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Сила інновацій
1. Гарантійний термін 5 років або 150 000 км пробігу, в залежності від того, що наступить раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені в сервісній документації. 
2. КІА Асістанс - програма надання асистанських послуг. Детальні умови – у супровідній документації до автомобіля. 
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Можливо, ви б ніколи не подумали, що інновації, технічна досконалість  
і винятковий стиль можуть поєднатися в автомобілі з доступною ціною. Але це 
таки сталося. У новому Cerato втілено усе, про що ви тільки можете мріяти. 

Додайте у своє життя 
незвичайне

ALL-NEW



У новому Cerato втілено все найкраще, що є в 
дизайні автомобілів. Його сміливі пропорції, за 
виглядом схожі на купе, а також лінії статури, що 
затримують на собі погляд, підкреслюють жваве 
прискорення та легкість руху автомобіля.

Естетична  
привабливість,  
що зупиняє час



Фари високої інтенсивності (HID)
Проекційні фари випромінюють світло 
синього відтінку й освітлюють ще більшу 
частину дороги.

Протитуманні фари
Протитуманні фари, розташовані в окремих 
заглибинах на передньому бампері для 
кращого осв ітлення,  в ідр ізняються 
унікальним дизайном і вражають своїм 
ефектним виглядом.

* В залежності від комплектації, рівень оснащення може змінюватись.

Світлодіодні фари денного світла
Світлодіодні фари денного світла не тільки 
роблять поїздки безпечнішими, а й 
випромінюють почуття значущості й стилю.

Задні світлодіодні ліхтарі  
комбінованого типу
Задні світлодіодні ліхтарі комбінованого типу 
не тільки забезпечують чудову видимість 
автомобіля для водіїв, які наближаються 
ззаду, але й додають елемент сучасності та 
стилю завдяки багатовимірному дизайну.

Система вітального підсвічування 
Низку зовнішніх і  внутрішніх ламп 
синхронізовано зі смарт-ключем: вони 
автоматично вмикаються, вітаючи вас, коли 
ви наближаєтеся до автомобіля.

Сучасні системи освітлення — лише 
маленька частина з багатьох новітніх 
технологій, які реалізовано в новому 
Cerato — як із середини, так і зовні.
Вам сподобається не тільки вишуканий 
стиль, а й покращена оглядовість, завдяки 
якій керувати автомобілем уночі стало 
безпечніше та зручніше.

У гарному світлі —  
з усіх боків*



Динамічний силует нового Cerato підкреслюється подовженою лінією 
даху та чіткою боковою лінією. Завдяки цьому автомобіль виглядає 
стрімким і рішучим та яскраво виділяється серед інших.

Ідеальні пропорції



Зручне місце водія має зрозуміле компонування 
елементів керування та ідеально поєднує в собі 
функціональність і стиль. Центральна консольна 
панель повернена в бік водія під кутом 9 градусів, а 
чітка лінія обрису панелі приладів завершує 
ефектний вигляд місця водія.

Відчуйте 
комфорт водія*

* В залежності від комплектації, рівень оснащення може змінюватись.



Удосконалена ергономіка для 
максимального контролю*

Ергономічний дизайн місця водія забезпечує точне керування лише 

дотиком пальця й максимально можливим для автомобілів цього класу 

комфортом. У центрі знаходиться високотехнологічна інформаційна 

панель з 4,2-дюймовим кольоровим рідкокристалічним TFT-екраном, на 

якому відображається вся необхідна інформація про транспортний засіб.

Інформаційна панель
Зрозумілий інтерфейс 
інформаційної панелі надає 
доступ до великої кількості 
налаштувань.

1. Зручне розташування педалі газу   
Рух цієї педалі відповідає природному положенню ноги, що запобігає втомі, 
особливо під час тривалих подорожей. 

2. Смарт-ключ і запуск двигуна за допомогою кнопки  
Замикати й відмикати двері нового Cerato тепер дуже зручно. Вам не треба 
діставати ключа з кишені або сумки, потрібно лише натиснути кнопку на 
дверній ручці. Запалювання також дуже просто вмикається й вимикається 
кнопкою. 
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* В залежності від комплектації, рівень оснащення може змінюватись.



Завдяки подовженній колісній базі та принципово 
новому підходу до використання простору водій  
і пасажири можуть належним чином оцінити місткий 
салон нового Cerato. М’які на дотик матеріали, 
оббивка зі штучної шкіри й рельєфні візерунки — 
це штрихи, які довершують образ салону, 
створюючи відчуття високої якості та сучасності.

Розумне використання 
простору*

* В залежності від комплектації, рівень оснащення може змінюватись.



1. Задній повітропровід 
Пасажири задніх сидінь також можуть насолоджуватися теплим або прохолодним повітрям завдяки 
повітрепроводам, розташованим у задній частині центральної консолі. 

2. Автоматичний двозонний клімат-контроль   
Для водія й пасажира переднього сидіння можна встановлювати різні температури. Обидва 
налаштування підтримуватимуться автоматично. 

3. Кермо з підігрівом  
Обтягнуте шкірою кермо з підігрівом не тільки практичне, а й дає відчути комфорт морозними зимовими 
днями. 

4. Обігрів сидінь  
Завдяки сидінням із підігрівом водій і пасажир поруч із ним залишаються в теплі й комфорті навіть у 
найпрохолодніші дні.

Комфортний клімат —
365 днів на рік*

Сучасна система клімат-контролю дозволяє вам 

і вашим пасажирам почуватись комфортно під 

час кожної подорожі, у будь-яку пору року. 

Кермо та сидіння з підігрівом забезпечують 

комфорт у прохолодні дні.

3 4
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* В залежності від комплектації, рівень оснащення може змінюватись.



Чітка спортивність у поєднанні з найсучаснішими технологіями та 
відмінна динаміка на дорозі справлять на вас незабутні враження й 
відкриють перед вами світ нових можливостей.

Приготуйтесь до нових вражень



Привабливий зовнішній вигляд у поєднанні з 
неперевершеними експлуатаційними характеристиками 
та потужністю здатні пробудити запал водія в 
кожному. Коли ви рухаєтеся в умовах обмеженої 
видимості, прискорюєтесь на трасах і гальмуєте в 
несподіваних ситуаціях, новий Cerato миттєво 
реагує на ваші команди.

Задоволення від 
керування, яке не 
залишить вас байдужим



1. Підвіска   
Передня підвіска зі стійками типу Мак-Ферсон має двосторонню ізоляцію, що 
дозволяє розсіювати струси й вібрації та підвищує стабільність кермування.
Здвоєна задня торсіонна балкова підвіска забезпечує плавність руху автомобіля. 

2. Спрацьовування гальма  
Чудовими характеристиками спрацьовування гальма та його відчуттям автомобіль 
завдячує збільшеному головному циліндру й поперечній кермовій тязі на підсилювачі. 

3. Система Flex Steer 
Новітня система Flex Steer має три режими керування («Комфорт», «Звичайний» і «Спорт»), 
які забезпечують відповідний рівень підсилювання керма та керованості для різних дорожніх умов. 

Плавність ходу*

Швидкість і чутливість керування — основа стабільності й потужності 
нового Cerato. Ходова частина зі сталі надвисокої міцності в поєднанні з 
новою технологією гарячого штампування, яка застосовується для 
деяких частин підрамника, утворюють дуже міцну структуру, що 
забезпечує додатковий захист під час фронтального або бічного 
зіткнення. На додачу до цього, у конструкції підвіски автомобіля 
використовуються провідні технології, які сприяють вражаючій точності 
керування.

Система допомоги рушанню на підйомі (HAC)  
Підтримуючи гальмівне зусилля до моменту 
натискання на педаль газу, система HAC запобігає 
небезпечному скочуванню автомобіля назад під 
час рушання з місця на підйомі.

Електронна система стабілізації (ESC)
Електронна система стабілізації знижує 
ймовірність заносу, допомагаючи водієві 
утримувати контроль над автомобілем під 
час екстреного гальмування або крутого 
повороту.

Без системи 
ESC

З системою 
ESC

Кузов
Кузов нового Cerato не просто міцний — він 
сконструйований таким чином, що енергія удару у 
разі аварії розсіюється й поглинається елементами 
його конструкції.

Система допомоги кермування
(Спрямовування на поверхню зі зменшеним тертям)

Система 
екстреного 
гальмування

Керування стійкістю автомобіля (VSM)  
Система керування стійкістю (VSM) 
к о н т р о л ю є  г а л ь м і в н е  з у с и л л я , 
обертальний момент двигуна та момент 
повороту коліс кермом, забезпечуючи 
кращу стійкість автомобіля під час 
поворотів або на дорозі з рихлою чи 
слизькою поверхнею.

2 3
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* В залежності від комплектації, рівень оснащення може змінюватись.



1. Дисплей камери заднього огляду   
Зображення з камери заднього огляду передаються на рідкокристалічний екран аудіосистеми. 
Коротким поглядом на нього можна перевірити положення автомобіля на дорозі та відстань до 
перешкод. 

2. Камера заднього огляду    
Камера заднього огляду дає чітке уявлення про можливі перешкоди позаду автомобіля, що дає 
можливість безпечно й легко паркуватись і рухатись назад. 

3. Переднатягувачі пасів безпеки  
Переднатягувачі пасів безпеки автоматично натягують паси безпеки водія й пасажира переднього 
сидіння в разі аварії, допомагаючи запобігти травмі або полегшити її. 

4. Хромоване дзеркало заднього огляду з електроприводом  
Хромоване дзеркало заднього огляду з електроприводом автоматично затемнюється, щоб запобігти 
віддзеркаленню сліпучого світла від ліхтарів і фар автомобілів, які їдуть позаду вас, і робить нічні 
поїздки безпечнішими. 

Система із 6 подушок безпеки  
Система подушок безпеки нового Cerato 
складається з подушок безпеки водія й 
пасажира переднього сидіння, передніх 
бокових подушок безпеки, а також 
шторок безпеки, які охоплюють усю 
довжину салону з обох боків.

Безкомпромісна безпека —  
запорука спокою*

У новому Cerato поєднано низку пасивних і активних функцій безпеки.  

Комплексна система подушок безпеки, переднатягувачі пасків безпеки 

й підголівники, які мінімізують ризик травм, спричинених різкими 

рухами голови, покликані захистити вас у разі  з іткнення.  

Автоматизована система паркування, ультразвукові датчики спереду та 

ззаду, а також камера заднього огляду роблять паркування в умовах 

обмеженого простору надзвичайно легким.

Система передніх і задніх паркувальних датчиків  
Система передніх і задніх паркувальних датчиків 
активується перемикачем на підлоговій консолі. Вона 
сповіщає водія про відстань між автомобілем і будь-
якими перешкодами за допомогою графічних засобів 
на інформаційній панелі.

3 4
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* В залежності від комплектації, рівень оснащення може змінюватись.



Двигун Gamma 1.6 MPI
Макс. потужність
130 к. с. за 6300 об./хв.
Макс. обертальний момент
16,0 кг м за 4850 об./хв.

Nu 2.0 MPI 
Макс. потужність
161 к. с. за 6 500 об./хв.
Макс. обертальний момент
19,8 кг м за 4800 об./хв.

Створений з думкою 
про вас і довкілля
Обираючи авто, ви можете віддати перевагу одному з двох потужних, проте 

тихих бензинових двигунів — Gamma 1.6 MPI або потужніший Nu 2.0 MPI. 

Обидва ці двигуни обладнані подвійною системою змінення фаз 

газорозподілу (D-CVVT) і електронною системою впорскування палива, а їх 

полегшена алюмінієва конструкція забезпечує вражаючу економію палива. 

Завдяки низькому рівню викидів зменшується негативний вплив на довкілля. 

Коробки передач — ручна й автоматична — розроблені з особливою 

ретельністю й забезпечують плавне та точне перемикання передач.

1. Підкермові перемикачі передач  
Вишукані перемикачі передач на кермовій колонці дозволяють перемикати 
передачі пальцями, не прибираючи рук із керма.

2. Автоматичний круїз-контроль   
Круїз-контроль, який активується натисканням зручно розташованої на кермі 
кнопки, забезпечує підтримання постійної швидкості та, відповідно, більшу 
економію пального.

3. 6-ступенева автоматична трансмісія  
6-ступенева автоматична трансмісія, обладнана стильним і вишуканим важелем, 
забезпечує дуже плавне й точне перемикання передач.

4. 6-ступенева механічна трансмісія  
6-ступенева механічна трансмісія принципово нової вдосконаленої конструкції 
дозволяє зручніше перемикатися в режим заднього ходу. Вона характеризується 
плавним і динамічним перемиканням передач, кращим показником ефективності 
використання палива й довговічністю.3 4
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Безліч функцій для вашого комфорту*Салон, оснащений 
різноманітними функціями*

У новому Cerato поєднуються сучасні технології розваг, функціональність і 

високоякісне оздоблення салону. Завдяки цьому керування автомобілем 

приносить неабияке задоволення. 
У новому Cerato втілено багато новітніх розважальних технологій, які дозволяють 

отримувати задоволення від прослуховування улюбленої музики і користування 

необхідними електронними пристроями. Аудіосистема зі зручним ергономічним 

управлінням забезпечує неперевершену якість відтворення звуку. Вона зробить 

довгі подорожі приємнішими.

6. Ручне налаштування нахилу та висоти кермової колонки  
Налаштуйте положення керма — кут нахилу та виліт — так, 
щоб воно було максимально зручним для вас.     7. Панель 
управління склопідйомниками  Елементи керування 
склопідйомниками покриті приємним на дотик матеріалом і 
розташовані на зручній панелі.     8. Сонцезахисні козирки  
Козирки з косметичними дзеркальцями зі зсувними 
шторками й підсвічуванням підкреслюють стиль. 
Сонцезахисний козирок водія обладнано тримачем для 
дрібних паперів.     9. Відділення для зберігання речей  
Внутрішнє світло полегшує пошук речей у відділенні для 
зберіганні речей, а амортизатор забезпечує його плавне 
відкриття й закриття. Також на замовлення можна 
встановити версію з охолодженням, щоб ваші напої й 
закуски завжди залишалися свіжими.     10. Тримачі для 
стаканів на центральній консолі  Водій і пасажир переднього 
сидіння можуть без остраху ставити відкриті напої у тримачі 
для стаканів, зручно розташовані в підлоговій консолі між 
передніми сидіннями.     11. Відділення для сонцезахисних 
окулярів над головою  Сонцезахисні окуляри можна дуже 
зручно зберігати у спеціальному відділені просто над 
головою, щоб мати до них доступ під час керування. 
12. Задній центральний підлокітник із тримачем для чашок  
Пасажири задніх сидінь також можуть насолоджуватися 
напоями й не боятися розлити їх, користуючись зручними 
підстаканниками.     13. Задні сидіння, спинка яких 
складається у співвідношенні 60:40  Задні сидіння легко 
складаються, що забезпечує необхідні варіанти розміщення 
багажу, сумок із покупками або спортивного знаряддя.      
14. Внутрішнє оздоблення багажника з ручкою  Внутрішня 
сторона багажника має покриття з м'якого матеріалу для 
надання йому естетичного вигляду, а зручна ручка, 
розташована на внутрішній стороні дверцят багажника, 
дозволяє без зайвого клопоту закрити його, не забруднивши 
рук.

1. 4,2-дюймовий сенсорний екран аудіосистеми  Великий кольоровий рідкокристалічний сенсорний TFT-екран 
забезпечує вражаючу якість зображення й ефективність сенсорного керування, зручно поєднуючи в собі функції 
екрана камери заднього огляду й елементів керування для високоякісної аудіосистеми.     2. Радіо + CD + MP3  
Високотехнологічна аудіосистема з монохромним рідкокристалічним TFT-екраном поєднує в собі функції відтворення 
радіо, аудіофайлів MP3, компакт-дисків, а також має нову функцію My Music.     3. Aux + USB + iPod  USB-порт 
дозволяє підключати iPod та інші мобільні пристрої й слухати музику, яка в них зберігається, на динаміках автомобіля.     
4. Засоби дистанційного керування аудіосистемою на кермі  Керуйте всіма функціями аудіосистеми, не прибираючи 
руки з керма.     5. Кнопка на кермі для відповіді на телефонні дзвінки  Зручно розташовані перемикачі для відповіді 
на дзвінки за допомогою технології Bluetooth дозволяють говорити по телефону, не відволікаючись від дороги.     

Аудіосистема  
Аудіосистема нового Cerato із шістьма 
динаміками, у тому числі окремими 
динаміками для відтворення високих 
частот, призначена для відтворення 
кристально чистого й повного звуку.
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* В залежності від комплектації, рівень оснащення може змінюватись.



Шкіра (EX/SX) з кондиціонером

Сірий салон

БІлий салон

Тканина (L/LX)

Шкіра (EX/SX)

Тканина (EX) Тканина (SX)

Шкіра (EX/SX)

Шкіра (EX/SX) з кондиціонером

Шкіра (EX/SX) з кондиціонером

Чорний салон

Брунатний салон

Тканина (L/LX)

Шкіра (EX/SX) Шкіра (EX/SX)

Тканина (EX) Тканина (SX)

Шкіра (EX/SX)

з кондиціонером

Увага до кожної деталі*
Перші враження залишаються надовго. Від виразної решітки 

радіатора до коліс із вишуканими спицями — кожна деталь у 

новому Cerato поєднує відмінну функціональність з елегантним 

стилем.

Кольори інтер'єру й оздоблення

1. Характерні лінії капота   Плавні лінії капота створюють 
динамічний вигляд і підкреслюють атлетичну форму 
автомобіля.     2. Рельєфні зовнішні ручки дверей  
Рельєфні зовнішні ручки дверей не тільки мають 
вишуканий вигляд, а й дуже приємні на дотик. 
3. Задній спойлер  Аеродинамічний спойлер на 
дверцятах багажника підкреслює спортивний зовнішній 
дизайн нового Cerato.     4. Бічні дзеркала зі 
світлодіодними повторювачами  Бічні дзеркала 
аеродинамічної форми обладнані світлодіодними 
повторювачами покажчика поворотів, які підвищують 
вашу видимість під час повороту. Складана версія з 
електроприводом у вигляді крила чайки зробить ваш 
автомоб іль  ще б ільш стильним і  розк ішним. 
5. Аеродинамічні склоочисники  Склоочисники мають 
аеродинамічну конструкцію, яка запобігає їх відставанню 
від лобового скла на високих швидкостях.     6. Індикатор 
протиугінної системи  Миготіння світлодіодного 
індикатора протиугінної системи відлякуватиме 
потенційних зловмисників, повідомляючи про те, що 
сигналізація автомобіля активована.     7. Безпечні 
електросклопідйомники  Запобіжний механізм, 
вбудований у вікна передніх дверей, зупиняє підняття 
дверного скла, якщо воно стикається з якоюсь 
перешкодою.
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7 * В залежності від комплектації, рівень оснащення може змінюватись.



КМС турбується про 
екологію, як і ви
Ви цінуєте життя в гармонії з природою? КМС також. Саме тому в КМС з гордістю говорять про свої 
досягнення, що дозволяють відповідати вимогам 21-го сторіччя, вагомий внесок в охорону 
навколишнього середовища та гармонійний розвиток суспільства в цілому.

Компанія Kia Motors визначила природоохоронну діяльність як одну з головних цілей ініціативи із 
соціально-відповідального менеджменту, започаткованої у 2008 році, і зробила екологію 
пріоритетом своєї діяльності. КМС має на меті зосередити зусилля на боротьбі з глобальними 
екологічними проблемами, які призводять до виснаження природних ресурсів і кліматичних змін.

У 2009 році компанія Kia створила суб-бренд EcoDynamics, яким позначаються найбільш 
екологічно чисті моделі автомобілів Kia, виготовлені із застосуванням інноваційних технологій, які 
дозволяють зменшити рівні витрат палива та шкідливих викидів в атмосферу, зокрема завдяки 
дедалі ширшому впровадженню гібридних, електричних двигунів і силових агрегатів на водневих 
паливних елементах

Ваш Cerato — ваш стиль
Вибір із трьох стилів решіток радіатора, чотирьох типів колісних 

дисків і чудових кольорів кузова робить оформлення Cerato у 

вашому стилі дійсно захоплюючим.

Сталеві диски 15”
195/65R15

Сталеві диски 16”
205/55R16

Легкосплавні диски 16”
205/55R16

Легкосплавні диски 17”
215/45R17

Покупцям пропонується на вибір чотири типи колісних дисків: сталеві 15” і 16”, легкосплавні 16”, а для 
неперевершеного вигляду й експлуатаційних характеристик є легкосплавні диски діаметром 17 дюймів.

Колеса

Габаритна довжина

Габаритна ширина

Габаритна висота

Колісна база

Ширина колії (П/З)

Звис (П/З)

Висота салону  
(1-й / 2-й ряд)

Простір для ніг  
(1-й / 2-й ряд)

Паливний бак (л)

Розміри (мм)

4,560

1,780

1,445

2,700

1,557/1,570

880/980

992/948

1,073/913

50

1,5701,557

1,780
1,
44
5

2,700880 980

4,560

1,5701,557

1,780

1,
46
0

2,700880 770

4,350

Розміри

Кольори кузова

Чисто-білий (UD)

Доступно для 4-дверних моделей

Сніжно-білий перламутр (SWP)

Яскраве срібло (4SS) Металевий потік (MST)

Чорний перламутровий (ABP)

Синя безодня (K3U)

Золотий полиск (K3N) Яскраво-червоний (K3R)

Синя планета (D7U)


