
Kia ProCeed



En sjelden gang kommer en bil som bryter med alle konvensjoner.  
En bil som setter nye standarder for design og sportslig styling.  
En bil som tøyer grensene for plass og fleksibilitet og utfordrer all-
menne oppfatninger om ytelse. En bil som får opp pulsen, pirrer nys-
gjerrigheten og appellerer til både hjertet og fornuften.
Dette er nye Kia ProCeed GT.

… UANSETT VINKEL 
SELVSIKKER OG ELEGANT



Dynamiske kjøreegenskaper, smidighet og rå krefter gjør nye ProCeed morsom å 
kjøre. Den er utformet for maksimal ytelse og har perfekt avstemt fjæring og dem-
ping. Girhendlene lar deg gire sømløst uten å ta hendene fra rattet, og det doble ek-
sosrøret og Michelin Pilot Sport 4-dekkene understreker det kraftfulle uttrykket. Alt 
er designet med ett mål for øyet – å gi deg gode og uforglemmelige kjøreopplevelser.

… I TOPPKLASSEN
NYT KJØREYTELSER



ProCeed er både elegant og romslig. Her er det mer plass til alle i bilen, og med 
et volum på 594 liter er bagasjerommet blant de største i segmentet. Baksetene 
som kan slås ned i forholdet 40/20/40, gir økt fleksibilitet. Den har dessuten en 
smart elektrisk bakluke og mange praktiske oppbevaringsløsninger. 
(Ill.bilde)

… FLEKSIBLE LØSNINGER 
GOD PLASS OG



Stilfullt interiør med nøye utvalgte materialer og flotte detaljer.  
Sorte skinnseter med midtparti i semsket skinn, røde sømmer og 
rød GT-logo



  ALLTID PÅ NETT
… MED OMGIVELSENE 

TRÅDLØS MOBILLADING
Med den trådløse laderen kan du lade smarttelefonen trådløst 

med Qi-teknologi. Legg ganske enkelt telefonen på ladeplaten.

AVANSERT LYDANLEGG FRA JBL 
ProCeed leveres med et avansert lydanlegg fra JBL som gir suver-

en lyd. Det har åtte høyttalere og avansert Clari-Fi-teknologi som 

forbedrer lyden på MP3-filer og gir HD-lyd.

ProCeed er utstyrt med teknologi som gjør det enkelt å være på 
nett uansett hvor du befinner deg. Du kan velge reisemål på den 
10,25" berøringsskjermen med navigasjonssystem. Navigasjons-
systemet leveres med kartoppdateringer i 7 år. Lad telefonen 
trådløst, styr funksjonene ved hjelp av innebygd talestyringste-
knologi og bruk Bluetooth® til å spille av musikk eller ringe.
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Kia Live
Når du har aktivert Kia Live, benytter tjenesten SIM-kortet i 

infotainmentsystemet til å hente og oppdatere data i sanntid. 

Informasjonen vises på navigasjonsskjermen.

KIA UVO CONNECT  
UVO CONNECT er en digital løsning utviklet av Kia. Vår nye Kia Live-tjeneste sender oppdatert 
informasjon i sanntid til navigasjonssystemet i bilen, og den nye UVO-appen gir deg tilgang til 
informasjon om bilen fra smarttelefonen din (Android og Apple). Denne spennende, nye teknol-
ogien er utviklet i samsvar med den nye personvernforordningen, så du kan være trygg på at 
personvernet ivaretas.

Avansert teknologi 

Interessepunkter 

Ser du etter et sted å spise, et lokalt firma eller en 

severdighet? Du finner informasjon om dette og mye 

mer i oversikten over interessepunkter, som oppdateres 

regelmessig.

Parking 

Kia Live viser tilgjengelige parkeringsplasser før du 

ankommer målet. Du kan se parkeringsmuligheter langs 

veien og i parkeringshus (inkludert informasjon som 

adresse, priser og ledige plasser).

Drivstoffinformasjon 

Når du har lite drivstoff, vil systemet vise deg nærmeste 

bensinstasjon og priser ved å bruke en TomTom online 

database, slik at du kan planlegge tankstoppene dine 

deretter.

Ladestasjoner 

Systemet viser plasseringene for ladestasjoner, så vel som 

detaljer om betalingsmetoder og tilkoblingstyper.

Trafikkinformasjon i sanntid 

Navigasjonssystemet viser svært nøyaktig 

trafikkinformasjon i sanntid fra TomTom. Denne oppdateres 

hvert annet minutt, slik at du vet nøyaktig hvor trafikken 

flyter bra og hvilke områder du bør unngå. Hvis det 

begynner å danne seg køer, gir systemet beskjed om det 

ogkommer med forslag om alternative ruter.

Varsling om fotobokser/fareområder 

Få varsler om en rekke faste og mobile fotobokser, og om 

områder med begrenset tilgang. Systemet varsler deg også 

om ulykkesutsatte strekninger.

Værmelding 

Du kan få opptil fire dagers værvarsel. Når du skriver inn 

målet for reisen, får du en fullstendig oversikt, inkludert 

laveste og høyeste temperaturer, vindstyrke og sjanser for 

sol eller regn.

Finn bilen  

gir deg den sist kjente posisjonen til bilen – ideelt om du er 

på en stor parkeringsplass.

Bilens status  

gir oversikt over blant annet dørlåser, tenning, batteri og 

ladenivå. 

Mine kjøreturer  

gir oversikt over tidligere kjøreturer med informasjon om 

blant annet gjennomsnittlig hastighet, kjørelengde og 

stopptid.

Send til bilen  

Lar deg planlegge reiseruten i appen på forhånd og sende 

den til navigasjonssystemet.

«Varsler» gir deg beskjed hvis tyverialarmen utløses, 

informerer deg om bilens tilstand og oppretter en månedlig 

bilrapport med oversikt over bilbruken.

App-styring

Varsling

Bilinformasjon

UVO App
UVO-appen er utviklet for både Android- og Apple-smarttelefoner. Den har 

en rekke funksjoner som gir deg informasjon om blant annet bilens tilstand og 

kjøreturene dine. Du kan også bruke appen til å fjernstyre funksjoner i bilen.

Informasjon og kontrolltjeneste for din Kia; Tjenestene vil være tilgjengelig gratis i en periode på syv år fra den dagen bilen selges til den første eieren av kjøretøyet, 
dvs. tidspunktet når den første kjøpsavtalen trer i kraft, og kan bli endret i løpet av perioden. Detaljer om drift og bruksbetingelser kan fås fra din Kia-partner og på 
kia.com. Smarttelefon med iOS- eller Android-operativsystem og mobiltelefonabonnement med dataalternativ er nødvendig og kan medføre ekstra kostnader.



Vårt nye navigasjonssystem med Kias nettbaserte tjenester og TomTom Live 
Services gir deg pålitelig og nøyaktig veivisning. Det byr på nettilkobling og mye 
nyttig informasjon. Wi-Fi-enheten gir navigasjonssystemet tilgang til Internett 
gjennom smarttelefonen din*.

HVOR?  
NÅR?  
HVORDAN?  
HER ER SVARENE.

Trafikkinfo i sanntid**

Navigasjonssystemet viser svært 

nøyaktig trafikkinformasjon i sanntid. 

Denne oppdateres hvert annet minutt, 

slik at du vet nøyaktig hvor trafikken 

flyter bra og hvilke områder du bør 

unngå. Hvis det begynner å danne seg 

køer, vil systemet gi beskjed om det og 

komme med forslag om alternative ruter.

Værmelding
Blir det sol eller regn på helgeturen? Sjekk 

værmeldingen! Skriv inn målet for reisen 

og få værvarsel for fire dager, inkludert 

laveste og høyeste temperaturer, vind-

styrke og sjanser for sol eller regn.

Informasjon om drivstoff
Når det er på tide å fylle tanken, viser 

systemet de nærmeste bensinstasjonene 

og prisene ved hjelp av TomToms 

nettdatabase.

Fotobokser**

Du får også varsler om en rekke 

fotobokser, både faste og mobile, og 

om områder med begrenset tilgang. 

Systemet kan også varsle deg om 

ulykkesutsatte strekninger.

Lokalt søk
Hvis du ser etter en sushirestaurant, en 

matbutikk eller et møtested, trenger 

du bare å velge Lokalt søk. Databasen 

inneholder 500 søkbare kategorier, 

25 000 nøkkelord og 250 000 adresser, 

så du kan være sikker på at du finner det 

du trenger.

Parkeringsinformasjon
Systemet viser parkeringsmuligheter 

før du ankommer målet, slik at du raskt 

kan finne en parkeringsplass. Du kan se 

parkeringsmuligheter langs veien basert 

på historikk og i parkeringshus (ledige og 

opptatte plasser vises med fargekoder).

* Smartphone med datatilgang kreves.  ** Juridiske restriksjoner for hver land av disse tjenestene kan forekomme.

Android AutoTM er utviklet for at du skal kunne bruke telefonen trygt uten at oppmerksomheten din avledes fra det som skjer i 
trafikken. Du kan holde hendene på rattet og blikket på veien. Det intuitive grensesnittet gir deg enkel tilgang til for eksempel 
Google Maps, apper, musikk og stemmestyring, og den organiserer automatisk informasjon i enkle kort som vises akkurat når det 
trengs.

Apple CarPlayTM ier en smart og trygg måte å bruke iPhone på mens du kjører. Den gir deg tilgang til alt du trenger, på displayet i 
Niro. Dermed kan du få veivisning, ringe eller høre på musikk uten at oppmerksomheten din avledes fra det som skjer i trafikken.



FILHOLDERASSISTENT
Filholderassistenten registrerer filoppmerking ved hjelp av kam-

eraet som er montert øverst på frontruten. Hvis du krysser 

oppmerkingen uforvarende, varsler systemet deg og styrer om 

nødvendig bilen tilbake på plass. 

SMART CRUISE CONTROL MED STOP & GO 
Smart cruise control bruker et kamera og en radar som kan regulere både hastigheten din og avstanden til bilen foran. 

Systemet tilpasser hastigheten automatisk, slik at avstanden til kjøretøyet foran hele tiden er den samme. Hvis 

kjøretøyet foran øker farten, vil også ProCeed akselerere til den innstilte hastigheten. Hvis kjøretøyet foran senker 

farten, slik at den innstilte avstanden ikke kan opprettholdes, senker systemet farten og stopper om nødvendig bilen. 

En svært nyttig funksjon, ikke minst i tett trafikk.

TRETTHETSVARSLING
Systemet følger med på rattbevegelser, bruk av blinklys, akseler-

asjon og total kjøretid og merker det hvis du er i ferd med å miste 

konsentrasjonen. Hvis du viser tegn til tretthet eller uoppmerk-

somhet, varsles du med et lydsignal og et kaffekoppsymbol på 

instrumentpanelet.

AUTOMATISK NØDBREMS
Systemet oppdager kjøretøy foran bilen og eventuelt også fotgjengere i veibanen. Ved hjelp av et kamera overvåkes 

hastigheten og avstanden mellom kjøretøyene og varsler med et symbol på instrumentpanelet hvis det skulle oppstå 

fare for kollisjon. Med fotgjengerregistrering varsles du med vibrasjoner i rattet. Hvis du ikke reagerer, bremser bilen 

automatisk for å unngå eller redusere konsekvensene av et sammenstøt.

MED SIKKERHETEN

Innovative funksjoner og avansert teknologi gjør kjøreturen så sikker 
som mulig. 

… I HØYSETET 



KØKJØRINGSASSISTENT
Dette systemet er et stort skritt i retning delvis selvkjørende biler. Køkjøringsassistenten styrer gass, brems og ratt og tilpasser kjøringen 

etter kjøretøyene foran. Dermed blir køkjøring både enklere og tryggere. Systemet bruker et kamera og radarsensorer til å holde trygg 

avstand til kjøretøyet foran og registrerer filoppmerkingen for å holde bilen midt i filen. Køkjøringsassistenten fungerer i hastigheter fra 0 til 

180 km/t.

PARKERINGSASSISTENT
Parkeringsassistenten gjør det enkelt å parkere. Den bruker sen-

sorer foran, bak og på sidene av bilen for å hjelpe deg når du skal 

parkere parallelt, på skrå eller på tvers. Du trenger bare bremse, gi 

gass og gire, så tar systemet seg av styringen. Det kan også hjelpe 

deg å manøvrere ut av parallelle parkeringsluker.

FJERNLYSASSISTENT
Når kameraet på frontruten registrerer lysene til en motgående 

bil i mørket, skifter fjernlysassistenten automatisk til nærlys for å 

unngå å blende andre førere. Når bilen har kjørt forbi, slås fjernly-

set automatisk på igjen.

VARSEL OM KRYSSENDE TRAFIKK VED RYGGING
Når du rygger ut av en parkeringsplass eller oppkjørsel, varsler det 

radarbaserte systemet deg om kjøretøy som kommer fra høyre 

eller venstre bak bilen.

DEN SIKRE SIDEN 

Innovative funksjoner gjør det enklere å kjøre trygt. De viser deg hvor du kan 
kjøre for å unngå køer, hjelper deg å parkere og lyser opp svinger i mørket. 

… MED INNOVATIVE SYSTEMER  



LEGG LISTEN HØYT 
… DU BLIR IKKE SKUFFET

Kupeen er mer fleksibel og allsidig enn noensinne uten at det har gått på bekostning av ProCeeds sportslige design. 
Enten du har full bil eller bare skal frakte en stor gjenstand, har ProCeed alt du trenger og en rekke smarte løsninger. 
Det gjør den til det perfekte valget for dynamisk kjøring både i byen og på landeveien. 

GIRHENDLER PÅ RATTET 
Med girhendlene på rattet kan du gire raskt og smidig uten å ta 

hendene fra rattet. Kjøringen blir mer dynamisk og intuitiv, og du 

får bedre kontroll over bilen.

7-TRINNS DOBBELTCLUTCHGIRKASSE 
Den nye generasjonen 7-trinns dobbeltclutchgirkasse gir sport-

slige kjøreytelser og god drivstofføkonomi.

VALG AV KJØREMODUS 
Du kan velge mellom ulike kjøremoduser ved hjelp av Sport-knap-

pen ved siden av girspaken. Kombinert med dobbeltclutchgirkass-

en gir funksjonen for valg av kjøremodus raskere gassrespons og 

akselerasjon fra stillestående og høyere ytelse ved forbikjøring. 

Funksjonen gir også bedre styrerespons. Sammen med 18" Miche-

lin Pilot Sport 4-dekkene får bilen utpreget dynamiske kjøreegen-

skaper.

SETEVARME 
Setene foran og bak har setevarme, noe som er svært behagelig 

på kalde dager. 

NEDFELLING AV SETENE 
Setene slås raskt og effektivt ned ved hjelp av den praktiske 

spaken i bagasjerommet.

SETER SOM KAN SLÅS FLATT NED 40:20:40 
Baksetet kan deles og legges ned. Det gjør det enkelt å tilpasse 

etter behov, enten du skal frakte passasjerer, sportsutstyr eller 

andre lange gjenstander. (Ill.bilde).



Orange Fusion (RNG)

VIS HVEM DU ER

Lunar Silver (CSS)

Penta Metal (H8G) Sparkling Silver (KCS)

Deluxe White (HW2)

Black Pearl (1K)

Blue Flame (B3L)

    … MED FARGER 

DIMENSIONER (MM)

Total lengde (mm) 4,605 Total bredde (mm) 1,800

Total høyde (mm) 1,442 Akselavstand (mm) 2,650

Overheng foran (mm) 885 Overheng bak (mm) 1,070

Drivstofftank (liter) 50

Bagasjerom (liter) 594–1,545

Forsete Baksete

Hodeplass (mm) 962 950

Benplass (mm) 1,073 875

Skulderbredde (mm) 1,428 1,399

DIMENSJONER OG KAPASITET INTERIØR



ET SIKKERT  
              VALG.
7 års garanti
Alle nye biler fra Kia levere med en nybilgaranti på 7 år/150 000 km (inntil 3 år uten kilometerbegrensning, 
150 000 km fra 4. år). Garantien er gratis og kan overføres til ny eier, forutsatt at bilen er regelmessig ved-
likeholdt i henhold til serviceskjemaet.

5 års lakkgaranti og 12 års garanti mot gjennomrusting
Høy lakkvalitet sikrer at lakken på din nye Kia holder seg pen over lang tid. Den har også god rustbeskyttelse 
og 12 års garanti mot gjennomrusting fra innsiden og ut.

Hold kontakten med Kia 
Besøk www.kia.com for å se alle nyheter. Her kan du finne ut mer om Kia og vårt spennende utvalg av 
modeller. Få oppdateringer om utviklingen av alternative drivstoffer som flytende gass, og hybrid- og 
brenselcelleteknologi. Du kan også finne ut mer om hva vårt miljøforskningssenter jobber med. 

Vi er også med på store sportsarrangementer, og Kia er offisiell partner for både UEFA og FIFA. Vi sponser 
Australian Open og tennisstjernen Rafael Nadal.

Finansiering 
Din lokale Kia-forhandler kan tilby ulike finansieringsløsninger som er tilpasset dine behov. Ta kontakt for mer 
informasjon.

Kia 7 års garanti
Kias 7 års / 150.000 km nybilgaranti. Gjelder i alle EU-land (samt Norge, 

Sveits, Island og Gibraltar) i henhold til lokale regler og vilkår.



All informasjon, alle illustrasjoner og spesifikasjoner er korrekte på 

trykketidspunktet, men kan endres uten foregående varsel. Modellene 

og spesifikasjonene som vises i denne brosjyren, kan være annerledes 

enn modellene som er tilgjengelige på det norske markedet. Som følge av 

begrensninger i trykkeprosessen kan de avbildede karosserifargene avvike 

noe fra de faktiske fargene. Kontakt din lokale Kia-forhandler for oppdatert 

informasjon.

Kia Bil Norge AS 

Solheimveien 7 

N-1473 Lørenskog

Mars 2021


