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Забудьте про с р  будн   насолоджуйтесь життям 
сповненим при мних сюрприз в! Таких, як новий 
К А cee’d. В цьому, справд  дивовижному, автомоб л  
по днуються динам чний образ спортивного купе 
 повсякденно  практичност , яскравий дизайн  висока 
як сть. 

В н просторий та нновац йний, ма  власний характер – з 
ним в житт  рутин  не залишиться м сця. На вас чекають 
дивовижн  в дкриття – не в дкладайте х на пот м. 

Нов  К А cee’d хетчбек  К А cee’d_sw 
ун версал:

Бери в д життя б льше 
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Дизайн

Продуманий до др бниць 
екстер' р та нтер' р

Дайте соб  в повн й м р  насолодитися стр мким клинопод бним 
профлем, грою м’яз в на капот . Оц н ть посадку, коротк  зв си та 
подовжену кол сну базу. Завдяки дизайну, типовому для спорткупе, 
цей хетчбек просто кличе вас швидше с сти за кермо –  перед такою 
пропозиц ю складно встояти.

Прост р  функц ональн сть 5-дверного автомоб ля подарують 
в дчуття першокласного комфорту. Це д йсно ун кальний автомоб ль, 
розроблений талановитою командою дизайнер в К А п д кер вництвом 
П тера Шрай ра.

European appeal: 
designed in Germany, 

manufactured at our 
state-of-the-art 
factory in Slovakia

Спокуса по- вропейськи: 
розроблений в Н меччин , 
випуска ться на сучасному 
завод  К А в Словаччин
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Дизайн

Готов  до спецефект в?

"Увага до деталей". Ця фраза – не порожн й звук для К А, це наш 
принцип в робот .
Ми уважн  до деталей як в дизайн , так  в питаннях якост  – для 
нас ц  поняття не розд льн . Погляньте на витончену л н ю даху, 
ф рмову реш тку рад атора К А, або витончену форму оптики з 
LED елементами. Кожна деталь екстер’ ра приваблива на вигляд, 
але при цьому виконана з урахуванням вимог функц ональност  
 аеродинам ки. Наприклад, ми зробили дно автомоб ля максимально 
р вним. Розширили задн й спойлер  прикрасили задн  л хтар  (фари) 
новою характерною л н ю. Як доводять сотн  годин випробувань 

в аеродинам чн й труб , все це допомогло значно знизити оп р 
пов трю – новий К А cee’d, як  ранше, вир зня ться приголомшливою 
економ чн стю та ефективн стю.  

Грунтовний п дх д:
Наш  дизайнер  ефектно по днали покращен  
аеродинам чн  форми  самобутню зовншн сть  
cee’d 
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Передчуття нового дня. Це в дчуття 
з’явля ться завдяки якост

Життя повне неспод ваних поворот в  розв’язок, тому краще 
обирати автомоб ль, на який можна покластися
У вас не буде приводу для хвилювань: К А пропону  вам новий 
cee’d з ун кальною 5-р чною гарант ю*. Ми можемо дозволити 
соб  таку гарантю, тому що новий автомоб ль побудовано у ч тк й 
в дпов дност  до найвищих стандарт в заводу в Словаччин , що 
обладнаний за останн м словом техн ки. Кр м цього, cee’d пройшов 
найжорстк ш  випробування на над йн сть та витривал сть. 
Гарант я продовжу  д яти  при передач  автомоб ля будь-якому 
наступному власников  до зак нчення гарант йного терм ну, що 
забезпечить максимальне збереження вартост  при продажу. Ми 
впевнен , що новий К А cee’d викличе у вас захоплення.  

Як сть

Яскрав  враження в д 
безперервного руху

5-р чна гарант я:
Гарант я на новий автомоб ль д  протягом перших 5 рок в, або до 
досягнення 150 тис.км проб гу(в залежност  в д того, що настане ранше)*

*  Детальну нформацю про гарантю на автомоб л  К А ви можете 
знайти на сайт  www.kia.ua в розд л  ≪Серв с≫
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Комфорт для вод я

Все необх дне для 
незабутнього дня

Новий К А cee’d робить все, щоб ви почувались 
комфортно в автомоб л .
cee’d зустр ча  вас вогнями, що спалахують п д 
боковими дзеркалами, аби осв тити вашу дорогу до 
машини – ми назива мо це в тальною п дсв ткою. Вона 
вмика ться автоматично, щойно ви розблоку те двер  
смарт-ключем. Всередин  на вас чека  вишукана атмосфера 
салону, оздобленого високояк сними матер алами, в тому числ  
м’яким пластиком на передн й панел . Ориг нальн  риси, так  як 
ручки дверей у форм  плавник в  спортивна панель прилад в з 
трьома циферблатами надають нтер’ ру додатково  витонченост . 
Для б льшо  зручност  передня панель розвернена до вод я. 

Кращй ергоном чност  також сприя  центральний п длок тник, 
який регулю ться,  асиметрична центральна консоль, повернена 
до вод я. Новий К А cee’d захопить вас бездоганним по днанням 
форм  функц й.

П дсв тка салону:

Одна з ун кальних рис, 

що створю  дивовижну 

атмосферу в салон  

вашого cee’d.

Виробник залиша  за собою право вносити зм ни 
в конструкцю та оснащення автомоб л в без 
попереднього оголошення.

Кнопка запуску двигуна та смарт-ключ:

Пошуки ключ в залишилися в минулому. Смарт-

ключ можна не д ставати з кишен  або сумки 

в н розп зна ться автомоб лем автоматично при 

наближенн . Щоб запустити двигун, просто натисн ть 

кнопку Start/Stop.
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Технолог  для вод я

Маленьк  хитрощ , як  роблять 
життя прост ше

Аби ви насолоджувались кожним 
к лометром, ми обладнали новий К А 
cee’d багатьма високотехнолог чними 
пом чниками. 
Наприклад, електромехан чне стоян очне 
гальмо : зам сть того, щоб тягнути важ ль, 
ви просто натиска те кнопку.

1. Електромехан чне стояночне гальмо
  Натискати на кнопку зручнше, н ж тягти за важ ль.

2. Бортовий комп’ютер
  Все, що вам необх дно знати: комп’ютер в добража  багато 

корисно  нформац , враховуючи в дстань на ск льки к лометр в 
лишилось палива, час в дороз , витрата палива та 
ндикатор швидкост .

3. Бортовий комп’ютер – режим рульового керування
  За допомогою нновац йно  системи Flex Street  можлив сть вибрати 

один з трьох режим в: ≪Комфорт≫, ≪Стандарт≫ або ≪Спорт≫.

4.  Бортовий комп’ютер - ндикатор передач  швидкост
  Бортовий комп’ютер передбача , яку передачу краще ув мкнути, 

щоб знизити витрату палива   зменшити викиди шк дливих речовин.

5. Бортовий комп’ютер – розм р шрифту
  Бортовий комп’ютер дозволя  налаштувати розм р шрифту на 

диспле  для оптимально  читабельност .
1

2 3 4 5
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1. Ауд о пульт управл ння
  Залишайтесь зосередженими на дороз : 

управляйте гучн стю, не забираючи руки в д 
керма.

2 AuX/iPod/USB
  Просто вставте св й улюблений гаджет для 

прослуховування музики.

3. Bluetooth зв'язок
 Отримувати дзв нки та телефонувати 
 з хендс-фр  – нема  н чого прост ше.

До хати з пункту А в пункт Б з задоволенням.
Новий К А cee’d пропону  широкий виб р обладнання, який 
зазвичай недоступний для автомоб ля цього класу. Прим ром, 
ауд о система з 6 динам ками – вона здатна в дтворювати CD 
и MP3 – файли  уже в стандартн й конф гурац  оснащена 
виходами AUX/USB для п дключення Ipod або ншого MP3 – 
пле ра.

Щоб керування автомоб лем було комфортним та безпечним, 
Вам допоможе система управл ння ним на рульовому колес : 
налаштувати гучн сть ауд осистеми, розмовляти по Bluetooth, 
управляти кру з контролем або зм нювати передач  
п друльовими пелюстками (перемикання передач на керм  
доступно в моделях з автоматичною коробкою передач) не 
в двол каючись в д дороги.

Мультимед а

При мно  по здки

Камера заднього виду:
Зображення з камери 
заднього виду 
переда ться на екран 
нав гац йно  системи, 
щоб ви могли з легк стю 
припаркувати 
св й cee’d.

1 2 3

14 15



Комфорт  як сть

Подаруйте насолоду почуттям

Оздоблення салону  як сть матер ал в. 
Особлива увага до ергоном ки гаранту , що в дороз  ви будете 
почуватись як вдома. Якщо ви любите подорожувати з комфортом, 
новий К А cee’d для вас. Кр м того, кермо, кр сло вод я та пасажира 
можуть бути обладнан  п д гр вом – що 
може бути краще холодним зимовим ранком? Просто встанов ть 
один з трьох температурних режим в. 

Для п дтримання потр бного кл мату в салон  можна вибрати як 
звичайний кондиц онер з ручним управл нням, так  двозонний 
кл мат-контроль.

Кондиц онування пов тря
Ми р зн ! Тому можна обрати комплектацю з 
стандартним кондиц онером з ручним управл нням 
або автоматичний двозонний кл мат-контроль, щоб 
налаштовувати кл мат ндив дуально для вод я та 
пасажира.
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Комфорт  як сть

В другому ряду, але не на 
другому м сц .

Сид ння були спроектован  так, щоб забезпечити зручну посадку 
 розмщення вс х пасажир в з запасом м сця для н г  над головою.
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Комфорт  як сть

Простор сть

Динам чний зовн  просторий всередин : новий К А cee’d_sw з 
усп хом по дну  перше  друге.
Багажний в дс к об’ мом 528 л. нада  найширш  можливост  для 
транспортування багажу. При цьому спинку заднього кр сла можна 
скласти по частинам (в пропорц  60/40) або повн стю – в цьому 
випадку утворю ться просторий багажн й в дс к з р вною п длогою 
об’ мом 1642 л.

Кр м того салон пропону  безл ч можливостей для збер гання або 
ф ксац  ваших речей: гачки, с тки, б чн  секц , висувна кришка 
багажника, а також в дс к, який розмщено п д п длогою. Словом,  
cee’d_sw – справжн й експерт в питаннях розумного використання 
простору.

1. Знайдеться м сце для будь-яких др бниць. 
  Кожн й др бниц  – сво  м сце! В салон   зручн  

п дстаканники, в дс ки в п длок тниках, а 
також  м стке охолоджуване в дд лення для 
рукавичок.

2. Б льше простору для багажу. 
  При повн стю складен й спинц  заднього 

дивану в cee’d_sw ви отрима те прост р для 
багажу об’ мом в 1642 л. Цього вистачить 
нав ть для тривало  подорож !

3. Органайзер багажного в дс ку.
  cee’d_sw – справжн й д м на колесах! Бер ть 

з собою все, що захочете, адже в н ма  п д 
п длогою два багажних в дс ки: просторе 
в дд лення спереду,  м стке в дд лення 
в центр  для предмет в р зного 
розм ру. Нав ть прост р в н шах 
навколо кол с вдало зад яний 
для збер гання речей.
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ОЗДОБЛЕННЯ САЛОНУ

КОМПЛЕКТАЦ Я BASE (LX) 
К А cee’d в стандартному ≪костюм≫: 
чорний, стильний, виточений.

Особливост  оздоблення:
-  Чорна однотонна передня панель;
-  Оздоблення салону з чорно  тканини;
-  Центральна панель з забарвленням п д 

ср блястий метал;
-  Дверн  ручки з забарвленням п д 

ср блястий метал.

Вар анти оздоблення салону cee’d

Дизайнерський нтер’ р

Коли дизайнери працювали над новим К А cee’d, вони черпали 
натхнення в найр зноман тнших  речах: подорожах вропою, 
мод , дизайн , арх тектур . Так з’явився нтер’ р, в якому 
по днуються витончен сть  простота, що лиша  достатньо 
можливостей для прояву вашого власного стилю. На виб р 
пропону ться два базових р вня оздоблення, кожний з окремим 
набором ндив дуальних опц й.

КОМПЛЕКТАЦ Я MID, TOP (EX)*

В даному випадку вони по днуються 
з чорною оббивкою з тканини 
з прекрасним плет нням.

Особливост  оздоблення:
-  Чорна однотонна передня панель;
-  Оздоблення салону з чорно  тканини;
-  Центральна панель з чорним глянцевим 

оздобленням;
-  Дверн  ручки з забарвленням п д 

ср блястий метал.

* В залежност  в д комплектац  р вень оснащення може зм нюватись.
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Динам чн  характеристики

Б льше емоц й в кожному 
поворот

Наш  нженери особливо постаралися, щоб новий 
К А cee’d приносив задоволення в д керування.
П дв ску серйозно переналаштували – як передню з  ст йками 
Макферсона, так  задню багатоваж льну. В результат  новий 
К А cee’d отримав бездоганну керован сть  високий р вень  
комфорту, який збер га ться нав ть на нер вних дорогах. В 
конструкц  шас   п дв ски використовуються звуко золююч  
матер али, як  м н м зують дорожн й шум та в брац . Ц  
особливост  доповнен  найсучасншими електронними 
системами, як  дозволяють зберегти контроль над автомоб лем 
в будь-як й ситуац   отримати ще б льше задоволення в д зди.

VSM ( нтегрована система активного управл ння) 
VSM працю  разом з п дсилювачем керма, що забезпечу  
ст йк сть автомоб ля при гальмуванн  в поворот , особливо 
на вологому, слизькому та не р вному покритт .

EBD (система розпод лу гальм вних зусиль) + BAS (система 
допомоги при екстреному гальмуванн )  
EBD допомага  гальмувати б льш р вном рно при зм нах в 
розпод лен  ваги автомоб ля, для чого електрон ка зм ню  
баланс гальм вних сил на передн й  задн й осях. BAS розп зна  
екстрене гальмування по швидкост  натискання на педаль 
гальм  приклада  максимальне гальм вне зусилля, допомагаючи 
зменшити загальний гальм вний шлях.

HAC (система допомоги при старт  на п дйом )
HAC запоб га  скочуванню автомоб ля назад при рушанн  в гору. 
Гальма утримують колеса в нерухомому положенн  протягом 

двох секунд  поки ви не натиснете на педаль акселератора.

1. FLEX STEER
  З допомогою функц онально  системи 

Flex steer ви можете налаштувати роботу 
п дсилювача керма у в дпов дност  з 
ндив дуальним стилем вод ння. Передбачений 
комфортний режим (Comfort) для полегшення 
керування автомоб лем при парковц  в м ських 
умовах, стандартний режим (Normal) 
 спортивний режим (Sport) для зди трасою.

2. Чудов  керован сть  комфорт 
  Забезпечуються досконалою конструкц ю 

п дв ски: Макферсон спереду  багатоваж льна 
ззаду.

3. ESC (система курсово  ст йкост )
  В випадку р зкого гальмування ESC 

розпод ля  гальм вн  зусилля, по-р зному 
пригальмовуючи кожне колесо. 
Система також зменшу  потужн сть 
двигуна, аби ви могли зберегти 
контроль над автомоб лем  
повернутися на задану 
тра кторю руху.



ДВИГУНИ cee’d
Для нового КА Cee’d передбачен  2 високотехнологчн  бензинов  
двигуни об’ мом 1,4 л.  1,6 л. та потужнстю 100  129 к.с. та два 
дизельн  двигуни об’ мом 1.4 л. та 1,6 л. з потужностями у 90 к.с. та 
128 к.с. нновацйн  технолог   широке використання надмцного 
алюмн вого сплаву дозволили знизити вагу   покращити паливну 
економчнсть. 

Бензиновий 1,4 л (4 цилндри, 100 к.с) розвива  137 Нм при 4200 
об/хв., витрата палива  - вд 6,1 л на 100км.

Бензиновий 1,6 (4 цилндри , 129 к.с) розвива  157 Нм при 4850 
об/хв., витрата палива – вд 6,4 л на 100км. Двигун 1,6 обладнанй 
системою Dual CVVT, яка дозволила досягти бльш високо  потужност  
 крутного моменту   при цьому знизити витрату палива.

ТРАНСМ С  НОВОГО К А cee’d
Для нового КА Cee’d пропону ться 2 варанти трансмсй. 
6-ступенева механчна коробка перемикання передач та сучасна 
шести ступенева автоматична коробка перемикання передач. 

1. Автоматична коробка передач

2. Механ чна коробка передач

3. Панель прилад в

Двигун та трансм с я

Покаж ть вищий клас!

1 2 3
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Bodyshell detail image:
This is a screen grab image 
used for positional purposes 
only. A high resolution 
version needs to be sourced 
and placed to the exact same 
size, scale and position.
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Подушки безпеки:
6 подушок безпеки в 
продуманому порядку 
розташован  по всьому 
салону, щоб захистити 
вод я  пасажир в, коли 
це д йсно потр бно.

Пасивна безпека

Захист, на який можна 
покластися

Куди б ви не вирушили, новий К А cee’d доставить 
вас туди в безпец .
Щоб забезпечити максимальну ст йк сть  розс ювання енерг  
при з ткненн , посилений каркас кузова забезпечений 
вза мопов’язаними елементами, як  працюють на обертання. Для 
повно  безпеки пасажир в автомоб ль може бути оснащений, 
в залежност  в д комплектац , 6 подушками безпеки – двома 
фронтальними, двома б чними,  двома типу занав ски. Вс  
технолог  безпеки були ретельно протестован  на в дпов дн сть 
найсуворшим вропейським правилам безпеки.

Каркас кузова:
Безпека – це головне. Посилен  кузовн  панел  
доповнен  вза мопов’язаними елементами, як  
з б льшують жорстк сть при обертанн . Посилено 
головн  несуч  елементи, центральн  ст йки 
виготовлен  з надм цно  стал .

Новий К А cee’d хетчбек успшно 
пройшов випробування  
отримав максимальну оц нку.
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1.  П дстаканники в п длок тниках 
задн х кр сел:

  Для комфортно  подорож  ваших 
пасажир в! 

2.  Дефлектори обдуву позаду: 
  регульован  дефлектори для 

пасажир в як  знаходяться в задн й 
частин  автомоб ля

3. Панель прилад в:
  стильна, ергоном чна, з  вс ю 

необх дною нформац ю

4.  Кермо з п д гр вомl:
 що може бути краще в холодн  дн ?

5. Дефлектори спереду: 
  для оптимального кл мату для 

вс х пасажир в в передн й частин  
автосалону 

6.  Спортивн  педал :алюм н в  
накладки на педал

Щоб вас не приваблювало – високий стиль або пригоди, 
практичн сть або спортивн сть, у нового К А cee’d  все для будь-яко  
сторони вашого характеру.

Оснащення

Вся р зниця в деталях

7.  В дд лення для збер гання 
др бних речей: 

  просторий, з вентиляц ю 
для охолодження напо в.

8.  Кондиц онер з системою 
ручного управл ння: 

  Налаштуйте температуру 
для власного комфорту.

9.  Бокове дзеркало з 
ндикатором повороту: 

  В дм нно вигляда   п двищу  
безпеку на дороз .

10.  Св тло, що зустр ча :
  Зада  настр й для захоплюючо  

по здки.

11.  Хромована насадка вихлопно  
труби: 

 стильний штрих до зовншност

41 3
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6 7

8 9 10 11Виробник залиша  за собою право вносити зм ни 
в конструкцю та оснащення автомоб л в без 
попереднього оголошення.



205/55R  16" 
легкосплавн  диски

225/45R  17" 
легкосплавн  диски

205/55R  16" пластиков  
ковпаки на сталев  колеса

Кол р кузова, дизайн кол сних диск в

Як вам подоба ться
Наш  дизайнери зробили свою роботу тепер д ло за вами.
Вибер ть улюблений кол р кузова, дизайн кол с та тип двигуна, 
щоб ваш новий К А cee’d деально в дпов дав вашим потребам.

195/65R  15" пластиков  
ковпаки на сталев  колеса

225/45R  17" 
легкосплавн  диски

" - розм ри вказан  в дюймах
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Sirius Silver (AA3)Machine Silver (9S)Cassa White (WD)

Infra Red (AA1)Matrix Brown (J5N)Sand Track (D5U)

Dark Gun Metal (E5B)Planet Blue (D7U)Space Blue (J3U)

Black Pearl (1K)

габаритн  розм ри cee'd (мм)

1571/1561/1563/1557900 7602650

4310

1563/1553/1555/1549

1780

14
70

14
8
5

габаритн  розм ри cee'd_sw (мм)

900 9552650

4505

1563/1553/1555/1549

1780

1571/1561/1563/1557
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Техн чн  данн

Тип кузова 5-дверний хетчбек

Двигун 1.4 DOHC CVVT 1.6 DOHC CVVT 1.6 CRDi VGT - High

Об' м 1396 1591 1582

Потужн сть, к.с./об.хв. 100 / 5500 130 / 6300 128 / 4000

Крут.момент, Нм/об.хв. 137 / 4200 157 / 4850 260 / 1900~2750

КПП 6МТ 6МТ / 6АТ 6МТ / 6АТ

П дв ска передня Незалежна, на подв йних поперечних важ лях, з  
стаб л затором поперечно  ст йкост , типу Мак-Ферсон

П дв ска задня Незалежна, багатоваж льна (Multi Link)

Паливний бак, л 53

Гальма передн Вентилю м  дисков  / Ø280 x 23

Гальма задн Дисков  / Ø262 x 10

Споряджена маса, кг 1258 1268 1375 / 1385

Допустима максимальна маса, кг 1820 1820 / 1840 1920 / 1940

Максимальна швидк сть, км/г 182 195 / 190 197 / 190

Розг н до 100 км/г, с 12,8 9,9 / 10,2 10,9 / 11,7

Гальм вний шлях ненавантаженого автомоб ля (з АБС) з 100 до 0 км/г 36,5

Споживання палива (л тр в на 100 км): в д

   М ський цикл 8,1 8,6 / 9,5 5,9 / 7,5

   Траса 4,9 5,1 / 5,2 3,7 / 4,5

   Комб нований цикл 6,1 6,4 / 6,8 4,5 / 5,6

Вм ст багажника м н мальний, л 380

Вм ст багажника максимальний (задн  сид ння складен ), л 1318

Розм ри, мм:

   Довжина 4310

   Ширина 1780

   Висота 1470

   Кол сна база 2650

   М н мальний кл ренс 140

Техн чн  данн

Як вам подоба ться
Наш  дизайнери зробили свою роботу тепер д ло за вами.
Вибер ть улюблений тип двигуна, щоб ваш новий К А cee’d 
деально в дпов дав вашим потребам.

Техн чн  данн

Тип кузова 5-дверний вагон

Двигун 1.6 DOHC CVVT 1.6 CRDi VGT - High

Об' м 1591 1582

Потужн сть, к.с./об.хв. 130 / 6300 128 / 4000

Крут.момент, Нм/об.хв. 157 / 4850 260 / 1900~2750

КПП 6МТ / 6АТ 6MT/6AT

П дв ска передня Незалежна, на подв йних поперечних важ лях, з  
стаб л затором поперечно  ст йкост , типу Мак-Ферсон

П дв ска задня Незалежна, багатоваж льна (Multi Link)

Паливний бак, л 53

Гальма передн Вентилю м  дисков  / Ø280 x 23

Гальма задн Дисков  / Ø262 x 10

Споряджена маса, кг 1310 / 1343 1420 / 1441

Допустима максимальна маса, кг 1820 / 1850 1920 / 1940

Максимальна швидк сть, км/г 192 / 190 193 / 185

Розг н до 100 км/г, с 10,8 / 11,8 11,2 / 12,1

Гальм вний шлях ненавантаженого автомоб ля (з АБС) з 100 до 0 км/г 36,5

Споживання палива (л тр в на 100 км): в д

   М ський цикл 8,8 / 9,5 6,0 / 7,9

   Траса 5,5 / 5,4 3,9 / 4,6

   Комб нований цикл 6,7 / 6,9 4,6 / 5,8

Вм ст багажника м н мальний, л 528

Вм ст багажника максимальний (задн  сид ння складен ), л 1642

Розм ри, мм:

   Довжина 4505

   Ширина 1780

   Висота 1485

   Кол сна база 2650

   М н мальний кл ренс 140



Гарант я комфорту

Новий К А cee’d – не т льки 
задоволення в д керування

Безпрецедентна 5-р чна гарант я* 
Насолоджуйтесь рухом, забудьте про проблем ! На кожний новий 
автомоб ль К А д  безпрецедентна гарант я протягом перших 
5 рок в експлуатац  або досягнення 150 тисяч к лометр в проб гу 
(в залежност  в д того, що настане ранше)* Вона поширю ться на 
будь-як  детал  автомоб ля  переда ться будь-якому наступному 
власнику при умов , що автомоб ль проходить регулярне техн чне 
обслуговування зг дно встановленого графку.

Програма KIA Assistance** – завжди допомога
Трир чне обслуговування вс м власникам нових автомоб л в KIA
В рамках програми надання асистантських послуг KIA 
Assistance кожен власник нового автомоб ля KIA отриму  пакет 
асистантського обслуговування строком на 3 роки.

  *  Детальну нформац ю про гарант ю на автомоб л  К А ви можете знайти на сайт  
www.kia.ua в розд л  ≪Серв с≫

**  K А Асистанс - програма надання асистанських послуг. Послуги нада  
ТОВ " вроАсистанс". Дзв нки на номер 0-800-504-909 безкоштовн  з  
стац онарних телефон в в Укра н  безкоштовн . Дзв нки з моб льних телефон в - 
зг дно тариф в оператор в.
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