
לפרטים: 9920*

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התש"ע 2010

* לדגמי הבנזין בלבד. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים 
בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי טלקאר, יבואנית קיה לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד 
שיכללו  דגמים  באספקת  החברה  את  ו/או  היצרן  את  לחייב  כדי  כאן  המובא  בפרסום  אין  היצרן.  ידי  על  לזמן  מזמן  הנעשים  שינויים  ייתכנו  הנלווים.  והמערכות 
זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בקטלוג 

חפשו אותנו ב-

www.kia.com

שנים
אחריות*

דגם 5 דלתות 

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
EX דרגה 6.14משולב4.9בינעירוני8עירוניסיד 5 דלתות בנזין

LX דרגה 4.113משולב3.7בינעירוני4.9עירוניסיד 5 דלתות ידני דיזל
EX דרגה 5.515משולב4.5בינעירוני7.2עירוניסיד 5 דלתות אוט' דיזל



מנוע

תיבת הילוכים

מערכת ההגה

בטיחות

בטיחות

אבזור

אבזור חיצוני אבזור

הזנת דלק

מידות

צבעי מרכב

DCT בנזין
EX 5 דלתות

דיזל ידני
LX 5 דלתות

דיזל אוטו'
EX 5 דלתות

מנוע בנזין הזרקה 
 GDI ישירה

מנוע טורבו דיזל 
CRDI הזרקה ישירה

מנוע טורבו דיזל 
CRDI הזרקה ישירה

1,5911,5821,582נפח )סמ"ק(

77X85.4477.2X84.577.2X84.5קדח X מהלך

1:111:171:17יחס דחיסה

135/6,300128/4,000128/4,000הספק )סל"ד/כ"ס(

2,750~2,75026.5/1,850~16.7/4,85026.5/1,850מומנט )סל"ד/קג"מ(

•••שרשרת תזמון

4,3104,3104,310אורך )מ"מ(

1,7801,7801,780רוחב )מ"מ(

1,4651,4651,465גובה )מ"מ(

2,6502,6502,650בסיס גלגלים )מ"מ(

1,3101,3891,389משקל עצמי )ק"ג(

380380380נפח תא מטען )ל'(

נפח תא מטען מושבים 
1,3181,3181,318מקופלים )ל'(

תיבת הילוכים 
DCT מצמד כפול

תיבת הילוכים 
ידנית שש מהירויות

תיבת הילוכים 
אוטו' שש מהירויות

מבוקרת מחשבמבוקרת מחשב

יחסי העברה:יחסי העברה:יחסי העברה:

1:3.6151:3.6361:4.212הילוך ראשון 

1:1.9551:1.9621:2.637הילוך שני

1:1.3031:1.1891:1.800הילוך שלישי

1:0.9431:0.8441:1.386הילוך רביעי

1:0.9391:0.7021:1.000הילוך חמישי

1:0.7431:0.5961:0.772הילוך שישי

1:4.6571:3.5831:3.385הילוך אחורי

)1/2/3/4( 1:4.938יחס העברה סופי
1:3.762 )5/6/R(

1:3.9411:3.064

DCT בנזין
EX 5 דלתות

דיזל ידני
LX 5 דלתות

דיזל אוטו'
EX 5 דלתות

•••כוח, סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי
5.35.35.3רדיוס סיבוב

הזרקת 
דלק ישירה 
ממוחשבת

הזרקת 
דלק ישירה 

במסילה 
משותפת

הזרקת 
דלק ישירה 

במסילה 
משותפת

6.14.15.5צריכת דלק ממוצעת ל'/100 ק"מ

535353נפח מיכל דלק )ל'(

כריות אוויר לנהג ולנוסע הקדמי 
222)אפשרות ניתוק כרית אויר לנוסע הקדמי(

כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים 
222במושבים הקדמיים

כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים 
222ומאחור במקרה של התנגשות צידית

ABS + EBD•••
•••TCS + ESP - מערכת בקרת יציבות ואחיזה
•••ESS - מערכת התראה בעת בלימת חרום

•••VSM - מערכת לניהול יציבות הרכב
•••BAS - מערכת סיוע לבלימת חרום
•••HAC - מערכת סיוע לזינוק בעלייה

•-•SBL - תאורה עוקבת פניה 
•••משבת מנוע מקורי )אימובילייזר(

DCT בנזין
EX 5 דלתות

דיזל ידני
LX 5 דלתות

דיזל אוטו'
EX 5 דלתות

•••מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים
•••אזורי קריסה וספיגה
ISOFIX נקודות עיגון•••

•••משענות ראש מתכווננות
•••נעילת ביטחון לילדים בדלתות האחוריות

•••חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון
•••התראה לחגירת חגורות בטיחות לכל המושבים

Flex steer- היגוי משתנה המאפשר בחירה 
בהתאם לסגנון ותנאי הנסיעה נשלט ע"י מתג

•-•

•••הגה כח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק
•••מזגן מקורי רב עוצמה

•-•מערכת בקרת אקלים דו אזורית
•••4 חלונות חשמליים עם פתיחה וסגירה אוטו'

•••נעילה מרכזית אוטומטית
•••מערכת שיחרור נעילת דלתות בעת תאונה 

•••מראות צד חשמליות מחוממות
--•מראות צד מתקפלות אוטו' עם תאורה

מערכת בקרת שיוט + מגביל מהירות  עם 
שליטה מגלגל ההגה 

•-•
MP3 רדיו דיסק מקורי•••

MY MUSIC - זיכרון פנימי במערכת השמע
לאחסון קבצי מוסיקה

•••
I-POD-ו AUX ,USB שקע•••

•••שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה 
•••4 רמקולים
•••2 טוויטרים

DCT בנזין
EX 5 דלתות

דיזל ידני
LX 5 דלתות

דיזל אוטו'
EX 5 דלתות

•••מחשב דרך
•••מד טמפרטורה חיצונית על תצוגה דיגיטלית 
מערכת  Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה 

וזיהוי קולי
•-•

•••שקע אספקת מתח בשידה המרכזית
•-•הגה, בלם יד וידית הילוכים בציפוי עור

•-•פנסי ערפל קדמיים
••-DRL תאורת יום אוטומטית 

LED תאורת יום אוטומטית מסוג DRL•--
•••תא אחסון עילי למשקפיים + תאורת מפות

•••תאורת תא מטען
•••מתקן לאחיזת כוסות קדמי

•--משענת יד אחורית עם מתקן לאחיזת כוסות 
•-•כיסי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע

•••מושב נהג עם כיוון רב מצבי 
•--מושב נוסע עם אפשרות לכיוון גובה

•--תמיכה לגב תחתון במושבי נהג ונוסע 
•••תא כפפות מקורר ומואר

•••פתיחת תא מטען חשמלית חיצונית
•••פתיחת תא דלק חשמלית מתוך הרכב

•••מפשיר אדים אחורי
•-•תאורה בסוכך שמש 

•••מראה בסוכך שמש
•-•ידיות פנימיות בגימור אלומיניום

•••מנגנון כיבוי אורות אוטומטי
•--חלונות אחוריים כהים

•••זוג שלטי נוחות 
זוג מנופי העברת הילוכים הממוקמים מאחורי 

גלגל ההגה
•-•

Black Pearl

Casa White

Dark Gun MetalInfra Red

Machine Silver

Planet Blue

Sand Track Sirius Silver

DCT בנזין
EX 5 דלתות

דיזל ידני
LX 5 דלתות

דיזל אוטו'
EX 5 דלתות

•••פגושים בצבע הרכב
•••מראות בצבע הרכב

LED ספויילר אחורי עם תאורת•••
•••יציאת צינור פליטה "אגזוז" בגימור כרום

205/55 מידת צמיגים
R16

 195/65
R15

 205/55
R16

•-•חישוקי סגסוגת קלה
•••גלגל חלופי מיני

צמיגים

דגם 5 דלתות 

Sirius Silver (AA3)

Sand Track (D5U) Infra Red (AA1)

Space Blue (J3U)

Dark gun Metal (e5B)

Matrix Brown (J5N)

Machine Silver (9S)Cassa white (wD)

205/55R  16" alloy wheel 225/45R  17" alloy wheel 

195/65R  15" Steel wheel

Paint, wheels & technical specifications

Beauty according to you

Our designers have done their bit, now it’s over to you
Choose your favourite colour, wheels and engine type for a cee’d 

perfectly suited to you.

Planet Blue (D7U)

Black Pearl (1K)

225/45R  17" alloy wheel

205/55R  16" steel wheel

*all information and illustrations are based on data available at 
the time of publication and are subject to change without notice.

Contact your local Kia dealer for current information.

For detailed information on tyre labelling please visit our website: www.kia.eu/tyrelabelling

cee’d exterior dimensions (mm)

6-speed

n/a

6-speed 

6-speed

6-speed 

n/a

cee’d specifications

MPi four-cylinder 

doHC 16-valve

1,396

 100/5,500

137/4,200

182

gamma 1.4 L 
PeTROL 100 ps

gdi four-cylinder 

doHC 16-valve

1,591

 135/6,300

165/4,850

195

gamma 1.6 L 
PeTROL 135 ps

Wgt four-cylinder 

doHC 16-valve

1,396

 90/4,000

220/1,500–2,750

170

UII 1.4 L 
DIeSeL 90 ps

Vgt four-cylinder 

doHC 16-valve

1,582

 128/4,000

260/1,900–2,750

185/197

UII 1.6 L 
DIeSeL 110 or 128 ps

engines

engine type

displacement (cc)

Max. power (ps/rpm)

Max. torque (kg.m/rpm)

top speed (kpm)

6-speed 

6-speed

Transmissions  

Manual

automatic 

Unit (mm)

Shoulder room (front) 1,420

Shoulder room (rear)  1,392

Wheelbase  2,650

Wheel tread (front) 1,563

Wheel tread (rear) 1,576

overhang (front) 900

overhang (rear) 760

ground clearance 140

Hip room (front) 1,360

Hip room (rear) 1,295

Luggage area volume:  380 L
(rear seats fully folded):  1,318 L

Fuel tank:  53 L

overall length 4,310

overall width (excluding door mirrors) 1,780

overall height 1,470

Headroom (front)  1,018

Headroom (rear) 976

Legroom (front) 1,067

Legroom (rear) 894

38 39

900 760 1571/1561/1563/15571563/1553/1555/1549

1780

14
70

2650

4310

מידות )מ"מ(


