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První nákresy přepracovaného modelu
XCeed
-

-

-

-

Modernizovaný exteriér a vylepšený interiér oblíbeného kompaktního
crossoveru
Poprvé k dispozici dynamická výbavová linie GT-line; kombinuje
designové motivy sportu a emocí
Vysoce hospodárná elektrifikovaná ústrojí a nejmodernější
technologie pro nejprodávanější variantu modelové řady Ceed
Oficiální odhalení naplánováno na pondělí 18. července v 9:00 SEČ

Praha, 13. července 2022 – Kia zveřejnila první náčrty přepracovaného modelu XCeed.
Kompaktní crossover se v modelovém roce 2023 představí s vylepšeným a energickým
designem a poprvé bude k dispozici se zcela novou sportovně zaměřenou verzi GT-line.
Bude také vybaven nejmodernějšími asistenčními technologiemi a rozsáhlou nabídkou
funkcí infotainmentu a konektivity. Široká nabídka vysoce účinných pohonných jednotek
zahrnuje turbobenzínové motory, plug-in hybrid a dieselový mild-hybrid. Model XCeed, je
oblíbený pro svůj osobitý samostatný design, zvýšenou polohu sedadel, dynamické jízdní
vlastnosti a každodenní praktičnost, se stal nejprodávanější variantou rodiny Ceed
vyvinutou, navrženou a vyráběnou v Evropě.
Upravená verze crossoveru se poprvé představí příští pondělí (18. července) v 9 hodin ráno
na vlastních internetových kanálech společnosti Kia. Nový modelový rok se začne prodávat
během třetího čtvrtletí.
Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech

###

Společnost Kia Czech s.r.o.
Kia Czech (www.kia.cz) je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České
republiky, ve které působí od roku 1993. Za dobu své existence prodala v ČR přes 140 tisíc
automobilů. Aktuálně nabízí 13 modelů z toho 11 s alternativním pohonem (HEV, PHEV,
BEV). Distribuční síť čítá 57 prodejních a servisních míst a řadí se mezi nejprodávanější
značky v ČR. Ve spolupráci s Autodromem Most se dlouhodobě podílí na osvětě
bezpečnosti a prevenci se zaměřením na krizové situace v běžném silničním provozu. Od
roku 2009, prostřednictvím Nadace Naše dítě, Kia aktivně pomáhá rodinám se
znevýhodněnými či zdravotně postiženými dětmi, které podpořila téměř 4 miliony korun.
Kia Corporation
Kia Corporation (www.kia.com) je globální značka s vizí vytvářet řešení trvale udržitelné
mobility pro spotřebitele, komunity a společnosti po celém světě. Kia, zal. roku 1944,
poskytuje řešení „mobility“ již přes 75 let. Společnost zaměstnává 52 tisíc pracovníků po
celém světě, je přítomna na více než 190 trzích, provozuje výrobní závody v šesti zemích a
ročně prodává přibližně tři miliony vozidel. Kia kráčí v čele snah o všeobecné prosazování
elektrifikovaných vozů i elektromobilů s akumulátorovým pohonem a rozvíjí stále širší
nabídku služeb mobility pomáhajících milionům lidí po celém světě vybrat si optimální
způsob přepravy. Slogan značky ‘Movement that inspires’ je odrazem nových záměrů Kia
inspirovat zákazníky novými nápady prostřednictvím produktů a služeb.
Kia Europe
Kia Europe je prodejní, marketingová a servisní divize společnosti Kia Corporation.
Společnost se sídlem v německém Frankfurtu poskytuje služby v rámci 39 trhů napříč
Evropou a oblastí Kavkazu.

