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XCeed PHEV 1.6lt 141ps 6DCT EX Platinum PHEV PLATINUM

ΑΣΦΑΛΕΙΑ KAI ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ADAS (ADVANCED DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS)

ABS (Anti-lock Braking System) - Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών •
ESC (Electronic Stability Control) - Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας •
ABS, EBD, ESP (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ευστάθειας) •
Αερόσακοι οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί, τύπου κουρτίνας •
Διακόπτης απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού •
Πέντε ζώνες ασφαλείας (οι εμπρός ρυθμιζόμενες καθ' ύψος) •
Υποδοχές παιδικού καθίσματος isofix •
Speed Limiter - Περιοριστής ταχύτητας •
TMPS (Tire Pressure Monitoring System) - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών με ενδείξεις στον πίνακα οργάνων •
HAC (Hill-start Assist Control) - Σύστημα Υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα ή κατηφόρα •
LKA (Lane Keeping Assist) - Σύστημα αποφυγής παρέκκλισης από την λωρίδα κυκλοφορίας •
LFA (Lane Following Assist) - Σύστημα διατήρησης οχήματος στο μέσον της λωρίδας κυκλοφορίας •
FCA (Forward Collision Avoidance Assist) - Σύστημα ηχητικής προειδοποίησης και αυτόματης έκτακτης πέδησης για την αποφυγή εμπρόσθιας 
σύγκρουσης με αυτοκίνητα, δίκυκλα και πεζούς 

•

DAW (Driver Attention Warning) - Σύστημα προειδοποίησης απόσπασης προσοχής οδηγού •

LVDA (Leading Vehicle Departure Alert) - Σύστημα ειδοποίησης εκκίνησης προπορευόμενου οχήματος •

ΗΒΑ (High Beam Assist) - Αυτόματη εναλλαγή φώτων από την υψηλή στην μεσαία σκάλα και αντίστροφα •
HAC (Hill-start Assist Control) - Σύστημα Υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα ή κατηφόρα •

ΑΝΕΣΗ

Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με σύστημα αυτόματης αποθάμβωσης •
Αεραγωγοί πίσω επιβατών στην κονσόλα •
Τιμόνι ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και τηλεσκοπικά •
Πολυλειτουργικό τιμόνι με ρυθμίσεις για ταχύτητα, bluetooth, τηλεφώνου και ηχοσυστήματος •
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω •
Αυτοματισμός και αποφυγή εμποδίου ηλεκτρικών παραθύρων εμπρός •
Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό και αναδιπλούμενα κλειδιά •
Έξυπνο κλειδί με αισθητήρα εγγύτητας •
Πλήκτρο εκκίνησης κινητήρα "Start" •
Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας •
Υπολογιστής ταξιδίου •
CC (Cruise Control) - Ρυθμιστής ταχύτητας (μόνο για χειροκίνητα κιβώτια ταχυτήτων) •
SCC (Smart Cruise Control) - Έξυπνος ρυθμιστής ταχύτητας για αυτόματη επιβράδυνση, ακινητοποίηση, εκκίνηση και επιτάχυνση του οχήματος •
Εργοστασιακοί αισθητήρες παρκαρίσματος πίσω •
EPB (Electric Parking Brake) Ηλεκτρικό χειρόφρενο με σύστημα "Αuto Ηold" •
Κεντρική κονσόλα με ποτηροθήκη και συρόμενο κάλυμμα •
Drive Mode - επιλογή προφίλ οδήγησης •

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Δερμάτινη επένδυση τιμονιού •
Επένδυση επιλογέα ταχυτήτων από δέρμα •
Χρωμιωμένες εσωτερικές λαβές ανοίγματος θυρών •
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο •
Κεντρικό υποβραχιόνιο πίσω με ποτηροθήκη •
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος και απόσταση •
Τρία πίσω προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος •
Aναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60:40 •
Πλαφονιέρα φωτισμού οροφής εμπρός με θήκη για γυαλιά •
Πλαφονιέρα φωτισμού πίσω •
Φωτισμός και καθρέπτης στα αλεξήλια οδηγού και συνοδηγού •
Θήκες στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων •
Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος •
Κάθισμα συνοδηγού ρυθμιζόμενο σε ύψος •
Επένδυση καθισμάτων με ύφασμα και συνθετικό δέρμα •
Κεντρικό ταμπλό με μαύρη γυαλιστερή επένδυση (glossy black) •
Κάλυμμα χώρου αποσκευών •
Προστατευτικό κατώφλι θυρών •
Ρύθμιση δαπέδου χώρου αποσκευών σε δύο θέσεις •

ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Full LED φωτιστικά σώματα εμπρός •
Πίσω φώτα LED •
Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων •
Φώτα ομίχλης LED εμπρός ενσωματωμένα στα φωτιστικά σώματα •
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες •
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες •
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με φλας •
Πίσω κρύσταλλα επιπρόσθετης σκίασης (Privacy Glass) •
Έγχρωμη κάμερα οπισθοπορείας με δυναμικές γραμμές καθοδήγησης (με διακόπτη απενεργοποίησης) •

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Ράγες οροφής •



Εξωτερικοί καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος •
Προφυλακτήρες και λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος •
Μάσκα με σατινέ χρωμιωμένο πλαίσιο και μαύρο πλέγμα •
Σατινέ εξωτερικά πλαίσια παραθύρων •
Διαχύτης πίσω προφυλακτήρα σε χρώμα Glossy Blcak με μαύρα διακοσμητικά •

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Υπολογιστής ταξιδιού με οθόνη LCD 4,2" •
Πλήρως ψηφιακή και διαδραστική, έγχρωμη κεντρική οθόνη αφής 10,25" υψηλής ανάλυσης •
Eργοστασιακό σύστημα πλοήγησης •
Σύστημα Τηλεματικής "Kia Connect" με προηγμένες δυνατότητες ελέγχου σημαντικών λειτουργιών του οχήματος εξ αποστάσεως μέσω smartphone και 
πληροφόρηση για σημαντικά στοιχεία της διαδρομής σε πραγματικό χρόνο (δωρεάν 7-ετής συνδρομή)

•

Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ οδηγού(-ών) με προεπιλεγμένες ρυθμίσεις (συνδεσιμότητας τηλεφώνου, συστήματος πλοήγησης, ραδιοφωνικών 
σταθμών, κλπ)   

•

Προστασία προφίλ οδηγού(-ών) με κωδικό (password) •
Ψηφιακό ραδιόφωνο DAB (Digital Audio Broadcasting) •
Σύνδεση με Smartphone μέσω "Android Auto" ή "Apple CarPlay" •
Ηχοσύστημα με 4 ηχεία + 2 tweeters, RDS και mp3 player •
Χειριστήριο ηχοσυστήματος στο τιμόνι, θύρες USB •
Ταχυφορτιστές USB (Type-C) 5V στην εμπρός και στην πίσω κονσόλα •
Παροχή 12V στην κεντρική κονσόλα και στο χώρο αποσκευών •
Bluetooth με δυνατότητα streaming •

ΤΡΟΧΟΙ

Ζάντες αλουμινίου 18" με ελαστικά διαστάσεων 235/45/18 (νέου σχεδιασμού D-TYPE) •
Κιτ επισκευής ελαστικού •

(*) Υπολογιστής ταξιδιού ενσωματωμένος στην ψηφιακή οθόνη πίνακα οργάνων 12,3"

• Βασικός εξοπλισμός

Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εξοπλισμοί μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση


