
De nieuwe XCeed.



Het leven gaat snel. U bent onderweg, ontmoet mensen ... en bent altijd in beweging. 
Daarom hebt u een wagen nodig die op elk moment van de dag voor u klaar staat. Een 
wagen die niet alleen praktisch is, maar u ook de elegantie, innovatie en inspiratie biedt die 
u motiveert. De nieuwe Kia XCeed herdefinieert de klasse van de crossovers. Deze crossover 
biedt u een indrukwekkende functionaliteit, en alle andere zaken die voor u belangrijk zijn. 
Wedden dat het nog sportievere design u kan verleiden? De nieuwe Kia XCeed eist dan ook 
alle aandacht op. Dankzij de slimme connectiviteitsfuncties blijft u onderweg altijd in contact. 
Gaat u voor de krachtige benzine- of dieselmotor of de energiezuinige aandrijving van de 
plug-in hybride? Duurzame mobiliteit en sterke prestaties gaan hand in hand. Wat u ook 
kiest, met de nieuwe Kia XCeed hebt u een partner die bij uw levensstijl past. En die al uw 
verwachtingen overtreft!

De nieuwe Kia XCeed.
De crossover. Opnieuw ontworpen.



De nieuwe Kia XCeed is ontworpen om op te vallen. Hij onderscheidt zich, 
vult de ruimte met zijn aanwezigheid en trekt de aandacht van wie van 
mooie dingen houdt. Zijn expressieve, prachtig vormgegeven design trekt 
uw aandacht vanuit elke hoek. De duidelijke, sterke verhoudingen maken een 
onmiskenbaar robuuste indruk. Het iconische silhouet herkent u al van ver.  
De GT Line kreeg ook enkele opvallende verbeteringen, zoals nieuwe  
LED-achterlichten, een speciaal radiatorrooster en een vernieuwde bumper. 
Door de donkere inzetstukken in gesatineerd chroom en de nieuwe 18" 
lichtmetalen velgen van de GT Line ziet deze crossover er nog atletischer uit. 
Kortom, sportiviteit in haar puurste vorm.

Sportiviteit
in haar puurste vorm.



Opvallend
aanwezig.

Het design is simpelweg opmerkelijk. Zowel subtiel als opvallend 
in de nieuwe Kia XCeed telt elk detail. De efficiënte nieuwe  
LED-achterlichten hebben een hightech, progressief optisch 
design. De sportieve diffusor, geïntegreerde zijdorpels in 
koetswerkkleur en de dakrails in glanzend zwart springen meteen 
in het oog. Het design van de nieuwe Kia XCeed is van kop tot 
teen uitgekiend, geoptimaliseerd en klaar voor elke uitdaging!



Opmerkelijk design 
dat je onderscheidt.
Zelfs van ver merkt u al dat de nieuwe Kia XCeed plug-in hybride 
niet zomaar een wagen is. Zijn prachtige silhouet oogt dynamisch. 
Een indrukwekkende verschijning die zelfzekerheid uitstraalt.

Als u dichterbij komt, ziet u de vindingrijke details. De nieuw ontworpen  
LED-koplampen, het radiatorrooster, de bumper en de luchtinlaat voegen  
nog meer sportiviteit toe aan de voorkant. De nieuwe 18" lichtmetalen velgen 
(optie) ademen robuustheid uit. Ook de achterkant verrast. Een nieuwe diffusor 
met een glanzend zwarte bodemplaat en een discretere uitlaatpijp maken het 
atletische karakter van deze crossover helemaal compleet. En het beste van al? 
Dat is slechts de buitenkant!



De nieuwe Kia XCeed biedt u de ideale balans tussen comfort, sportiviteit en elegantie. 
Nog belangrijker, alles draait hier om u! Binnenin voelt u zich meteen op uw gemak, 
terwijl u alles onder controle hebt. Geniet van de verfijnde details, eersteklas materialen 
en technologische snufjes. Het D-vormige stuurwiel met een opvallend GT Line logo 
oogt super én voelt super aan. De nieuwe zwarte dakhemel, versnellingspook in 
geperforeerd leder en stijlvolle grijze stiksels op de lederen zetels geven deze crossover 
een unieke elegantie. Puur genieten dus, elke rit opnieuw.

Een ruimte die
uw taal spreekt.

Interieur niet beschikbaar in België.



Neem plaats
en geniet.
De nieuwe Kia XCeed plug-in hybride is gemaakt om u te 
bekoren, met zijn uitstraling, rijprestaties en comfort. Zodra 
u instapt, voelt u zich meteen thuis in het ruime, elegante 
interieur. Door de luxueuze materialen, het opmerkelijke design 
en het verbeterde comfort voelt u zich zeker geïnspireerd om 
nog vaker eropuit te trekken.

Dashboard. De nieuwe Kia XCeed plug-in hybride geeft functionaliteit een nieuw gezicht met een 
strak design, verfijnde afwerkingen en sportieve accenten. Alles wat u nodig hebt, precies op de juiste 
plaats. Zo zijn er de opmerkelijke thema’s voor de 12,3" digitale cluster* en de nieuwe automatische 
versnellingspook in glanzend zwart. De nieuwe electro-chromatische binnenspiegel* met dunne rand 
geeft het interieur een extra sportieve toets, terwijl u de recentste technologische functies binnen 
handbereik hebt via de nieuw ontworpen bedieningen.

* beschikbaar via Convenience Pack



Laadindicator. Met de handige indicator blijft u perfect op de 
hoogte van het laadniveau van uw batterij. Deze indicator is in het 
midden van het dashboard in de luidspreker geïntegreerd, en zelfs 
zichtbaar vanaf buiten. De drie LED-lampjes schakelen in zodra de 
wagen start met opladen en informeren u over de laadstatus en 
het batterijniveau.

Laadaansluiting. Dankzij de ingebouwde aansluiting kunt u altijd 
gemakkelijk laden: thuis of aan een publiek laadstation. U laadt de 
batterij volledig op in amper 2 uur en 15 minuten.

Rijd elektrisch.
De toekomst is elektrisch. En met de nieuwe Kia XCeed plug-in hybride worden 
uw ritten met een lage uitstoot dynamischer dan ooit. U schakelt vlotjes tussen 
de elektrische en hybridemodus. Met een volledig opgeladen batterij legt u  
een afstand van meer dan 48 km af. Ver genoeg dus voor zorgeloos 
rijplezier. De geavanceerde nieuwe aandrijving staat garant voor een 
krachtig rijvermogen. Precies zoals u graag hebt. Ook laden was nog nooit 
zo gemakkelijk Laad uw wagen gewoon thuis of onderweg op. Want met de 
nieuwe Kia XCeed plug-in hybride is de keuze aan u.

Laadstation. Laad onderweg op aan het laadstation of service point dat voor u het handigst is.



Slim
verbonden.
Inspiratie laat zich niet intomen. Ze kan u elk moment van de dag - of nacht - verrassen. Wilt u een nieuwe 
plek bezoeken of een telefoontje doen dat al lang op uw to-dolijst staat? Of afspreken met een vriend of 
vriendin? Goed nieuws! Dankzij de vele geavanceerde connectiviteitsfuncties en innovaties blijft u in de 
nieuwe Kia XCeed altijd verbonden met de buitenwereld.

Digitale instrumentencluster. U bent in een oogopslag op de hoogte. Het strakke, nieuwe 12,3" instrumentencluster toont alle 
belangrijke info recht voor u, op een display met hoge definitie. (Beschikbaar via Convenience Pack)

Draadloos opladen. Functionaliteit staat centraal in de nieuwe Kia 
XCeed. En omdat u nu eenmaal niet zonder een volledig opgeladen 
smartphone kunt, is het draadloze laadstation bijzonder interessant. 
(Beschikbaar via Convenience Pack)

USB-C-laadpoorten in achterzetels. De nieuwe Kia XCeed  
denkt aan alle inzittenden, dus ook aan uw passagiers achterin.  
De praktische USB-C-laadpoort biedt hen alle gemak tijdens  
het rijden.

JBL-geluidssysteem. Elke rit verdient een eigen soundtrack. De lokale radio, uw favoriete podcast of een muziekalbum waar u nooit 
genoeg van krijgt ... Met het JBL-geluidssysteem mag uw autorit gerust wat langer duren. Acht luidsprekers leveren samen met de 
geavanceerde Clari-Fi optimalisatietechnologie eersteklas audio van hoge definitie. Dat wordt genieten!

10,25" navigatiesysteem. Navigatie, informatie en entertainment  
zijn altijd binnen handbereik dankzij het gestroomlijnde 10,25" navigatiesysteem.



Gebruiksgemak gegarandeerd. De interactieve Kia Connect-app 
op uw smartphone biedt u grenzeloos gebruiksgemak. Vergeten 
waar uw wagen geparkeerd staat? De Find My Car-functie vertelt 
u precies waar hij zich bevindt. Na het parkeren begeleidt de Last-
Mile Navigation u zelfs te voet verder tot aan uw bestemming. Als 
iemand anders met uw wagen rijdt, houdt de Valet Mode-functie 
u up-to-date over de locatie, rijtijd, afstand en topsnelheid. Een 
verre autoreis voor de boeg? Met Send To Car plant u uw 
reisbestemmingen op voorhand en controleert u de status van 
uw voertuig voor vertrek. Uiteraard hoeft u zich geen zorgen te 
maken over het sluiten en openen van de deuren. Met de Remote 
Door Control hebt u alles onder controle. Onder My Trips ziet 
u trouwens uw volledige rijhistoriek zodat u de gegevens van 
afgelegde ritten snel kunt raadplegen.

Tot uw dienst. Tot uw grootste genoegen. Hulp nodig? Maak dan handig gebruik van de Kia Connect on-board services. 
Zoekt u een snellere route? Neem de snelste weg naar elke bestemming dankzij realtime verkeersinformatie. De navigatie 
wordt trouwens voortdurend bijgewerkt, net als de geschatte aankomsttijd. Komt er een felle regenbui aan? Bekijk de 
weersvoorspellingen via de Kia Connect Live Services. U kunt er ook parkeermogelijkheden en bezienswaardigheden 
terugvinden, of laadstations in de buurt. Dankzij de spraakherkenning belt u met een spraakcommando handsfree naar 
huis of vraagt u het systeem om uw favoriete nummer af te spelen. Wijzig of reset uw voertuiginstellingen op basis van User 
Profile Transfer. Wist u trouwens dat u uw smartphoneagenda op uw navigatiescherm kunt openen met de Third-Party 
Calendar? Hiermee navigeert u rechtstreeks naar uw plaats van afspraak. Netjes op tijd, uiteraard.

Onbezorgd elektrisch. Onze innovatieve elektrische modellen 
zijn bedoeld om uw leven beter te maken. Zorgeloos onderweg 
zijn hoort daar uiteraard bij. Met de Kia Connect-app kunt u uw 
laadbeurten vanop afstand starten, stoppen en plannen. Zoekt u 
een laadstation? Ook dat gaat zonder stress. Met de Kia Connect 
on-board services vindt u elektrische laadstations en ontvangt 
u realtime informatie over de dichtstbijzijnde mogelijkheden, 
maar ook andere handige details zoals beschikbaarheid en 
aansluittype.* 

 
*Alleen beschikbaar bij PHEV.

100% gemoedsrust. Dankzij Kia Connect slaapt u op beide oren. 
Via meldingen vanop afstand ontvangt u informatie over het 
batterijniveau en andere belangrijke diagnosegegevens. Bezorgd 
dat er in uw wagen wordt ingebroken? Het antidiefstalalarm van 
Kia Connect waarschuwt u voor mogelijke inbraken. Last van 
verstrooidheid? Geen paniek, het Vehicle Idle Alarm verwittigt als 
u vergeet dat de motor draait terwijl u in de parkeerstand staat (P) 
en de deur opent.

Niets ontsnapt uw aandacht.
Waar u ook gaat.
Verbondenheid staat voorop. Zo werkt u. Zo ontspant u. Zo blijft u in contact met familie, vrienden en 
collega’s. Ook in uw wagen is verbondenheid van groot belang. Door onderweg verbonden te blijven, kunt 
u rekenen op comfort, gemoedsrust en praktische ondersteuning. Zo wordt elke rit nog aangenamer. Met 
de Kia Connect-app en Kia Connect on-board services blijft u op de hoogte van alle belangrijke zaken 
in uw leven. Altijd en overal. Laat u bijstaan door de naadloze online navigatie op basis van realtime 
verkeersgegevens. Ontvang informatie over tank- en laadstations, parkeermogelijkheden, het weer en 
interessante bezienswaardigheden. En dan is er ook nog spraakherkenning en nog veel meer. Via de Kia 
Connect-app kunt u ook gebruikmaken van User Profile Transfer, Last-Mile Navigation, Valet Mode, Find 
My Car, Door Control en vele andere functies die autorijden zo veel leuker maken.

De afgebeelde Kia Connect-schermen 
dienen enkel ter illustratie en tonen 
niet altijd de meest recente versie van 
de Kia Connect-app en Kia Connect 
on-board services. 

Voor vragen over regelgeving of 
wettelijke details raadpleegt u 
de gebruiksvoorwaarden van Kia 
Connect.
 
* 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. Een 
smartphone met iOS- of Android-
besturingssysteem en een gsm-
contract met data-abonnement zijn 
noodzakelijk (meerkost).

Voor nieuwe voertuigen die vanaf 
mei 2022 zijn verkocht, biedt Kia (per 
voertuig) twee gratis kaartupdates 
van het navigatiesysteem en van 
de Head Unit-software aan de hand 
van de zogenaamde ‘over-the-air’ 
methode (OTA-updates). Na de twee 
gratis OTA-updates kunt u gratis 
kaartupdates van het navigatiesysteem 
en van de Head Unit-software 
uitsluitend verkrijgen via de webpagina  
https://update.kia.com/EU/E1/Main  
of in de dealership.



Met Android AutoTM hebt u alles wat u nodig hebt, recht voor u. Op de eenvoudige, 
intuïtieve interface gebruikt u Google Maps, muziek en spraakherkenning. Infor-
matie wordt automatisch in duidelijke kaarten ingedeeld. Zo kunt u bellen, een app 
gebruiken of een nummer afspelen terwijl u op de weg gefocust blijft.

Tijdens het rijden staat veiligheid altijd voorop. Met Apple CarPlayTM gebruikt u uw 
iPhone met 100% gemoedsrust. Hebt u een routebeschrijving naar uw afspraak 
nodig? Of wilt u onderweg naar kantoor een podcast beluisteren? Apple CarPlayTM

toont alles op het navigatiescherm zodat u op de weg kunt focussen.

Ga resoluut 
voor gebruiksgemak.
Op sommige dagen verloopt alles gewoon perfect. Wat u ook doet, het lijkt wel 
vanzelf te gaan. Met onze Kia Connect Live Services willen we rijden eenvoudiger, 
veiliger en slimmer maken. Dat doet Kia met een onberispelijke, nauwkeurige 
routebegeleiding op basis van realtime verkeersinformatie. Want wie wil er niet 
liefst zo snel en zorgeloos mogelijk op zijn bestemming aankomen? Live Traffi c 
houdt u op de hoogte van elke verkeersituatie. Zo weet u meteen welke wegen u 
best vermijdt. Local Search vertelt u waar u bijvoorbeeld een lekkere kop koffi e 
kunt drinken, of waar u het gemakkelijkst parkeert. Komt er regen of zonneschijn? 
Met de weersvoorspelling bent u op alles voorbereid.

Alles binnen handbereik. Een hongertje? Of op zoek naar een 
boekhandel? Local Search zoekt het voor u op. Ook wat het weer 
betreft, bent u altijd up-to-date. Voer uw bestemming in voor een 
vierdaags overzicht, met minimale en maximale temperaturen, 
zonneschijn en regenbuien.

Blijf in beweging.Dankzij de uiterst nauwkeurige live 
verkeersinformatie blijft u altijd in beweging. Wist u dat deze 
functie om de twee minuten wordt bijgewerkt? Vermijd fi les, 
wegenwerken en andere vertragingen onderweg. Druk verkeer 
op uw route? Het systeem waarschuwt u en stelt tijdig een 
alternatieve route voor.

Moeiteloos parkeren en laden. Parkeren is voortaan kinderspel. 
Dankzij de Kia Connect Live Services weet u precies waar u kunt 
parkeren nog voordat u uw bestemming bereikt. Op basis van 
historiek en kleurcodes ziet u de mogelijke parkeerplaatsen in 
straten, maar ook de beschikbare parkings. 

Superpraktisch, niet? Rijdt u elektrisch? Ook dan gaat laden net 
zo eenvoudig. In de online directory ziet u het dichtstbijzijnde 
laadstation en zelfs details zoals beschikbaarheid en compatibele 
aansluittypes.

*  U hebt een smartphone met data-abonnement nodig om de services te gebruiken.
** Wettelijke beperkingen op deze services kunnen per land verschillen.



Neerklapbare zetels 40:20:40. Omdat uw comfort en 
gebruiksgemak centraal staan in de nieuwe Kia XCeed, kunnen  
de zetels in een 40:20:40 verhouding neerklappen.  
(Beschikbaar via Convenience Pack)

Geventileerde en verwarmde zetels. Heerlijk koel of warm ... u 
mag kiezen. De voor- en achterzetels van de nieuwe Kia XCeed 
houden u lekker warm op een koudere dag, of juist fris en monter 
als het buiten warm is. De zetels warmen snel op en houden de 
gekozen temperatuur aan zolang u dat wilt. Op warme dagen 
gebruikt u de ventilatiefunctie van de voorste zetels om het hoofd 
koel te houden. (Beschikbaar via Convenience Pack en Lounge Pack)

Geïntegreerde geheugenfunctie voor zetel. U hoeft nergens 
aan te denken. Met een enkele druk op de knop voor het 
zetelgeheugen zit u perfect comfortabel tijdens elke rit. Precies 
zoals u graag hebt. (Beschikbaar via Lounge Pack)

Stuurverwarming.Een klein detail kan een  
groot verschil maken. De nieuwe Kia XCeed heeft werkelijk aan 
alles gedacht. Een verwarmd stuur op een koude dag maakt uw rit 
gewoon nog aangenamer ... toch? (Beschikbaar via Convenience Pack)

Op weg naar
onvergetelijke avonturen.
Het leven brengt ons op allerlei plaatsen, ver weg of net heel dichtbij, vertrouwd of juist helemaal nieuw. 
Met de nieuwe Kia XCeed wilden we een wagen bouwen die zo comfortabel en flexibel is dat u altijd klaar 
bent om te vertrekken. Om nog een beetje verder te reizen of een nachtje langer te blijven. Dankzij het 
ruime interieur, de zeer grote kofferruimte en de neerklapbare zetels hebt u meer dan voldoende plaats 
voor iedereen. Ook aan uw comfort heeft Kia gedacht. In de geventileerde, verwarmde zetels zit u heerlijk, 
wat het weer u ook brengt.



De ideale combinatie
van kracht en elegantie.

Automatische transmissie. De nieuwe Kia XCeed geeft sportief 
rijgedrag een extra dimensie, zowel wat prestatie als uiterlijk 
betreft. Op het nieuwe glanzend zwarte PRND-paneel rond 
de middenconsole kiest u tussen de modi P(arking), R(everse), 
N(eutral) en D(rive). Een mooie bijdrage aan de sportieve look 
van het interieur. De GT Line heeft ook een nieuwe stijlvolle 
versnellingspook in geperforeerd leder.

Cluster. Alles wat uw aandacht vereist, bevindt zich recht voor u.  
Zo geniet u elke dag ten volle. De verfijnde, maar sportieve 
instrumentencluster bestaat uit een breedbeeldscherm en 
grafische symbolen van hoge definitie. Hier vindt u alles terug! 
(Beschikbaar via Convenience Pack)

HEV-knop. De nieuwe Kia XCeed PHEV staat voor vlot en 
vlekkeloos. Met de Hybrid/Electric (HEV/EV) knop op de 
middenconsole schakelt u tussen de elektrische modus en de 
hybridemodus. De EV-modus, ideaal als u in de stad rijdt, gebruikt 
alleen elektrische energie. Zo rijdt u dus volledig emissievrij*. De 
HEV-modus gebruikt beide energiebronnen en wisselt af tussen 
enkel de benzinemotor, enkel de elektromotor of beide motoren, 
afhankelijk van de ondergrond. 

Kies uw rijmodus. Geniet van nog meer rijplezier dankzij de Drive 
Mode Select-knop en wijzig snel en gemakkelijk via de Sport-knop 
op de middenconsole. Samen met de transmissie met dubbele 
koppeling verbetert deze functie de rijdynamiek: het gaspedaal 
reageert sneller en de wagen trekt vlotter op vanuit stilstand. Ook 
bij het inhalen kunt u rekenen op geoptimaliseerde prestaties. 
De Drive Mode Select biedt daarnaast een betere stuurreactie en 
sluit perfect aan bij de 18" lichtmetalen wielen. Speciaal voor de 
sportievelingen onder ons.

Bij Kia houdt beweging meer in dan van punt A naar punt B gaan. Bewegen is als 
dansen, als een wonderlijk samengaan van kracht en behendigheid. Door beweging 
voelt u zich vrij en opgetogen. In de nieuwe Kia XCeed staat elke rit gelijk aan puur 
rijplezier. Wat u mag verwachten? Dynamische, vlotte rijprestaties. Combineer uw 
aandrijving met een handmatige zesversnellingsbak of een automatische transmissie 
met dubbele koppeling en zeven versnellingen. Met de schakelpeddels schakelt u 
naadloos van de ene naar de andere versnelling zonder dat u uw handen van het 
stuur moet nemen. En dankzij de bijkomende rijmodi zult u maar al te graag achter 
het stuur van uw nieuwe Kia XCeed vertoeven.



Over bepaalde zaken valt niet te onderhandelen. Wanneer u rijdt, wilt u zich gerust, veilig en zelfzeker 
voelen. Daarom besteedt Kia een bijzondere aandacht aan uw veiligheid en die van uw passagiers. Dankzij 
de nieuwste intuïtieve technologieën en ondersteunende functies geniet u in de nieuwe Kia XCeed ten volle 
van elke rit. Want u bent in veilige handen.

Technologieën voor 
meer veiligheid.

Driver Attention Warning+. De slimme Driver Attention Warning+ waarschuwt u als uw aandacht van de weg afdwaalt. U ontvangt ook 
een waarschuwing als de wagen voor u weer vertrekt na stilstand.

Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance. Rijd achteruit zonder 
zorgen. Het Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance systeem 
detecteert aan de hand van sensoren achteraan de wagen 
aankomend verkeer wanneer u achteruit uit een parkeerplaats  
of oprit rijdt. Zo voorkomt u aanrijdingen met de achterkant van 
de wagen.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist. Een andere 
ondersteunende innovatie voor veilig en stressvrij rijden is het 
Blind-Spot Collision Warning-systeem. Met behulp van een 
camera vooraan en sensoren achteraan monitort het systeem 
dode hoeken. Het waarschuwt u voor aankomend verkeer via een 
symbool in uw zijspiegel. (Beschikbaar via Drive Assist Pack)

Lane Following Assist. De nieuwe Kia XCeed zit boordevol 
geavanceerde technologieën. De meest indrukwekkend van 
allemaal? Dat is zeker de Lane Following Assist. De LFA regelt 
versnellen, remmen en sturen rekening houdend met uw 
voorliggers. Dit is bijzonder handig in files. En veiliger! Op basis 
van een camera en sensoren houdt het systeem een veilige 
afstand aan tot uw voorligger. Ook houdt het uw wagen in het 
midden van de rijstrook door de wegmarkeringen te scannen.  
De LFA werkt tussen 0 en 180 km per uur.

NSCC - Smart Cruise Control. Spitsuur? Met de Smart Cruise 
Control wordt dit een makkie. Dankzij dit systeem houdt uw 
wagen de vooraf ingestelde snelheid aan. Zo rijdt u op een veilige 
afstand van het voertuig voor u. Sensoren meten de afstand 
tussen de voertuigen en op basis hiervan versnelt of vertraagt uw 
wagen tot de ingestelde snelheid.



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.

Verwen... uw zintuigen.
Zwarte lederen zetelbekleding. Via Lounge 
Pack op Business Line PHEV.

Zwarte half lederen / half stoffen 
zetelbekleding. Standaard op Pulse  
en via Convenience Pack op Business Line PHEV.

Zwarte half lederen / half stoffen 
zetelbekleding. Standaard op GT Line.

Zwarte lederen zetelbekleding. Via Lounge 
Pack op GT Line.

Zwarte stoffen zetelbekleding.  
Standaard op Pure en Business Line PHEV.



Grijpt u ook elke kans om op avontuur te gaan? De nieuwe Kia XCeed heeft een uitgebreid 
assortiment aan accessoires om aan al uw noden te voldoen. Een weekendje weg, een 
sportactiviteit of een dagje winkelen ... ons aanbod reikt van a tot z en biedt zelfs handige 
extra’s om uw wagen volledig naar uw hand te zetten. Ook biedt Kia tal van elegante 
oplossingen om het dynamische karakter van uw nieuwe XCeed te benadrukken. Wat u ook 
zoekt, wij hebben het voor u!

Hoe origineler, hoe beter.

Aluminium dakdragers en dakkoffer. Deze sterke aluminium dakdragers op maat van uw wagen zijn licht en gemakkelijk te plaatsen. 
Zo kan alles wat u nodig zou kunnen hebben mee op uw volgende avontuur. Waarschijnlijk is uw bagage in dit geval best wat uitgebreider 
dan gewoonlijk. Doe geen moeite om alles in de kofferruimte te duwen. Kies voor comfort en bevestig deze strakke, duurzame dakkoffer. 
Hij is gemakkelijk te installeren en opent aan beide kanten voor een supersnelle toegang.

Koffermat. Een huisdier, boodschappen of 
bagage ... deze op maat gemaakte mat houdt  
uw koffer schoon en precies als nieuw.

Spiegelkappen, chroomafwerking. Een klein 
detail met een grote impact. Maak uw Kia XCeed 
nog aantrekkelijker dankzij deze glanzende 
spiegelkappen in roestvrij staal. Ook verkrijgbaar 
in geborsteld roestvrij staal.

Beschermstrip achterbumper, 
chroomafwerking. Een klein detail met een 
gesofisticeerde toets. Kies deze verfijnde 
afwerking voor uw achterbumper in donker 
roestvrij staal. Zo krijgt hij meteen een  
elegante look. Ook verkrijgbaar in geborsteld 
roestvrij staal.

Beschermstrip kofferdrempel, 
chroomafwerking. Deze strips in roestvrij  
staal voegen een verfijnd horizontaal detail toe 
aan de binnendrempel en achterbumper van 
uw Kia XCeed. Ook verkrijgbaar in geborsteld 
roestvrij staal.



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.

Verander... uw denken.

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 48 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.

**   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.

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

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.

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.



Velgen

Maak... een statement.

Afmetingen Pure, Pulse, GT Line (mm)

Afmetingen Business Line PHEV (mm)

Met een keuze uit 11 opvallende koetswerkkleuren en uit 16" of 18" lichtmetalen velgen is er altijd  
een Kia XCeed die uw persoonlijke voorkeur wegdraagt.

18" lichtmetalenvelgen
(standaard op Pulse,  

optie op Business Line PHEV)

16" lichtmetalenvelgen
(standaard op Pure)

Specifieke 18" lichtmetalenvelgen 
(standaard op GT Line)

16" lichtmetalenvelgen
(standaard op Business Line PHEV)

** Niet-metaalkleuren

Deluxe White (HW2)Cassa White (WD)**

Infra Red (AA9) Orange Fusion (RNG) 

(Niet beschikbaar op GT Line)

Blue Flame (B3L)

Splash Lemon (G2Y)

Penta Metal (H8G) Black Pearl (1K)

Lunar Silver (CSS)

Celadon Spirit Green (CE6)

Yucca Steel Grey (USG) 

(Niet beschikbaar op GT Line)

Koetswerkkleuren



Gerust onderweg.
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. 

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 offi ciële 
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 fi nancieringsformule 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 batterijcapaciteit 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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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.

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.


