www.kia.ro

Avantaj client P
până la

3.354 EUR
de la

(TVA inclus)

C Dobândă

0%

anuală

winter

Începând de la

LISTA DE PREŢURI
Model
XCEED
XCEED
XCEED
XCEED
XCEED

Versiune
1.0 T-GDI 6MT
1.0 T-GDI 6MT
1.4 T-GDI 6MT
1.4 T-GDI 6MT
1.6 T-GDI 6MT

CITY
STYLE
CITY
STYLE
STYLE

Preţ fără TVA
(euro)
de la
17.150
19.955
17.856
21.252
24.674

Preţ cu TVA
(euro)
de la
20.409
23.746
21.249
25.290
29.362

17.055* EUR

(preţul include TVA)

Promoţie winter1
Valoare
(euro)
tichet RABLA2
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

1.354
1.354
1.354
–
–

Preţ final
cu TVA (euro)
de la
17.055
20.392
17.895
23.290
27.362

1

Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.

2

Ofertă valabilă prin PSIPAN (program Rabla 2020) derulat de Administrația Fondului pentru Mediu și finanțat din Fondul pentru mediu. Preţul de vânzare prin programul Rabla este obţinut
prin scăderea din preţul cu TVA a promoției Kia și a contravalorii primei de casare (6.500 lei, echivalent 1.354 euro). Contravaloarea primei de casare este calculată la cursul de 1 Euro = 4,8
lei (curs orientativ).

C Program finanţare

, partener

– 0% dobândă (p.a. variabilă Euribor 3M), finanţare în EURO. Avans 50%, perioada 84 luni.
– 5,5% dobândă fixă anuală, finanţare în RON.
– Ofertele se supun unor termene şi condiţii şi sunt valabile pentru persoane juridice, până la 31 decembrie 2020.

P Avantaj client: 2.000 euro (Promoție Winter) + 1.354 euro (Valoare tichet Rabla)

DATE TEHNICE
Motor

1.0 T-GDI

Cilindree
Putere
Cuplu maxim
Transmisie
Viteză maximă
Acceleraţie 0-100 km/h
Consum** urban
extra
mixt
Emisii CO2** urban
extra
mixt
Greutate max adm.

cmc
CP/rpm
Nm/rpm
M
km/h
(s)
l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
g/km
g/km
kg

Dimensiuni (L x l x h)
Ampatament
Garda la sol minimă
Capacitate rezervor
Nr. locuri
Cap. portbagaj

mm
mm
mm
litri
litri (VDA)

1.4 T-GDI

1.6 T-GDI

998
1.353
1.591
120/6.000
140/6.000
204/5.500
172/1.500-4.000
242/1.500-3.200
265/1.500-4.500
6MT
6MT
6MT
186
200
220
11,3
9,4
7,6
6,5-6,8
7,2-7,6
8,6
4,8-5,0
5,3-5,4
5,6-5,9
5,4-5,7
6,0-6,2
6,7-6,9
148-156
165-175
196-197
110-115
120-123
128-135
124-130
137-142
153-158
1.820
1.840
1.860
4.395 / 1.826 / 1.483 (16"); 4.395 / 1.826 / 1.495 (18")
2.650
jante de 16" : 172 / jante de 18" : 184
50
5
426 (minim) / 1.378 (maxim)

* La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de 35 EUR fără TVA.
Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.
** Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de
comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.

DOTĂRI DE BAZĂ VERSIUNE CITY
¨

ISG + AMS2
Servodirecție (MDPS)
¨ Coloană de direcție reglabilă pe înălțime
și adâncime
¨ Discuri de frână (față) - 16’’
¨ Discuri de frână (spate) - 14’’
¨ Airbag-uri faţă pentru şofer şi pasager
¨ Airbag-uri laterale (pentru scaunele față)
și tip cortină (pentru scaunele față și spate)
¨ ABS (Anti-Lock Braking System) + ESC (Electric
Stability Control) + HAC (Hill Assist Control)
¨ Jante aliaj + anvelope 16” (tip C)
¨ Kit reparație pneu (numai pentru Hybrid Electric
și pentru 1.6 T-GDi, cu discuri de 17” și anvelope
de 18”)
¨ Roată de rezervă de dimensiuni reduse - oțel
(indisponibilă pentru Hybrid Electric)
¨ Anvelope Michelin
¨ Faruri LED (bi-funcționale)
¨ Sistem de aprindere automată lumini pe timp de zi
¨ Lumini de zi LED
¨ Lămpi de poziție LED
¨ Spoiler spate cu al treilea stop LED
¨ Proiectoare de ceaţă
¨ Lumini de ceață spate LED
¨ Combinație lămpi spate LED
¨ Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei
¨ Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite
¨ Geamuri față și parbriz cu tentă
¨ Geamuri spate și lunetă cu tentă
¨ Grilă radiator - negru cu ornamente cromate (tip E)
¨ Bandouri în culoarea caroseriei
¨ Șine longitudinale portbagaj
¨ Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei
¨ Tapițerie scaune - stofă
¨ Scaun șofer cu reglare pe înălțime
¨ Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40%
¨ Cotieră centrală cu suport pentru pahare
¨ Lampă lectură față cu suport pentru ochelari
¨ Lampă iluminare habitaclu și portbagaj
¨ Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică
(cu sistem „Auto Up/Down & Safety“ pentru
geamurile din faţă)
¨ Mânere interioare portiere - cromate
¨

www.kia.ro
¨

Volan îmbrăcat în piele
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
¨ Parasolar șofer și pasager cu oglindă
¨ Parasolar șofer și pasager iluminat
¨ Capac portbagaj
¨ Cotieră centrală cu spațiu de depozitare
¨ Planșă portbagaj
¨ Cârlige pentru bagaje în portbagaj
¨ Radio + RDS cu ecran LCD 5.0’’
¨ Difuzoare față și spate
¨ Tweetere
¨ USB
¨ Comenzi audio pe volan
¨ Bluetooth
¨ Cheie pliabilă cu închidere/deschidere de la distanță
¨ Sistem de imobilizare
¨ Închidere centralizată
¨ Claxon bitonal
¨ Supervision Cluster 3.5’’
¨ Computer de bord
¨ Indicator nivel scăzut lichid de parbriz
¨ Pilot automat
¨ Sistem de asistare menținere bandă de rulare
(LKA - Asistență menținere bandă/LANE KEEPING
ASSIST)
¨ Sistem de asistență fază lungă
(HBA - Asistență fază lungă/HIGH BEAM ASSIST)
¨ Sistem de monitorizare și avertizare atenție șofer
(DAA - Avertizare atenție șofer/DRIVER
ATTENTION ALERT)
¨ Sistem de asistare evitare coliziune frontală cu
automobilul din față (FCA - Asistență evitare
coliziune față/FORWARD COLLISION-AVOIDANCE
ASSIST)
¨ TPMS (LOW LINE)
¨ Sistem de limitare a vitezei
(MSLA - Asistență manuală limită de viteză/
MANUAL SPEED LIMIT ASSIST)
¨ Izolație capotă
¨ Priză pe consola centrală
¨ Priză în portbagaj
¨ Apărători noroi
¨ Suport pahare față
¨ Aer condiţionat manual
¨

Pentru informaţii privind lista completă a dotărilor mașinilor care fac parte din această promoție (Winter), vă rugăm să contactaţi dealerul local Kia.

DOTĂRI DE BAZĂ VERSIUNE STYLE
¨

ISG + AMS2
Servodirecție (MDPS)
¨ Coloană de direcție reglabilă pe înălțime
și adâncime
¨ Discuri de frână (față) - 16’’
¨ Discuri de frână (spate) - 14’’
¨ Airbag-uri faţă pentru şofer şi pasager
¨ Airbag-uri laterale (pentru scaunele față)
și tip cortină (pentru scaunele față și spate)
¨ ABS (Anti-Lock Braking System) + ESC (Electric
Stability Control) + HAC (Hill Assist Control)
¨ Jante aliaj + anvelope 16” (tip C)
¨ Kit reparație pneu (numai pentru Hybrid Electric
și pentru 1.6 T-GDi, cu discuri de 17” și anvelope
de 18”)
¨ Roată de rezervă de dimensiuni reduse - oțel
(indisponibilă pentru Hybrid Electric)
¨ Anvelope Michelin
¨ Faruri LED (bi-funcționale)
¨ Sistem de aprindere automată lumini pe timp de zi
¨ Lumini de zi LED
¨ Lămpi de poziție LED
¨ Spoiler spate cu al treilea stop LED
¨ Proiectoare de ceaţă
¨ Lumini de ceață spate LED
¨ Combinație lămpi spate LED
¨ Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei
¨ Oglinzi exterioare reglabile electric și încălzite
¨ Geamuri față și parbriz cu tentă
¨ Geamuri spate și lunetă cu tentă
¨ Grilă radiator - negru cu ornamente cromate (tip E)
¨ Bandouri în culoarea caroseriei
¨ Șine longitudinale portbagaj
¨ Mânere exterioare portiere în culoarea caroseriei
¨ Tapițerie scaune - stofă
¨ Scaun șofer cu reglare pe înălțime
¨ Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40%
¨ Cotieră centrală cu suport pentru pahare
¨ Lampă lectură față cu suport pentru ochelari
¨ Lampă iluminare habitaclu și portbagaj
¨ Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică
(cu sistem „Auto Up/Down & Safety“ pentru
geamurile din faţă)
¨ Mânere interioare portiere - cromate
¨ Volan îmbrăcat în piele
¨ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
¨ Parasolar șofer și pasager cu oglindă
¨ Parasolar șofer și pasager iluminat
¨ Capac portbagaj
¨ Cotieră centrală cu spațiu de depozitare
¨ Planșă portbagaj
¨ Cârlige pentru bagaje în portbagaj
¨ Radio + RDS cu ecran LCD 5.0’’
¨

www.kia.ro
¨

Difuzoare față și spate
Tweetere
¨ USB
¨ Comenzi audio pe volan
¨ Bluetooth
¨ Cheie pliabilă cu închidere/deschidere de la distanță
¨ Sistem de imobilizare
¨ Închidere centralizată
¨ Claxon bitonal
¨ Supervision Cluster 3.5’’
¨ Computer de bord
¨ Indicator nivel scăzut lichid de parbriz
¨ Pilot automat
¨ Sistem de asistare menținere bandă de rulare
(LKA - Asistență menținere bandă/LANE KEEPING
ASSIST)
¨ Sistem de asistență fază lungă
(HBA - Asistență fază lungă/HIGH BEAM ASSIST)
¨ Sistem de monitorizare și avertizare atenție șofer
(DAA - Avertizare atenție șofer/DRIVER
ATTENTION ALERT)
¨ Sistem de asistare evitare coliziune frontală cu
automobilul din față (FCA - Asistență evitare
coliziune față/FORWARD COLLISION-AVOIDANCE
ASSIST)
¨ TPMS (LOW LINE)
¨ Sistem de limitare a vitezei
(MSLA - Asistență manuală limită de viteză/
MANUAL SPEED LIMIT ASSIST)
¨ Izolație capotă
¨ Priză pe consola centrală
¨ Priză în portbagaj
¨ Apărători noroi
¨ Suport pahare față
¨ Aer condiţionat manual
¨ EPB (Electronic Parking Brake) cu funcţie Autohold
¨ Jante aliaj + anvelope 18“ (tip B)
¨ Anvelope Continental
¨ Tapițerie scaune - stofă + piele artificială
¨ Color Package A (stofă + piele artificială)
¨ Buzunar pe spătarul scaunului șoferului
¨ Buzunar pe spătarul scaunului pasagerului
¨ Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică
(cu sistem „Auto Up/Down & Safety“ pentru toate
geamurile)
¨ Fascie centrală „Black High Glossy“
¨ Cotieră centrală cu spațiu de depozitare și funcție
de glisare
¨ Radio + RDS cu display de 8“
¨ Bluetooth cu recunoaștere vocală /
Voice recognition
¨ Supervision Cluster 4.2“
¨ Cameră video pentru mersul înapoi
¨

Pentru informaţii privind lista completă a dotărilor mașinilor care fac parte din această promoție (Winter), vă rugăm să contactaţi dealerul local Kia.

www.kia.ro

SERVICII POST-VÂNZARE
Garanţie integrală 7 ani*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de
producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai
bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest
angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a
autovehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este
gratuită şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de
întreţinerea regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări
europene.

ANI GARANȚIE

C A L I TAT E A R E D E F I N I T Ă

* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie.

7 ani Update Hărţi
Programul este valabil numai pentru autovehiculele noi Kia, produse
după data de 1 iulie 2013, echipate din fabricaţie cu dispozitivele de
navigaţie LG. Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale
hărţilor, întrucât autovehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune
de hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este
afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea
datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq.

KAR - Kia Asistență Rutieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De
aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR –
Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit gratuit timp de 12 luni, de la
livrarea autovehiculului către client. Dacă veţi avea nevoie de asistenţă
în caz de defecţiune, incident rutier, vandalism etc. sunaţi la numerele
de telefon publicate în broşura KAR şi problema va fi imediat
rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în peste 30 de ţări europene
şi vă oferă servicii complexe, de tipul: transport până la cel mai
apropiat dealer Kia, cazare, autovehicul de înlocuire etc. la alegerea
dumneavoastră.

