
Något utöver det vanliga
Snart laddbar

Helt nya Kia XCeed är en sportig crossover som 
kombinerar det praktiska hos en SUV med en vass 
design och en riktigt skön körupplevelse.  Dessutom 
förberedd för UVO Connect med uppkopplade 
 tjänster. Snart kommer den även som  
plug-in hybrid. Väl värd att upplevas.

kia.com

Helt nya Kia XCeed 

Kia_DR_ÅF_XCeed_NY.indd   1 2019-10-07   14:40



Upplev en urban crossover som sticker ut – design, funktionalitet och körupplevelse i ett.  
Helt nya Kia XCeed har en uttrycksfull front, där grill, strålkastare och luftintag ger bilen  
ett distinkt  uttryck. Dessutom är den full av tekniska finesser. Pekskärm, eluppvärmd ratt,  
filhållningsassistans, trötthetsvarnare och sist men inte minst så är den förberedd för  
UVO Connect. Efter årsskiftet kommer den även som plug-in hybrid.

1.4 T-GDi 140 HK ADVANCE  REK. PRIS FRÅN 256.500 KR

Introduktionspris rek. från: 236.500 kr
UPPGRADERA TILL ADVANCE PLUS INKL. DCT: 34.900 KR

En sportig crossover  
som drar blickarna till sig
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Invändigt hittar man en 10,25 tums
pekskärm förberedd för UVO  
Connect. Ett telematiksystem som 
kopplar ihop bilen med omvärlden  
och din mobil. 

Familjen Ceed får snart tillökning 
av två laddhybrider. Helt nya Kia 
XCeed Plug-In Hybrid och Kia Ceed 
Sportswagon Plug-In Hybrid  
lanseras i början av nästa år,  
anmäl ditt intresse redan idag.

Förberedd för  
framtiden

Snart laddbara

Bilen är ett vackert hantverk i allt från
utformningen av den distinkta grillen,
till strålkastarna, fälgarna och
interiören med sina gula detaljer –
ända ner i sömmarna (gäller tillvalet
Yellow-Pack).

Design i detaljerna
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Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 30/11 2019 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar Bränsle- 
förbrukning blandad körning Kia XCeed 1.4 T-GDi DCT Advance Plus 5,9 l/100 km och CO2-utsläpp 134 g/km enligt körcykeln NEDC och 6,8 l/100 km och CO2-utsläpp 156 g/km enligt körcykeln WLTP. Bilarna 
på bilderna kan vara extrautrustade. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel.

Välkommen in till din Kia-handlare 
för en provkörning

Adresskälla: Transportstyrelsen, Trafikregistret 701 88 Örebro

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉB

Kia_DR_ÅF_XCeed_NY.indd   4 2019-10-07   14:40


