
Zcela nová Kia



Život je takový, 
jaký si ho uděláte.
Vítejte ve světě značky Kia.

Život je úžasný. V každém ohledu je intenzivní, 

nepředvídatelný a vzrušující. Ať se stane cokoli, ať se 

vydáte kamkoli a ať budete objevovat cokoli, Kia bude 

s Vámi. 

Ve společnosti Kia zasvěcujeme své životy snaze o vytváření 

lepší budoucnosti. Proto vyvíjíme a vyrábíme automobily, 

které Vám pomohou objevovat a užívat si nové horizonty. 

Automobily s ohromujícím designem, vyspělou technikou 

a chytrými řešeními. Automobily s naší pozoruhodnou 

7letou zárukou, která dokládá naši výjimečnou kvalitu. 

Ve všem, co děláme, sledujeme jeden cíl: vždy chceme 

překonávat Vaše očekávání. Říkáme tomu 
”
The Power 

to Surprise“, síla překvapovat.

Nyní Vás zveme k podrobnější prohlídce, během níž bychom 

Vás rádi překvapili.



ODVAŽTE SE SNÍT 
Jednou za generaci vznikne automobil, který se vymyká konvencím. Automobil tak odvážný, že 
prosazuje nové principy výjimečného designu a mění definici sportovního stylu. Automobil, který 
převrací představy o možnostech všestranného využití vnitřního prostoru a zpochybňuje vnímání 
sportovních výkonů.
Automobil, který jednoduše zrychlí tep, upoutá pozornost a uchvátí srdce i mysl.
Představujeme Vám nový model Kia ProCeed.
Nová modelová řada Kia ProCeed zahrnuje dvě ohromující verze – GT a GT Line.

JINAK



… A SVÝM SMYSLŮM
VĚŘTE SVÝM OČÍM 

První věcí, kterou zaznamenáte na odvážném designu nového modelu 
Kia ProCeed, je inovativní druh karoserie – kombinuje totiž vzrušení
a eleganci kupé s praktickou vytříbeností sportovního kombi. Podívejte 
se z větší blízkosti a kochejte se nízkou linií střechy, která směrem 
k zádi dramaticky klesá. Nepřehlédnete ani aerodynamické kontury 
výrazně tvarované karoserie. To vše propůjčuje modelu ProCeed 
sportovní charakter a výjimečný půvab – završený okouzlujícími 18“ koly
z lehké slitiny.



OBDIVUJTE NEOHROŽENOST 
… JEHO SPORTOVNÍHO 
CHARAKTERU

Kamkoli zcela nová Kia ProCeed přijede, tam její neohroženost zanechá 
trvalý dojem. Největší podíl na tom mají zejména jedinečné zadní 
svítilny LED s funkcí pro denní svícení, které jsou dokonale integrovány 
do elegantní siluety karoserie. Na ProCeed je radost pohledět i díky 
zadnímu nárazníku, rozdělenému do dvou úrovní, a dvěma koncovkám 
výfukové soustavy, které navíc zajistí příjemný zvukový doprovod.



ProCeed v každé zatáčce mluví sám za sebe. Tempo udávají sportovní 
boční lišty s barevnými ozdobnými prvky společně s černým voštinovým 
„tygřím nosem“, předním spoilerem pod nárazníkem a logem GT. Ještě 
odvážnější výraz dodávají vozu světlomety LED se světly LED pro denní 
svícení v designu „ledové kostky“, rámečky mlhových světlometů a nově 
navržená kola z lehké slitiny.

… Z KAŽDÉHO ÚHLU 
VNÍMEJTE TU SEBEDŮVĚRU



U nové karosářské verze Kia ProCeed nikdy nebudete muset obětovat 
styl kvůli prostoru. ProCeed totiž nabízí nejen více prostoru pro všechny 
cestující, ale rovněž velkorysý zavazadlový prostor, který se s objemem 
594 litrů řadí mezi největší v segmentu. Mezi jeho přednosti patří ovšem 
také mimořádná univerzálnost. Opěradla zadních sedadel jsou dělena 
v poměru 40 : 20 : 40 a jejich sklopení se ovládá dálkově odjišťovacími 
páčkami. Přístup do zavazadlového prostoru usnadňuje víko pátých 
dveří s automatickým ovládáním. A co víc, s mnoha dalšími odkládacími 
schránkami disponuje ProCeed nápady, jak Vás posunout ještě dál.

… KTEROU PŘINÁŠÍ OPRAVDOVÝ PROSTOR 
UŽÍVEJTE SI UNIVERZÁLNOSTI 



V interiéru nového modelu Kia ProCeed si budou užívat vzrušení a sofistikovanost ve stejné míře 

řidič i cestující. Nastupte si a přivítá Vás velmi kvalitní interiér, jehož sedadla jsou čalouněna černým 

semišem a kůží s kontrastními semišovými ozdobnými liniemi uprostřed. Čalounění je navíc doplněno 

šedým prošíváním ve verzi GT Line a červeným prošíváním ve verzi GT včetně ohromujícího loga.

Po usednutí za elegantní sportovní volant s dole zploštělým věncem a pádly pro manuální řazení 

budete mít na přístrojové desce k dispozici 8“ dotykový displej s navigačním systémem, zatímco 

o naprostý komfort se postará zcela automatická klimatizace, jejíž digitální displej zobrazuje 

nastavenou teplotu v interiéru.



OBJEVTE ZNOVU ATMOSFÉRU 
… OPRAVDOVÉHO DOBRODRUŽSTVÍ 
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VYHŘÍVANÁ SEDADLA
Budete připraveni na jakékoli počasí. Sedadla vpředu a vzadu 

mohou být při nízkých teplotách vyhřívaná, a to ve třech 

nastavitelných intenzitách. Sedadla se rychle ohřejí a po dosažení 

požadované teploty ji začne systém udržovat.

PÁČKY PRO DÁLKOVÉ ODJIŠTĚNÍ
Nakládání zavazadel urychlí a usnadní páčky v zavazadlovém 

prostoru, jejichž prostřednictvím můžete na dálku odjistit a sklopit 

opěradla sedadel vzadu.

OPĚRADLA SEDADEL DĚLENÁ A SKLOPNÁ V POMĚRU 
40 : 20 : 40
ProCeed se díky děleným a sklopným opěradlům zadních sedadel 

přizpůsobí Vašim požadavkům. Můžete tak snadno přepravovat 

cestující a zároveň i sportovní vybavení nebo jiné dlouhé předměty.

Prostor ještě nikdy nebyl tak variabilní a všestranně využitelný – 
aniž by to vyžadovalo kompromisy pro sportovní design a charakter 
modelu ProCeed. Ať máte mnoho zavazadel, nebo jen potřebujete 
přepravit něco mimořádně velkého, zjistíte, že si ProCeed poradí 
s čímkoli díky řadě promyšlených řešení.

V novém modelu Kia ProCeed je dobrodružná atmosféra součástí standardní výbavy společně se stylem, komfortem, praktičností 

a univerzálností. Odvážný design karoserie ponechává v interiéru velkorysý prostor pro jakoukoli jízdu, kterou si se svými spolucestujícími 

naplánujete, včetně zavazadlového prostoru o objemu 594 litrů (1545 litrů se sklopenými opěradly zadních sedadel). Užívejte si 

komfortu vyhřívaných sedadel vpředu a vzadu, žasněte nad rovnou ložnou plochou pro přepravu větších zavazadel po sklopení opěradel 

zadních sedadel – a až budete mít v každé ruce zavazadla a tašky, oceníte víko pátých dveří s automatickým ovládáním. Se všemi dalšími 

odkládacími schránkami v celém interiéru nedáte na ProCeed nikdy dopustit, protože bude vždy Vaším spolehlivým partnerem pro 

jakékoli cestování.
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  UDRŽUJTE SPOJENÍ 
SE SVĚTEM … KOLEM VÁS 

BEZDRÁTOVÁ NABÍJEČKA TELEFONŮ
Zapomeňte na kabely a chytrý telefon s technologií Qi 

jednoduše odložte do praktické přihrádky s funkcí bezdrátového 

nabíjení.

PRÉMIOVÝ AUDIOSYSTÉM JBL
V novém modelu Kia ProCeed vytváří skvělý zvuk prémiový 

audiosystém JBL s 8 reproduktory a vyspělou technologií obnovy 

zvukového záznamu Clari-FiTM, která zvyšuje kvalitu reprodukce 

souborů MP3 a umožňuje poslech s vysokým rozlišením.

V pohybu, a přesto vždy ve spojení – vyspělé technologie jsou 
v novém modelu Kia ProCeed jednoduše samozřejmostí. Vyberte 
si cíl na 8“ dotykovém displeji s navigačním systémem. Jeho 
součástí je 7 let aktualizací mapových podkladů, díky nimž 
pojedete vždy správným směrem. Nabíjejte si svůj telefon bez 
kabelů, ovládejte funkce integrovaným hlasovým ovládáním 
a používejte Bluetooth® pro přehrávání hudby i pro telefonování.



1. DOPRAVA V REÁLNÉM ČASE**
Navigační systém poskytuje velmi 

přesné dopravní informace v reálném 

čase, které jsou aktualizovány 

v dvouminutovém intervalu. Díky tomu 

budete vědět, kde je doprava plynulá 

a kterým oblastem se raději vyhnout. 

Vznikne-li na Vaší trase dopravní 

kolona, systém Vás upozorní a navrhne 

alternativní trasy.

4. PŘEDPOVĚĎ POČASÍ:
Bude Váš víkend slunečný, nebo 

zamračený? Raději si zkontrolujte 

předpověď počasí. Zadejte pouze 

Vaši destinaci a získáte souhrnnou 

čtyřdenní předpověď včetně nejnižších 

a nejvyšších teplot, rychlosti větru 

a pravděpodobnosti slunečního svitu 

nebo deště.

6. INFORMACE O PALIVU 
Dochází-li Vám palivo, zobrazí Vám 

systém nejbližší čerpací stanice a ceny 

pomocí internetové databáze TomTom, 

abyste si mohli patřičně naplánovat 

své zastávky pro doplnění paliva.

2. MĚŘENÍ RYCHLOSTI**
Budete také upozorňováni na rozmanité 

druhy měření rychlosti včetně 

stacionárních radarů a kamer, jakož i na 

zóny s omezeným vjezdem. Systém 

může zohledňovat také oblasti, v nichž 

dochází mimořádně často k dopravním 

nehodám, a upozorňovat Vás na ně. 

3. MÍSTNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
Hledáte-li restauraci, čerpací stanici, 

supermarket nebo konkrétní místo 

setkání, jednoduše využijte funkcí 

místního vyhledávání. Databáze obsahuje 

500 kategorií pro vyhledávání, 25 000 

klíčových slov a 250 000 lokalit. Díky tomu 

naleznete přesně to, co hledáte. Systém 

Vám navíc umožní vyhledávání v deseti 

jazycích, a to i v zahraničí.

5. INFORMACE O MOŽNOSTI 
PARKOVÁNÍ
Systém Vám pomůže rychle 

zaparkovat zobrazením vhodných 

parkovacích míst před příjezdem 

do cíle. Ukáže Vám potenciální 

parkovací místa na ulici na základě 

historických dat a možnosti parkování 

na parkovištích s barevně odlišenou 

dostupností.

Android Auto™ Vám zajistí dokonalé spojení s Vaším telefonem a zároveň minimalizuje rozptylování, aby byla zachována bezpečnost jízdy. 
Jednoduché, intuitivní rozhraní Vám umožní používat různé funkce, například Google Maps, aplikace, přehrávání hudby a hlasové ovládání. 
Informace jsou automaticky zpracovávány do jednoduchých přehledů, které se zobrazí přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.

Apple CarPlay™ je chytrý, bezpečný způsob používání telefonu iPhone za jízdy. Systém přenese veškeré funkce a obsahy Vašeho chytrého 
telefonu na displej Vašeho vozu Optima. Díky tomu budete dostávat navigační pokyny, telefonovat a poslouchat hudbu a zároveň se může-
te zcela soustředit na řízení.

Náš nový navigační systém, který využívá služeb TomTom, zajišťuje spolehlivé 
navádění na cestách, a to s nebývalou mírou přesnosti. Umožňuje, abyste byli 
trvale informováni o dění v okolním světě, a poskytuje více praktických informací 
než kdykoli dříve. Navigační systém je vybaven jednotkou WiFi, která umožňuje jeho 
připojování k Internetu prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu.*
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*K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem.  **V závislosti na zemi se mohou na tyto služby vztahovat právní omezení.



AKTIVNÍ SYSTÉM PRO JÍZDU V PRUZÍCH LKA
Neobávejte se, že nechtěně vyjedete z jízdního pruhu. Aktivní 

systém pro jízdu v pruzích používá kameru v horní části čelního 

okna ke sledování podélného značení, vymezujícího jízdní pruh. 

Systém Vás upozorní, jakmile vůz bez zapnutého ukazatele směru 

začne vyjíždět z jízdního pruhu. A v případě potřeby dokonce 

zasáhne do řízení, aby vůz zůstal ve svém jízdním pruhu.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ ÚNAVY ŘIDIČE DAW
Systém detekuje ztrátu Vaší koncentrace sledováním Vašich 

aktivit, ať se jedná o ovládání volantu a ukazatelů směru, nebo 

plynulost jízdy, ale také o celkovou dobu řízení. Pokud budete 

vykazovat znaky únavy či nepozornosti, DAW Vás upozorní zvukově 

i vizuálně symbolem šálku kávy na panelu přístrojů.

SYSTÉM AUTONOMNÍHO NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ FCA
Systém FCA standardně detekuje vozidla jedoucí před Vámi. 

Pomocí kamery a radaru určuje vzdálenost a rychlost vozidel 

a vizuálně upozorní řidiče na potenciální riziko kolize. Pokud 

nebude řidič reagovat, systém začne automaticky brzdit, aby 

zabránil nehodě nebo zmírnil její následky.

ÚČINNÁ OCHRANA
Jen s pocitem jistoty si můžete jízdu opravdu užívat. Proto je zcela 
nová Kia ProCeed vybavena inovativními funkcemi a sofistikovanými 
technologiemi, které poskytnou Vám i Vašim spolucestujícím 
maximální bezpečnost.

… PRO MAXIMÁLNÍ POCIT JISTOTY 

INTELIGENTNÍ PARKOVACÍ ASISTENT PRO PŘÍČNÉ 
I KOLMÉ PARKOVÁNÍ SPAS
S inteligentním parkovacím asistentem bude parkování otázkou 

chvilky. Systém používá přední, boční a zadní senzory, aby Vám 

pomohl zaparkovat vozidlo na podélná i kolmá parkovací místa. Vy 

budete muset jen ovládat pedály brzdy a plynu a řadit – systém 

se postará o řízení. Dokonce Vám pomůže také vyjet z podélného 

parkovacího místa.

AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ DÁLKOVÝCH SVĚTLOMETŮ HBA
Pokud kamera na čelním okně detekuje za tmy světlomety 

protijedoucích vozidel, systém automaticky přepne na tlumená 

světla, aby zabránil oslňování ostatních řidičů. Jakmile vozidlo 

minete, dálková světla se opět automaticky zapnou.

UPOZORNĚNÍ NA PŘIJÍŽDĚJÍCÍ VOZIDLA V PŘÍČNÉM 
SMĚRU PŘI COUVÁNÍ RCCW
Při couvání z parkovacího místa nebo příjezdové cesty Vás 

radarový asistent RCCW upozorní na vozidla, která se k Vám 

přibližují ze stran.

JEZDĚTE BEZPEČNĚ 
Zcela nová Kia ProCeed zajišťuje svou vyspělou konstrukcí cestování s nejvyšší 
úrovní bezpečnosti. Bude Vám pomáhat inovativními funkcemi, které Vám 
umožní řídit ještě bezpečněji. Potřebujete zvládnout jízdu v dopravní koloně, 
pomoci s parkováním nebo více světla v zatáčkách při jízdě za tmy? ProCeed se 
o všechno postará, abyste se mohli vyhnout potenciálnímu nebezpečí.

DÍKY INOVATIVNÍM FUNKCÍM
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OČEKÁVEJTE VÍCE 
… A UŽÍVEJTE SI VÍCE

Zcela nová Kia ProCeed je ideální volbou pro dynamickou jízdu ve městě 
i na venkovských silnicích, protože disponuje po všech stránkách vyspělou 
konstrukcí a řadou výkonných motorů. Na výběr máte výkonné zážehové 
motory v kombinaci s mechanickou nebo se 7stupňovou dvouspojkovou 
převodovkou, která navíc nabízí také pádla pro manuální řazení a tlačítko 
Sport, jímž se ovládá volič jízdních režimů DMS (Drive Mode Selection) pro 
ještě větší jízdní dynamiku. Poháněcí ústrojí byla navíc modernizována, aby 
splňovala nejpřísnější evropské emisní limity.
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PÁDLA PRO MANUÁLNÍ ŘAZENÍ*
Pádla pro manuální řazení Vám umožní rychle řadit, aniž byste 

museli pouštět volant. Díky nim je jízda ještě dynamičtější 

a intuitivnější při zachování naprosté kontroly nad vozem.

7STUPŇOVÁ DVOUSPOJKOVÁ PŘEVODOVKA DCT
Nejnovější generace 7stupňové dvouspojkové převodovky zajišťuje 

sportovní jízdu a vynikající hospodárnost.

VOLIČ JÍZDNÍCH REŽIMŮ DMS (DRIVE MODE SELECTION)*
Volič jízdních režimů posune Vaše potěšení z jízdy na ještě vyšší 

úroveň. Systém se ovládá tlačítkem Sport vedle páky voliče. Ve 

spolupráci s převodovkou DCT zvýší jízdní dynamiku rychlejší 

reakce motoru na pohyby pedálu plynu, svižnější zrychlení z klidu, 

jakož i optimalizace výkonu při předjíždění. DMS také nabízí lepší 

reakce řízení.

* DMS a pádla pro manuální řazení jsou k dispozici pouze pro verze s převodovkou DCT.

MECHANICKÁ PŘEVODOVKA
Mechanická převodovka kombinuje rychlé, hladké řazení s převody, 

které jsou dokonale sladěny s průběhem točivého momentu 

motoru. Výsledkem je naprostá rovnováha mezi výkonem 

a hospodárností.



Zcela nová Kia ProCeed také posouvá sportovní charakter a vytříbený
styl na nejvyšší úroveň bezpočtem dokonale propracovaných
a přitažlivých detailů. ProCeed je automobilem, který budou všichni
obdivovat, od ohromující siluety střechy až po elegantní linie na 
bocích, sahající od přídě až k zádi, od integrovaného panelu difuzoru
pod zadním nárazníkem, jenž přispívá k usměrňování proudícího 
vzduchu, až po svalnatě tvarovanou záď s třetím brzdovým světlem,
které je inspirováno motoristickým sportem a dokonale zapuštěno do 
zadního spoileru.



   OBJEVTE 
    SÍLU V

A
R

IA
N

T
Y

 IN
T

E
R

IÉ
R

U

Nový ProCeed GT Line
Pokud hledáte odvážný sportovní design 

a elegantní styl kupé v kombinaci s všestranností 

a bezpečností sportovního kombi, pak je ProCeed 

GT Line ideálním automobilem pro všechny Vaše 

požadavky. V sofistikovaném interiéru na Vás čeká 

navigační systém a prémiový audiosystém, volant 

s dole zploštělým věncem a pádly pro manuální 

řazení*, ergonomická sedadla s vyšívaným logem 

GT Line, a k tomu navíc dostatek prostoru pro 

cestující i odkládacích prostorů pro jakýkoli výlet. 

Přidejte k tomu atraktivní detaily, jako je design 

dvou koncovek výfukové soustavy a 17" kol z lehké 

slitiny, a z každé jízdy se stane dobrodružství.

… VÝBĚRU
Nový ProCeed GT
Máte-li slabost pro odvážný design, smělý sportovní 

styl, inovativní detaily a svalnaté výkony, pak si 

dopřejte ProCeed GT. Toto je vůz, který touží po 

pozornosti a dynamické jízdě, což dává zřetelně najevo 

maskou chladiče ve stylu „tygřího nosu“ s logem GT, 

červenými sportovními doplňky, dvěma koncovkami 

výfukové soustavy a 18” koly z lehké slitiny 

s unikátním designem. Stejně pozoruhodný je také 

interiér s vyspělým navigačním systémem, prémiovým 

audiosystémem, volantem s dole zploštělým věncem 

i ergonomickými sedadly čalouněnými semišem a kůží 

s vyšitými červenými logy GT. Verze GT je skutečně 

pastvou pro všechny smysly.

* Pouze s automatickou převodovkou DCT.



STANDARDNÍ INTERIÉR GT
Standardní interiér GT má sedadla čalouněná v dynamickém stylu semišem a kůží s červeným prošíváním a červená loga GT na sedadlech.

VYTVOŘTE SI ATMOSFÉRU 
… UŠLECHTILÝMI DETAILY

Tady začíná zábava. Díky elegantním variantám interiéru, pečlivě 
vybraným materiálům a odvážným ozdobným obložením budete 
chtít okamžitě usednout za volant. Na výběr máte čalounění 
sedadel černým semišem a kůží s kontrastními semišovými 
ozdobnými liniemi uprostřed, nebo nové stylistické prvky, mezi 
něž patří šedé prošívání ve verzi GT Line nebo červené prošívání 
ve verzi GT včetně ohromujícího loga.
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STANDARDNÍ INTERIÉR GT LINE
Standardní interiér GT Line je vybaven elegantním černým čalouněním sedadel tkaninou a umělou kůží.

INTERIÉR GT LINE, DODÁVANÝ NA PŘÁNÍ
Na přání dodávaný interiér GT Line disponuje čalouněním sedadel černým semišem a kůží s šedým ozdobným prošíváním a šedými logy 

GT Line na sedadlech.



DEJTE NAJEVO SVŮJ POSTOJ 
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GT Line 17“ kola 
z lehké slitiny

GT 18“ kola z lehké 
slitiny

KOLA

Díky výběru osmi barev karoserie pro model ProCeed GT a deseti barev karoserie pro 
model ProCeed GT Line v kombinaci se dvěma okouzlujícími designy kol si sestavíte 
vůz, který bude dokonale ladit s Vaším stylem a charakterem.

… BARVAMI A KOLY

ROZMĚRY (MM)

Oranžová Fusion (RNG)

BARVY KAROSERIE

Stříbrná Lunar (CSS)

Šedá Penta Metal (H8G) Stříbrná Sparkling (KCS)

Červená Track (FRD) Bílá Deluxe (HW2)

Černá Pearl (1K) Bílá Cassa (WD)
(k dispozici pouze pro GT Line)

Modrá Flame (B3L)

Červená Infra (AA9)
(k dispozici pouze pro GT Line)



7letá záruka Kia

7letá záruka na nový vůz s omezením na 150 000 km. 

Platí ve všech členských státech EU (plus Norsko, 

Švýcarsko, Island a Gibraltar), v souladu s místní 

legislativou.

7LETÁ ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ
U všech modelů Kia poskytujeme 7letou záruku na nový vůz s omezením na 
150 000 km (bez omezení až 3 roky; 150 000 km od čtvrtého roku). Tato záruka na 
celý vůz je zdarma a je přenositelná na následující majitele za předpokladu pravidelné 
údržby v souladu s doporučeným plánem údržby.

5LETOU ZÁRUKU NA LAK A 12LETOU ZÁRUKU PROTI PROREZAVĚNÍ
Velmi kvalitní lak karoserie zajistí Vašemu novému vozu Kia dlouhodobou ochranu 
a lesk. K tomu poskytujeme vynikající protikorozní ochranu a 12letou záruku proti 
prorezavění zevnitř ven.

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU SE ZNAČKOU KIA 
Nejnovější zprávy naleznete na www.kia.com. Získejte více informací o značce 
Kia a naší atraktivní paletě nových modelů. Přečtěte si aktuální zprávy o pokroku 
ve vývoji pohonů na alternativní paliva, například o LPG, hybridních systémech 
a palivových článcích.

Nebo objevte, na čem pracuje naše ekologické výzkumné středisko.
Podporujeme také významné sportovní akce: Kia je oficiálním partnerem UEFA 
a FIFA. Sponzorujeme Australian Open a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.

FINANCOVÁNÍ 
Váš nejbližší prodejce Kia Vám pomůže sestavit plán financování, který nejlépe vyhoví 
Vašim potřebám. Požádejte ho o podrobné informace.
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VEŠKERÁ JISTOTA, 
   KTEROU POTŘEBUJETE



Váš prodejce Kia:

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH s. r. o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K18.01224

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

www.kia.com


