NOVÝ PROCEED MY22

Platnost ceníku: 26.8. - 30.9.2021

AKTUÁLNÍ AKCE
Sportovní charakter, ohromující rozměry.
Objevte nový motor 1,5 T-GDi s vysokým výkonem a nízkou spotřebou.
Akční sleva 30 000 Kč.
Výkupní bonus za Váš starý vůz 10 000 Kč.
Voucher na originální příslušenství Kia v hodnotě 10 000 Kč.
Využijte Kia Select s atraktivním úrokem 1,99% nebo 0% úvěr s nulovým úrokem při financování Kia Finance.
Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.
SPECIFIKACE

CENÍKOVÁ CENA

SLEVA

AKČNÍ CENA

1.5 T-GDI GPF 160 k / 118 kW

679 980

30 000

649 980

1.5 T-GDI GPF 7DCT automat 160 k / 118 kW

729 980

30 000

699 980

GT Line Plus

GT
1.6 T-GDI GPF 7DCT automat 204 k / 150 kW

VÁŠ DEALER

804 980

804 980

NOVÝ PROCEED MY22
STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ
Exteriér

GT Line Plus

GT

Maska chladiče

leskle černá / satin

leskle černá / chrom

Satin dveřní lišta

●

●

Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky
sklopná

lakovaná

lakovaná

Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových
světlometů

●

●

Přední LED mlhové světlomety (součástí předních Full LED světlometů)

●

●

Denní svícení LED

●

●

+ denní svícení

+ denní svícení

Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří

●

●

Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním
(SPTG)

●

●

GT Line Body Kit (Sport. před. nárazník, zad. nárazník s difuzorem)

●

Zadní světlomety LED

GT Body Kit (Sportovní přední nárazník, zadní nárazník s difuzorem)

●

Dvojitá chromová koncovka výfuku
17" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/45

●
●

18" hliníkové disky kol s pneumatikami 225/40
Dojezdová rezerva

●
●

Dojezdová sada

Interiér

●

GT Line Plus

GT

Dvouzónová automatická klimatizace

●

●

Elektrické ovládání předních a zadních oken

●

●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

●

●

Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko

●

●

10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč.
Kia Connected Services, DAB, Android Auto/Apple CarPlay

●

●

Bluetooth handsfree

●

●

UVO Connect

●

●

Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)

●

●

JBL premiová soustava (8 reproduktorů, 320 W)

●

●

USB nabíječka

●

●

Ovládání audio systému na volantu

●

●

Palubní počítač s 4.2" displejem Supervision

●

Digitální přístrojový štít s 12,3" displejem

Paket Seat

●

Tempomat s omezovačem rychlosti

●

●

Elektrochromatické zpětné zrcátko + dešťový senzor

●

●

1 ks

1 ks

látka / kůže

semišové

Zásuvka 12V ve středovém panelu
Čalounění sedadel
Výškově a podélně stavitelný volant
Výškově stavitelné sedadlo řidiče
Elektricky stavitelné sedadlo řidiče s pamětí

●

●

+ spolujezdec

+ spolujezdec

Paket Seat

●

Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou

●

●

Loketní opěrka zadních sedadel

●

●

Sportovní sedadla Recaro

●

Vyhřívané čelní sklo
Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky

●
ve tvaru D

ve tvaru D

+ zadní sedadla

+ zadní sedadla

umělá kůže

umělá kůže

Černé čalounění stropu

●

●

Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40

●

Vyhřívaná přední sedadla a volant
Látková výplň dveří

Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 40:20:40

Paket Seat

●

Hliníkové pedály

●

●

Schránka před spolujezdcem s osvětlením

●

●

Schránka na brýle s bodovým světlem

●

●

Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold

●

●

NOVÝ PROCEED MY22
Bezpečnost

GT Line Plus

GT

Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)

●

●

Boční airbagy pro přední sedadla

●

●

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla

●

●

Antiblokovací systém ABS

●

●

Elektronický stabilizační systém ESC

●

●

Rozdělovač brzdného tlaku EBD

●

●

Brzdový asistent BAS

●

●

Systém kontroly trakce TCS

●

●

Systém řízení stability vozidla VSM

●

●

Asistent pro rozjezd do kopce HAC

●

●

Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS

●

●

Měřič tlaku v pneumatikách TPMS

●

●

Indikace nezapnutých pásů

●

●

Systém ROA (upozornění na přítomnost osob vzadu)

●

●

Předpínače bezpečnostních pásů

●

●

Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX

●

●

IN KEY imobilizer

●

●

Systém sledování únavy řidiče (DAW)

●

●

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)

●

●

Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)

●

●

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce
automobilů/chodců

●

●

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - detekce
automobilů/chodců/cyklistů

Paket Tech

Paket Tech GT

Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go

Paket Tech

Paket Tech GT

Asistent následování v jízdním pruhu (LFA)

Paket Tech

Paket Tech GT

Ukazatel rychlostních limitů (ISLW)

Paket Tech

●

Varování pro bezpečné vystupování SEW

Paket Tech

●

Asistent pro jízdu na dálnici HDA

Paket Tech

●

Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do
řízení (RCCA)

Paket Tech

●

Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním
kolizím BCA-R

Paket Tech

●

Zadní parkovací senzory

●

●

Přední parkovací senzory

Paket SPAS

●

Inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování (SPAS)

Paket SPAS

●

Výbava na přání

GT Line Plus

GT

Metalický/perleťový lak

15 000

15 000

Paket Seat (semišové kožené čalounění, el.stavitelné sedadlo řidiče s
pamětí, sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 40:20:40,
digitální přístrojový štít s 12,3" displejem)

55 000

●

Paket SPAS (inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé
parkování SPAS, přední parkovací senzory)

15 000

●

Paket Tech (pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go, systém
autonomního nouzového brzdění FCA - auto/chodec/cyklista, ukazatel
rychl. limitů ISLW, asistent následování v jízdním pruhu LFA, systém
sledování mrtvého úhlu BCA+LCA, upozornění s aktvním zásahem
proti přijíždějícím vozidlům v příčném směru při couvání RCCA,
varování pro bezpečné vystupování SEW, asistent pro jízdu na dálnici
HDA) - pouze s aut. převodovkou

40 000

Paket Tech GT (pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go,
systém autonomního nouzového brzdění FCA - auto/chodec/cyklista,
asistent následování v jízdním pruhu LFA)

20 000

Panoramatické střešní okno + LED osvětlení interiéru

35 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez
předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální
zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních
komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Fukčnost služby Android
Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní
podmínky záruky Kia naleznete na https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/.

