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Hayat sizin ne yaptığınızdır.
KIA dünyasına hoş geldiniz.

Hayat her anı ile güzeldir. Her açıdan canlı, beklenmedik ve heyecan verici gelişmelere sahne olur. 
Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın KIA, hayat yolculuğunuzda yeni keşifler için sizinle olacak.

 
KIA olarak kendimizi her zaman daha iyi bir gelecek yaratma amacına adadık. Yeni heyecanlar ve yeni ufuklar 

keşfetmeniz için yepyeni otomobiller üretmemiz de bu amacın sonucu. Çarpıcı tasarımlar, akıllı çözümler ve 
ileri teknolojiler sunan otomobiller... Uzun garanti süreleriyle sizi güvende hissettiren otomobiller... Bugüne ait 

beklentilerinizi ve yüksek standartlarınızı eksiksiz olarak karşılayan otomobiller... Tüm bu ayrıcalıklar tek bir 
vizyonun sonucu ve biz buna “KIA’yı bir denersin, hep seversin” diyoruz.

 
Şimdi KIA ile sahip olacağınız ayrıcalıkların en prestijlisine, KIA XCeed’e yakından bakma zamanı.



heyecan...
Ruhunuza yeni bir



İlham verecek yeni rekabetler arıyorsanız, heyecanlandıracak yeni deneyimler 
peşindeyseniz veya monoton hayatın sınırlarının dışında bir şeyler sizi çağırıyorsa,  
Yeni KIA XCeed’in farklı dünyasına hoş geldiniz. 

Bu kompakt SUV, farklı tasarımı ile daha ilk bakışta sizi kendine çekecek. Hemen göze 
çarpan SUV ön ızgarası, özel dizayn edilmiş “Z” şekilli Ice-Cube LED far tasarımı ve sis 
lambaları benzersizliğinin kanıtı. Üstelik cesur alt ön ızgarası ve heyecan verici zarif, saten 
krom detayları başarısının sırrı. Bir de tüm bunlara çarpıcı tasarımını ve eğlenceli kişiliğini 
ekleyin... İşte Yeni KIA XCeed, bir sonraki macerasını bekleyenler için tasarlandı.



meydan okuyun...
Bildiğiniz her şeye



Her şeyi istediğiniz gibi yapmanın coşkusunu yaşayın; kendinize özgü anları 
keşfetmenin neşesi; kendi yönteminizle ilerlemenin eğlencesi... Yeni KIA XCeed 
ile olasılıklar neredeyse sonsuz. Sportif kompakt SUV görünümü ve sürat algısı 
yaratan eğimli tavan çizgisiyle Yeni KIA XCeed tarzını ortaya koyuyor.

Bu güzelliklerinin yanına; bir de şehir içindeki her türlü engebeye uyum sağlayan 
cömert araç yüksekliği ve maksimum görüş ile sürüş keyfi için yükseltilmiş, ama 
sportif oturma pozisyonundan vazgeçilmemiş kusursuz bir iç tasarım ekleyin. 
İşte şimdi şehrin içinde ve dışında yeni ufuklar keşfetmek için mükemmel bir 
ortağa sahipsiniz.meydan okuyun...



Siz yepyeni maceralara XCeed’inizi sürerken, bazıları sadece arkanızdan bakıp, 
hayranlıkla seçiminize övgüler yağdıracak.

Sebebi belki de Yeni KIA XCeed’in zarif arka lambalara sahip ikonik, düşük açılı 
arka tasarımı veya böyle bir izlenim bırakan arka tamponun kendine özgü 
şeklidir. Belki de görenlerin nabzını yükselten çift çıkışlı gümüş egzoz tasarımıdır. 
Belki de sıradan bir sebeptir. Çünkü Yeni KIA XCeed’in arkasından bakarken 
görünüşü tam olarak böyledir.



alışın...
Fark edilmeye





Ufkunuzu
genişletin...

Ne istediğinizi biliyor ve inovatif beklentilerinize yüksek standartlar koyuyorsanız, 
Yeni KIA XCeed’in şık iç tasarımında kalite, konfor, teknoloji ve bağlantı açısından 
yeni kriterler belirlediğini hemen anlayacaksınız. İçine oturduğunuz andan itibaren 
şık gösterge panelinden konforlu koltuğuna, 12.3 inç tam dijital gösterge bilgi 
ekranından 10.25 inç dokunmatik ekranlı Multimedya Eğlence Sistemine kadar 
yeni çarpıcı stilini ve kaliteli malzeme kombinasyonunu keşfedeceksiniz. Tüm bu 
detaylar her türlü macera sırasında kontrolü elinizde tutmanızı sağlayacak.





ateşleyin...
Özgürlüğünüzü

Şehir yaşamına, maceracı ruha ve sınırsız olanaklara açık olmak, Yeni KIA 
XCeed’in ideal seyahat arkadaşınız olduğu anlamına gelir. Dinamik ancak 
geniş yeni gövde tipi ile stilinizi veya farklı beğenilerinizden herhangi birini 
feda etmenize artık gerek yok. 60:40 oranında tamamen katlanabilir arka 
koltuklarını, 426 litrelik geniş bagaj alanını, sayısız saklama özelliğini, Elektrikli 
ve Hafızalı Bagaj Kapağını gördüğünüz andan itibaren, bu aracın hem sizi hem 
de yanınızdakileri mutlu etmek ve şaşırtmak üzere tasarlanan bir kompakt SUV 
olduğunu anlayacaksınız.





başlayın...
Hayal etmeye

Şu an değil, sizi ilerisi daha fazla heyecanlandırıyorsa Yeni KIA XCeed’e yaklaşmak her zaman 
heyecan vericidir; çünkü Yeni KIA XCeed, cesur düşünenler için çekici dizaynı, zorlu maceracılar için 
geniş iç mekanı, lüksü takdir edenler için olağanüstü rahatlığı ve sürekli keyif almanızı sağlayacak 
konfor seviyesini bir araya getiren eşsiz bir kompakt SUV tasarımıdır.

60:40 oranında katlanabilir arka koltuklar

Bölünmüş katlanır koltuklar sayesinde, Yeni KIA XCeed ihtiyaçlarınıza 

göre uyum sağlar. Yolcuların tüm eşyalarının yanı sıra hacimli eşyaları, 

spor malzemelerini, kayak takımlarını ve daha fazlasını taşımak için 

mükemmeldir.

12.3 inç tam dijital gösterge bilgi ekranı

Yüksek çözünürlüklü dijital gösterge grubu, sürüşünüzle bağlantı halinde 

olmanızı sağlayacak tüm temel bilgilere bir bakışta ulaşmanızı sağlar.



Sürekli hareket halindeyken, bazen olanaklar sınırlı olabilir. 
Ama Yeni KIA XCeed 10.25 inç Dokunmatik Multimedya Ekranı ile size sınırsız 
özgürlük tanır. Mesela Yeni KIA XCeed’in multimedya ekran teknolojisi 
ile aynı anda 3 farklı uygulamayı ekranınızda açabilirsiniz. İsterseniz de 
yeni Bluetooth fonksiyonları sayesinde aynı anda 2 akıllı cihaz ile Yeni KIA 
XCeed’inize bağlantı sağlayabilirsiniz. Ayrıca kullanıcı profilleri oluşturabilir ve 
araç fonksiyonlarını da rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Evet, sürüş esnasında 
özgürlük tam da böyle bir şey.

Kablosuz telefon şarj alanı

Kabloları unutun! Akıllı telefonunuzu Qi Teknolojisiyle 

kullanışlı kablosuz telefon şarj alanına koymanız yeterli.

bağlantıda kalın...
Kendi dünyanızla





Bağlan, tıkla, eğlen...

Yeni KIA XCeed’in Connectivity özelliği sayesinde eğlenceye bağlanmak için 
birçok farklı fırsatınız var. Bluetooth özelliği sayesinde gelen aramaları kolayca 
cevaplayabilir, sesli komut özelliğiyle de elleriniz direksiyondayken pratik 
bir şekilde arama yapabilirsiniz. AppleCarPlay™ özelliğiyle cep telefonunuza 
kolayca ulaşabilirsiniz.



AppleCarPlay™, araç kullanırken cep telefonunuza 

ulaşmanızın en kolay ve en güvenilir yolu.

Telefonunuzun ekranını XCeed’in multimedya ekranından 

kolayca yönetebilirsiniz. İster müzik dinler, ister 

navigasyonunu kullanabilirsiniz. 

Navigasyon Sistemi

Siz sadece nereye gideceğinizi planlayın, Yeni KIA XCeed 

nasıl gideceğinizi size anlatır. Yeni KIA XCeed’in Navigasyon 

Sistemi gideceğiniz yerin en kısa ve en doğru rotasını 

size görsel olarak ve ses desteğiyle verir. 



Yeni deneyimlerin heyecanı sizi yola çağırırken, sürekli olarak korunduğunuzu 
bilmek çok güzel. Yeni KIA XCeed, sürücü ve ön yolcu hava yastığından yan 
ve perde hava yastıklarına, ESP’li Araç Denge Yönetim Sistemi’nden Lastik 
Basınç İzleme Sistemi’ne kadar sizi ve yolcularınızı olabildiğince güvende 
tutmak için tasarlandı. 

Güçlü motor

Yeni KIA XCeed, şehir ve kırsalda dinamik sürüş için 136PS 1.6L Dizel Motor 

seçeneğiyle geliyor. Uzman mühendislik ile desteklenen dizel motor, en yeni 

Avrupa Emisyon Düzenlemelerine uygun şekilde geliştirildi.

7 vitesli çift kavramalı şanzıman (DCT)

Yeni nesil 7 vites çift kavramalı şanzıman, sportif bir sürüş ve 

mükemmel yakıt verimliliği sağlar.

güvende tutun...
Hayallerinizi



Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi

Ellerinizi direksiyondan çekmeden şarkıları kolaylıkla değiştirebilecek, 

sesi tam istediğiniz gibi ayarlayabilecek ve en önemlisi  

güvenliği elden bırakmadan sürüşe devam edeceksiniz.

Sürüş Modu Seçimi (DMS)

Sürüş keyfinizi bir sonraki seviyeye taşımak için dizayn edilen Sürüş Modu Seçimi, 

vitesin yan bölümünde bulunan “Sport” düğmesi ile yapılır. DCT şanzıman ile çalışır ve  

sollama sırasında standart performanstan daha iyi bir gaz tepkisi ile hızlanma 

sağlayarak sürüş dinamiklerini artırır. Sürüş Modu Seçimi ayrıca daha iyi bir direksiyon 

tepkisi sunar ve 18 inç alaşımlı jantları dinamik bir sürüş için kusursuz uyum sağlar.

Geri Görüş Kamerası ve Dinamik Park Çizgileri (RVM)

10.25 inç Multimedya ve Navigasyon Ekranı seçeneğiyle sunulan Arka 

Görüş Kamerası, dinamik yönlendirmeler vererek kusursuz park 

performansı sağlar.

Yorgunluk Tespit Sistemi (DAW)

Yorgunluk Tespit Sistemi direksiyonu, göstergeyi, ivmeyi ve seyahatin genel 

süresini hesaplayarak konsantrasyonunuzu kaybettiğiniz anı algılar. Uykusuzluk 

veya dikkatsizlik belirtileri gösterirseniz, Yorgunluk Tespit Sistemi sizi uyarır ve  

bir mola vermenizi önerir.



Kararlarınızı aklınız kadar kalbinizle de alıyor ve içgüdüsel olarak 
hayatınıza herkesten farklı bir yön çiziyorsanız, o zaman  
Yeni KIA XCeed ile tanıştıralım.

yol gösterir...
Tutkunuz size



Yeni KIA XCeed

Eğer yeni stil ve konfor arayışınız listenizin en üstünde yer alıyorsa Yeni KIA XCeed sizi kesinlikle etkileyecek. Dış tasarımda; çift kanatlı koyu 

krom ön ızgara, sis farları, ön ve arka LED farlar, göz kamaştıran 18 inç elmas kesimli alaşım jantlar ve tek doknuşla açılıp kapanabilen, sıkışmayı 

engelleyen ön ve arka camlar... İç tasarımda ise deri direksiyon ve vites topuzu, 10.25 inç dokunmatik ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi, ses 

tanıma özelliğine sahip Bluetooth, geri görüş kamerası ve dinamik park çizgileri, 12.3 inç tam dijital ekran... Daha fazlasını mı istiyorsunuz? 

Kullanım kolaylığını artırmak için akıllı anahtar teknolojisi ve Start/Stop düğmesi de mevcut. Unutmadan, tüm ilginin odağında olmak isteyenler 

için koyu krom ön ızgara Yeni KIA XCeed’te standart.



Asıl eğlence şık iç mekan seçenekleri, özenle seçilmiş malzemeler ve çarpıcı detaylarla başlıyor. 
O kadar eminiz ki görür görmez direksiyona geçmek isteyeceksiniz. 

İsterseniz Saturn Siyah Yarı Deri Paketi ile sarı dikişleri, petek desenli koltuk tasarımı, gösterge 
panelinde ve siyah tavan hatlarında göz alıcı sarı vurguları yakalayın ya da Yeni KIA XCeed’in en sade 
hali için araç içini siyah yarı deri ile döşemeyi düşünün.

Hislerinizin
tadını çıkarın...

Saturn Siyah, Yarı Deri (Sarı Detaylar) 

Saturn Siyah Yarı Deri Paketi, parlak bir orta konsol ve göz 

alıcı sarı metal pano vurguları ile birleştirilmiş, sarı dikişli 

ve petek desenli tasarıma sahip siyah yarı deri ve kumaş 

döşemeli koltuklarla birlikte gelir.



Saturn Siyah, Yarı Deri  

Saten krom kaplamalı parlak  

orta konsol ve siyah yarı deri, kumaş 

koltuklar bu dizayn paketinde standarttır.

Panama Gri, Yarı Deri

Saten krom kaplamalı parlak  

orta konsol ve gri yarı deri, kumaş 

koltuklar bu dizayn paketinde standarttır.



Ölçüler (mm)

Aytaşı Gri (CSS) Fırtına Gri (H8G)İnci Siyah (1K)

Manyetik Kırmızı (AA9)

Gümüş Gri (KCS)

Kozmik Mavi (CB7) Bronz Kahve (L2B) Kuantum Sarı (YQM)Gökyüzü Mavi (B3L)

İnci Beyaz (HW2)

Kendinizi
ifade edin...

18" alüminyum 
alaşımlı jant

18 inç alaşımlı jant seçeneği ve 10 farklı rengiyle  
sizin de favoriniz olacak bir KIA XCeed mutlaka vardır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR 1.6L CRDI VGT

Yakıt Tipi Dizel

Silindir hacmi (cc) 1.598

Çap x strok (mm) 77,0x85,8

Maksimum güç (PS/rpm) 136/4.000

Maksimum tork (Nm/rpm) 320/2.000~2.250

SÜSPANSİYON

Ön Viraj demirli McPherson

Arka Çok nokta bağlantılı

GÜÇ AKTARMA 7 ileri DCT

Vites oranları

1. vites 3,786

2. vites 2,261

3. vites 1,957

4. vites 1,023

5. vites 0,778

6. vites 0,837

7. vites 0,681

Geri vites 5,074

Son dişli 4,429 (1,2,4,5) 
3,263 (3,6,7,R)

FRENLER

Tip ABS+ESP

Ön/arka Hava Soğutmalı Disk/Disk

LASTİKLER

Lastik ve jant boyutu 235/45R18

ÖLÇÜLER SUV

Dış (mm)

Uzunluk 4.395

Genişlik 1.826

Yükseklik 1.495

İç (mm) (ön/arka)

Bacak mesafesi 1.073/883

Baş mesafesi 987/953

Omuz mesafesi 1.428/1.406

Dingil mesafesi (mm) 2.650

Dingil çıkıntısı (ön/arka) 905/840

Minimum yerden yükseklik (mm) 184

Minimum dönüş yarıçapı (m) 5,3

İz genişliği (ön/arka) (mm) 1.575/1.573 (18")

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s) 198

Hızlanma (sn) 0-100 km/s 10,1

Yaklaşma açısı 15,9°

Uzaklaşma açısı 27,0°

YAKIT TÜKETİMİ

Şehir içi (L/100 km) 4,6

Şehir dışı (L/100 km) 4,4

Karışık (L/100 km) 4,4

CO2 emisyonu (Karışık, g/km) 117

DİĞER ÖZELLİKLER

Boş ağırlık (kg) (min/maks) 1.342/1.452

Oturma kapasitesi 5

Yakıt deposu kapasitesi (L) 50

Bagaj (L)
(Koltuklar dik) 426

(Koltuklar yatık) 1.378

Distribütör firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir. Bu katalogtaki bazı özellikler standart modelde bulunmayabilir. Araca 
ait teknik veriler, homologasyon test raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden alınmıştır. Yukarıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun EEC 93 / 116 / EC direktifiyle uyumlu 
resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım altında elde edilen değerlerden farklılık gösterebilir. Bu testlerde kullanılan araçlar standart donanımda olup opsiyonel 
donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. KIA binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altındadır. Anahtar teslim tarihinden itibaren, aracınız toplamda 5 yıl veya 150.000 km boyunca KIA Özel Garanti 
Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr. Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir.
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