer indrukt, 
neemt de motor het meteen weer over. 
De afstand die met een uitgeschakelde 
motor wordt afgelegd, is afhankelijk van 
de rijomstandigheden en de snelheid van 
de wagen.

Energierecuperatie. Tijdens het vertragen 
of remmen wordt de energie die door 
de beweging van het voertuig wordt 
gegenereerd, omgezet in elektrische 
energie voor het opladen van de batterij.

Stop & Start. Als u de wagen langzaam 
laat uitrollen tot stilstand, schakelt de 
verbrandingsmotor automatisch uit 
tijdens vertragen en remmen in een 
versnelling om brandstof te besparen.

Verander... 
uw denken.
Het XCeed aanbod biedt een EcoDynamics+ Mild-Hybrid aandrijving, 
die garant staat voor alledaags rijgemak met een lage uitstoot zonder 
laadbeurten via het stopcontact. Door de slimme combinatie van de 
nieuwste 1.6 CRDi dieselmotor en een lithium-ionbatterij van 48 volt worden 
het brandstofverbruik en de uitstootcijfers aanzienlijk teruggebracht. Meer 
nog, het geïntegreerde ‘e-systeem’ recupereert kinetische energie tijdens 
het remmen en levert extra koppel bij het optrekken.

Slimme technologie. Met een druk op de Hybrid/Electric (HEV/EV) knop naast de versnellingspook kiest u tussen de elektrische en 
hybride modus. In de elektrische modus – ideaal voor in de stad – gebruikt het systeem in de eerste plaats alleen elektrische energie 
voor emissievrij rijden zonder brandstofverbruik. Hiermee kan u rekenen op een rijbereik tot 50 km* binnen de stad. Is het batterijniveau 
te laag, dan schakelt het systeem automatisch over naar de hybride modus. Deze modus werkt op beide energiebronnen: de benzine-  
en elektromotor worden dus tegelijk ingeschakeld.

*  De vrijloopfunctie met uitgeschakelde motor is alleen beschikbaar bij voertuigen met iMT. 
Deze vrijloopfunctie is afhankelijk van de werkelijke rijomstandigheden.



De Kia XCeed Pulse & Pace. Staan optimaal comfort en verbluffende stijl helemaal bovenaan op 
uw verlanglijstje? Dan zijn de versies Pulse & Pace precies wat u zoekt. Profiteer van talrijke extra 
specificaties, zoals een dual-blade radiatorrooster in donker chroom, ledverlichting voor en achter 
met mistlampen voor en achter, alsook opvallende 18" diamantgeslepen lichtmetalen velgen en 
elektrisch bediende ruiten voor en achter met Auto Down. Binnenin vindt u tal van handige extra’s, 
waaronder een lederen stuur en versnellingspook, een 10,25" navigatiesysteem, Bluetooth met 
spraakherkenning, een achteruitrijcamera voor dynamisch parkeren en een 4,2" instrumentenbord 
(Pulse), en het 12,3" volledig digitale scherm (Pace). Voor nog meer gebruiksgemak bieden we ook de 
optionele Smart Key en Start/Stop-knop. 

Volg... uw hart.
Gaat u instinctief naar rechts als iedereen naar links gaat? Luistert u 
evenveel naar uw hart als naar uw verstand? Dan past de Kia XCeed 
perfect bij u.

De Kia XCeed Pure. Ga voor een apart karakter, met een opvallend zwart radiatorrooster, Ice-Cube 
led dagrijlichten met praktische High Beam Assist voor veilig rijden in het donker, 16" lichtmetalen 
velgen, led achterlichten, cruisecontrol, Lane Keeping Assist en Forward Collision Warning. Binnenin 
behoren de 8" radio, Bluetooth en het 4,2" instrumentenbord tot de standaarduitrusting. Voor een 
optimaal comfort zijn ook de functies Auto Light Control, Driver Attention Warning en elektrisch 
bediende ruiten standaard bij Pure.

Yellow Pack interieur niet beschikbaar.



Omdat u elke opportuniteit als een nieuw avontuur ziet, biedt de Kia XCeed u tal van 
accessoires om deze uitdaging aan te gaan. Van een weekendje weg tot sportieve avonturen 
of een hele dag shoppen ... ons aanbod voldoet aan al uw noden en heeft zelfs handige extra’s 
voor een nog persoonlijkere beleving. Onze accessoires omvatten ook heel wat stijlvolle 
oplossingen die de dynamische look van uw Kia XCeed benadrukken. Wat u ook zoekt, wij 
hebben het voor u.

Hoe origineler... hoe beter.

Aluminium dakrails. Deze aluminium dakrails 
zijn licht maar sterk en bovendien gemakkelijk te 
plaatsen. Hiermee vervoert u alles wat u nodig 
hebt tijdens uw volgende avontuur.

Ledverlichting voor koffer en achterklep. Het 
is donker en u hebt iets nodig uit uw koffer ... 
maar dan trapt u ergens in. Komt het u bekend 
voor? Zodra u de achterklep van uw Kia XCeed 
opent, wordt de ledverlichting van de koffer en 
de achterklep ingeschakeld. Zo profiteert u van 
een perfect zicht in en rond uw koffer!

Buitenspiegelkappen. Het verschil zit ‘m 
in de details. Maak nog meer indruk met uw 
XCeed door zijn design aan de buitenzijde 
te vervolledigen met deze hoogglanzende 
roestvrijstalen kappen. Ook beschikbaar met 
geborstelde afwerking.

Achterbumperlijn. Een klein detail met 
een subtiele touch. Breng deze verfijnde 
beschermplaat in hoogglanzend roestvrij staal 
als afwerking aan op uw achterbumper voor 
een gestroomlijnd accent over de volledige 
lengte van uw achterklep. Ook beschikbaar met 
geborstelde afwerking.

Kofferlijst in chroom. Deze bescherming in 
glanzend roestvrij staal geeft de binnenlijst van 
de koffer en de achterbumper van uw XCeed 
een verfijnd horizontaal accent. Ook beschikbaar 
in geborsteld roestvrij staal.

Fietsendrager voor alle trekhaken en dakkoffer. De fietsendrager past op elke trekhaak en 
is uw ideale partner voor een fietstocht of fietsvakantie. Ontworpen voor optimaal plezier en 
minimaal gedoe. U kunt er twee fietsen mee vervoeren. Waarschijnlijk hebt u in dat geval ook meer 
bagageruimte nodig. Geniet van het comfort van deze strakke en duurzame dakkoffer voordat u uw 
auto helemaal vol begint te stouwen. De gemakkelijk te installeren dakkoffer kan aan beide zijden 
worden geopend zodat u snel bij uw spullen kan.



Zwarte lederen zetelbekleding (via Lounge Pack op Pace en Business Line).

Verwen... uw zintuigen.
Hier begint de pret pas echt: met stijlvolle interieuropties, zorgvuldig 
uitgekozen materialen en een gewaagde uitrusting zult u meteen 
achter het stuur willen plaatsnemen. Kies voor onze elegante 
standaard volledig zwarte stoffen zetelbekleding met een dashboard 
en ventilatieroosters in satijnchroom of, als het een beetje specialer 
mag zijn, voor de optionele half lederen en half stoffen bekleding in 
grijs of zwart. Voor wie van ultieme verfijning houdt, kan het interieur 
van de Kia XCeed ook volledig worden afgewerkt in echt zwart leder.

Zwarte half lederen / half stoffen zetelbekleding (standaard op Pulse en Pace,  
via Convenience Pack op Business Line)

Sportzetelbekleding in Alcantara (via Sport Pack op Pulse & Pace)

Zwarte stoffen zetelbekleding (standaard op Pure en Business Line)



Met een keuze uit 10 opvallende koetswerkkleuren en uit 16" of 18" lichtmetalen 
velgen is er altijd een Kia XCeed die uw persoonlijke voorkeur wegdraagt.

Maak... een statement.

Velgen

Afmetingen (mm)

Koetswerkkleuren

Cassa White (WD)*

Infra Red (AA9)

Blue Flame (B3L)

Deluxe White Pearl (HW2) Penta Metal (H8G)

Machined Bronze (M6Y)

Orange Fusion (RNG) Quantum Yellow (YQM)

Black Pearl (1K) Lunar Silver (CCS)

* Niet-metaalkleuren

18" lichtmetalen velgen
(standaard op Pace, optie op 

Business Line PHEV)

Specifieke 18" lichtmetalen velgen 
(optie via Sport Pack 

op Pulse & Pace)

16" lichtmetalen velgen 
(standaard op Pure & Pulse)

16" lichtmetalen velgen 
(standaard op Business Line PHEV)



Yellow Pack interieur niet beschikbaar.

Bij de aanschaf van een nieuwe Kia willen we dat u zich helemaal één  
voelt met uw wagen. Niet alleen vandaag maar ook de komende jaren. 
Daarom gelden er voor elke nieuwe Kia exclusieve uitgebreide garanties. 

Gerust onderweg.

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com. Lees alles over Kia 
en onze nieuwe modellen. Kom meer te weten over onze nieuwste 
verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve brandstoffen zoals 
vloeibaar aardgas, en de hybride en brandstofceltechnologie. Of lees 
waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum momenteel werkt.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële 
partner van zowel de UEFA als de FIFA. We sponsoren de Australian 
Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden  
die optimaal is afgestemd op uw behoeften. Hij of zij geeft u graag  
meer informatie.

Voertuiggarantie van 7 jaar. Elke nieuwe Kia heeft een 
garantie van 7 jaar/ 150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; vanaf 
4 jaar 150.000 km). Deze ‘bumper tot bumper’-garantie is 
gratis en overdraagbaar op volgende eigenaars, op voorwaarde 
dat de auto regelmatig wordt onderhouden volgens het 
onderhoudsschema.

7 jaar EV/HEV/PHEV batterijgarantie van Kia. Wanneer u 
overstapt op een elektrische (EV), hybride elektrische (HEV) 
of Plug-in hybride (PHEV) Kia, is het goed om te weten dat 
onze batterijen gebouwd zijn om lang mee te gaan*. Daarom 
bieden we u graag 7 jaar garantie vanaf de eerste inschrijving 
of 150.000 km, afhankelijk van wat er eerst komt. Ook voor 

batterijen met een laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride 
elektrische Kia-wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie voor 
een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht 
het aantal kilometers op de teller. Dit betekent dat u jarenlang 
kunt genieten van ons milieuvriendelijk assortiment, elke dag 
opnieuw. 

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten. 
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige 
bescherming en blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende 
bescherming tegen corrosie en een garantie van 12 jaar tegen 
roesten van binnenuit.

* Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische (EV), hybride 
elektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische wagens (PHEV) zijn 
ontworpen om lang mee te gaan. Deze batterijen gaan vergezeld van 
een garantie van 7 jaar vanaf de eerste inschrijving of van 150.000 km, 
wat er ook eerst komt. Voor batterijen met een laag voltage (48 V en 
12 V) in mild-hybride elektrische wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie 
voor een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht het 
aantal kilometers op de teller. Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een 
batterijcapaciteit van 70%. Een vermindering van de batterijcapaci-
teit in HEV’s en MHEV’s wordt niet gedekt door de garantie. Om een 
capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken, raadpleegt u de 
handleiding. Meer informatie over de Kia-garantie op www.Kia.com.
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1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door 
Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van 
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie.

Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.

Voor plug-in hybrid (PHEV) versies, zijn er bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch 
wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer het laadniveau 
van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer  
het nodig is om de cockpit te verwarmen. Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.

Kia Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en 
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in 
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. 
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht 
verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht 
bij uw lokale Kia-dealer.


