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Novi pro_cee'd  – maloprodajni cenik 
 

 

MOTOR / MOČ MODEL VOZILA 
OCN koda 
opreme 

MENJALNIK MPC CENA (EUR) 

Bencinski 1.4 CVVT 
(73 kW/100 KM) 

 

LX FUN D008 6 st. ročni 12.700 

LX FUN + D164 6 st. ročni 13.050 

LX EDITION D466 6 st. ročni 14.600 

LX VISION D568 6 st. ročni 15.500 

EX SPIRIT GJ28 6 st. ročni 17.100 

Bencinski 1.6 GDi 

(99 kW/135 KM) 
 

LX FUN D008 6 st. ročni 14.020 

LX FUN + D164 6 st. ročni 14.380 

LX EDITION D466 6 st. ročni 15.920 

LX VISION D568 6 st. ročni 16.820 

EX SPIRIT GJ28 6 st. ročni 18.420 

Dizelski 1.4 CRDi 

(66 kW/90 KM) 

 

LX FUN D008 6 st. ročni 14.230 

LX FUN + D164 6 st. ročni 14.580 

LX EDITION D466 6 st. ročni 16.130 

LX VISION D597 6 st. ročni 17.030 

EX SPIRIT GK43 6 st. ročni 18.630 

Dizelski 1.6 CRDi 

(94 kW/128 KM)  

LX EDITION D466 6 st. ročni 17.180 

LX VISION ISG D569 6 st. ročni 18.380 

EX SPIRIT ISG GJ27 6 st. ročni 19.980 

EX MAXX GJ19 6 st. ročni 23.220 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Cenik velja od 8.7.2013 do preklica, oz. do objave novega cenika.. V ceno so vključeni DDV, DMV in taksa za izrabljena vozila.  
Dobava: Za vozila iz zaloge do 15 delovnih dni po vplačilu. Izdobava za vozila, ki niso na zalogi KMAG d.d., do 7 mesecev od 
podpisa pogodbe o nakupu.  
Doplačila: strošek priprave vozila 105 EUR, kovinska ali MICA barva 420 EUR, bela barva (WD): 150 EUR, barva D7U (Planet 
Blue) brez doplačila 
Dodatna oprema: več informacij na www.kia.si/boutique. 

Poraba vozil pri kombinirani vožnji: 3,7 – 7,4 l/100 km. Emisije CO2: 97 – 171 g/km. 

http://www.kia.si/boutique
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Od 08.07.2013 do preklica nudimo možnost nakupa novega vozila KIA z dodatnimi ugodnostmi in 

popusti (jokerji). Kupec lahko uporabi za nakup avtomobila istočasno največ tri (3) ugodnosti - 

jokerje, ki se seštevajo pod spodaj navedenimi kriteriji, oz. pogoji. Nekatere ponudbe oz. ugodnosti 

se med seboj izključujejo. 

 
 
 

 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

JOKER »STARO ZA NOVO« 
Ob nakupu novega cee'da po 

sistemu »Staro za novo« priznamo 

popust v višini 1.000 EUR,  
oz. 400 EUR za različice  

FUN in FUN+. 
 

JOKER »BONUS ZVESTOBE« 
Zvestim obstoječim lastnikom 

vozil Kia priznamo popust  

v višini 400 EUR.  
Kupec mora dokazati predhodno 
lastništvo vozila Kia z materialnim 
ali pisnim dokazom/dokumentom.  
Izključuje se z jokerjem »Prvi 
avto«. 
 

JOKER  »PRVI AVTO« 
Mladim kupcem in vsem 

tistim, ki kupujejo svoje prvo 

vozilo, priznamo  
priznamo popust v višini  

200 EUR.  
Izključuje se z jokerjem »Bonus 
zvestobe«. 

JOKER »ŠPORTNIK« 

Vsem profesionalnim športnikom in/ali 
članom različnih športnih društev 

priznamo popust v višini 400 EUR. 
Kupec mora članstvo dokazati s pisnim 
dokazilom/dokumentom. 

JOKER »KRPAN« 
Vsem državljanom, ki so zaposleni v 

službah posebnega pomena (vojaki, 

policist, reševalci, gasilci, zdravniki in 
medicinsko/zdravsteno osebje, ipd.) 

priznamo popust v višini 300 EUR. 
Kupec mora dokazati status s pisnim  
dokazom /dokumentom.  

 
 

JOKER »IZ ZALOGE« 
Ob nakupu kateregakoli 

cee'da iz zaloge priznamo 

popust v višini  
400 EUR. 
Izključuje se z jokerjem 
»Naročilo v tovarno«. 

JOKER  

»NAROČILO V TOVARNO« 
Ob naročilu kateregakoli  

cee'd-a v tovarno priznamo 
popust v višini 200 EUR. 
Izključuje se z jokerjem »Iz 
zaloge«. 
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 Seznam serijske opreme –   

 

 

LX FUN: 
VARNOST:  
Varnostni zračni blazini na voznikovi in sovoznikovi strani (sovoznikova z možnostjo izklopa), stranski varnostni zračni blazini, stranski 
varnostni zračni zavesi, elektronski nadzor dinamične vozne stabilnosti ESP z varnostnim sistemoma TCS (sistem proti zdrsu gnanih koles) ter 
VSM (pomožni stabilizacijski sistem), pomoč pri speljevanju v klanec HAC, ABS zavorni sistem z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile EBD 
sistemom za pomoč pri zaviranju v sili BAS, zavorni koluti na vseh kolesih, elektronska blokada motorja proti kraji vozila, prekinitev dovoda 
goriva v primeru trka, samodejno odklepanje vozila v primeru trka, varnostni pasovi z zatezniki, opozorilnik za nepripete varnostne pasove 
spredaj in zadaj, zadnja meglenka, tretja zavorna luč. 
UDOBJE:  
Klimatska naprava, centralno zaklepanje, po višini nastavljiv voznikov sedež, progresivni servo volan nastavljiv po višini in globini, merilnik 
zunanje temperature, reostat (nastavitev jakosti osvetlitve armaturne plošče), potovalni računalnik, električni pomik prednjih stekel, senčnik 
na voznikovi in sovoznikovi strani (z ogledali), hlajen predal na sovoznikovi strani z osvetlitvijo, opozorilnik nivoja čistilne tekočine za 
vetrobransko steklo, indikator prestavnega razmerja, volanski obroč s stikali avdio naprav, avdio sistem z radijskim sprejemnikom, CD in MP3 
predvajalnikom ter vhodi USB,iPod ter AUX, 6 zvočnikov, 2 visokotonska zvočnika,  višinsko nastavljivi vzglavniki, naslon za roke spredaj, 
zadnja klop zložljiva in deljiva v razmerju 60:40, osvetlitev prtljažnika, sidrišča za pritrditev dveh otroških sedežev ISO FIX, sistem proti 
praznjenu akumulatorja pri zaklenjenem vozilu. 
ZUNANJOST:  
Tonirana stekla, projekcijska žarometa, 15-palčna platišča s pnevmatikami 195/65 R15H, zunanje vratne kljuke v barvi karoserije, električno 
nastavljivi stranski ogledali v črni barvi, širokokotni vzvratni ogledali, zadnji brisalec in gretje zadnjega stekla. 

LX FUN+:  (dodatno k opremi LX Fun)  
VARNOST:  
Varnostna alarmna naprava,  
UDOBJE:  
Daljinsko centralno zaklepanje z zložljivim ključem, električni pomik stekel spredaj s samodejnim spustom/dvigom in sistemom proti priprtju, 
bralna lučka spredaj, strešni predal za sončna očala, 
ZUNANJOST:  
Električno pomični in ogrevani stranski ogledali v z ohišjem v barvi karoserije. 
LX EDITION:  (dodatno k opremi LX Fun+) 
VARNOST:  
Sprednji meglenki 
UDOBJE:  
Dvopodročna samodejno krmiljena klimatska naprava (FATC) 
ZUNANJOST:  
LED luči spredaj 

LX VISION:  (dodatno k opremi LX Edition) 
VARNOST: 
Sistem za pomoč pri vzvratnem parkiranju (zvočno opozorilo), avtomatske dnevne luči (ne velja za kodo opreme D597). 
UDOBJE:  
V usnje odeta volanski obroč in prestavna ročica, Bluetooth sistem za prostoročno uporabo mobilnega aparata, tempomat, omejevalnik 
hitrosti, nastavitev trdote volana glede na načn vožnje (Flex Steer) 
ZUNANJOST:  
16-palčna lita platišča s pnevmatikami 205/55 R16 (ne velja za kodo opreme D597). 

EX SPIRIT:  (dodatno k opremi LX Vision) 
UDOBJE:  
Osvetljen senčnik na voznikovi in sovoznikovi strani, paket UVO (prestižna audio naprava s TFT-LCD prikazovalnikom, kamera za pomoč pri 
vzvratnem prakiranju), LED luči zadaj, senzor za dež, samozatemnitveno vzvratno ogledalo, sistem proti zmrzovanju prednjih brisalcev, 
dodatno gretje v kabini (PTC heater) 
ZUNANJOST:  
Električno  zložljivi stranski ogledali z integriranima smerokazoma in osvetlitvijo,  dodatki s kromirano prevleko, 17-palična lita platišča s 
pnevmatikami 225/45 R17 (velja za vozila z 1.6 bencinskim in dizelskim motorjem) 

EX MAXX:  (dodatno k opremi EX Spirit) 
VARNOST:  
Parkirni senzorji spredaj in sistem za samodejno parkiranje vozila, opozorilnik nenamerne spremembe voznega pasu LDWS, električna 
parkirna zavora. 
UDOBJE:  
»Smart Key Engine Start Button« – pametni ključ z gumbom za zagon motorja, ogrevan in nastavljiv voznikov sedež z ledveno podporo, 
ogrevan in nastavljiv sovoznikov sedež z ledveno podporo, električno ogrevan volanski obroč, vzdolžno pomična in nastavljiva sredinska 
konzola, dodatni zračniki zadaj, navigacijski sistem NAVTEQ z na dotik občutljivim zaslonom, zaslonom in evropsko kartografijo, ki vključuje 
44 držav, kamera za vzvratno vožnjo z zaslonom na navigacijski napravi, TFT-LCD Supervision športni merilniki.  
ZUNANJOST:  
Ksenonska žarometa s pralnimi šobami in avtomatsko nastavitvijo višine svetlobnega snopa, prilagodljiv sistem prednjih žarometov  
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Dodatna oprema 
 
 

Pri opremah LX je možno dodatno naročiti le samodejni menjalnik in paket Winter (ogrevan volanski obroč, ogrevan 

voznikov in sovoznikov sedež), za opremo EX Spirit pa je na voljo nadgradnja z naslednjimi paketi dodatne opreme: 
 

DODATNA OPREMA 
KODA 

OPREME 
Opreme 

LX 
Opreme 

EX CENA (EUR) 

Kovinska ali MICA barva - O O 420 

Bela navadna barva - O O 150 

Samodejni 6-stopenjski menjalnik z možnostjo ročnega pretikanja (le pri 1.6 
CRDi 128 KM motorju) 

- O O 1.500 

DTC - dvosklopčni 6-stopenjski samodejni menjalnik (le pri 1.6 gas GDI 135 KM 
motorju) 

- O O 1.500 

225/45R 17” lita platišča (le pri 1.6 CRDi in 1.6 gas GDI motorjih) A17/B17 X O 550 

LED dnevne luči LED X S 300 

LED zadnje luči LER X O 300 

SUPERVISION športni merilniki s potovalnim računalnikom ter TFT LCD barvnim 
prikazovalnikom 

SVC X O 300 

Navigacijski sistem z na dotik občutljivim zaslonom in evropsko kartografijo (44 
držav) ter kamero za pomoč pri vzvratni vožnji 

NAV X O 1.000 

Smart Key Engine Start Button – pametni ključ z gumbom za zagon motorja, 
ambientalna osvetlitev sprednjega dela potniškega prostora 

BUT X O 500 

Smart Parking Assist - sistem za samodejno parkiranje APS X O 400 

Opozorilnik nenamerne spremembe voznega pasu LDW X O 400 

Ksenonska žarometa s pralnimi šobami in samodejno nastavitvijo višine 
svetlobnega snopa. prilagodljiv sistem prednjih žarometov 

HID X O 950 

Avtomatske dnevne luči ALC O O 100 

Električno pomična panoramska streha PNS X O 900 

Prednji meglenki FOG O O 150 

Paket Uvo - prestižna audio naprava s TFT-LCD prikazovalnikom, kamera za 

pomoč pri vzvratnem prakiranju 
UVO O O 550 

Paket Winter – ogrevan volanski obroč, ogrevan voznikov in sovoznikov sedež SWH O O 300 

Paket Floor Console vzdolžno nastavljiva sredinska konzola, dodatni zračniki 
zadaj, električna parkirna zavora 

EPB X O 400 

Paket Vision - senzorji za dež, samozatemnitveno vzvratno ogledalo, sistem 
proti zamrzovanju prednjih brisalcev 

ECM X O 300 

Paket Power Seats - el. nastavljiv voznikov sedež s spominsko funkcijo in 
ledveno podporo, po višini nastavljiv sovoznikov sedež z ledveno podporo 

PMS X O 400 

 
O – dodatna oprema za doplačilo, X – dodatne opreme ni mogoče naročiti, S – standardni del opreme 
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Tehnični podatki - novi KIA pro_cee'd 

MOTOR 

1.4 CVVT 
Bencinski 

1.6 D-CVVT GDi Bencinski 
1.4 CRDi  

WGT Dizelski 
1.6 CRDi VGT Dizelski 

M/T M/T 
DCT – samodejni 6 

stopenjski 
M/T 

110 KM 128 KM 

M/T A/T M/T A/T 

Tip motorja Bencinski, 4-valjni Bencinski, 4-valjni Turbodizelski, 4-valjni 

Prostornina motorja (ccm) 1396 1591 1396 1582 

Največja moč  

(kW / KM pri min-1) 
73,2 / 100 ~ 5.500 99 / 135 ~ 6.300 66 / 90 ~ 4.000 81 / 110 ~ 4.000 «ECO» 94 / 128 ~ 4.000  «HP» 

Največji navor (Nm pri min-1) 137 / 4.200 164 / 4.850 220 / 1.500 - 2.750 260 / 1.900 – 2.750 

Največja hitrost (km/h) 182 195 170 185 180 197 186 

VZMETENJE IN PRENOS MOČI 

Spredaj McPhersonovi vzmetni nogi s stabilizatorjem in plinskim blažilnikom 

Zadaj Posamično, večtočkovno vpetje s stabilizatorjem 

KRMILJENJE Zobata letev, električno ojačanje MDPS 

ZAVORE Hidravlične, dvokrožne, diagonalne, ABS z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile EBD 

Spredaj Prisilno hlajeni zavorni koluti 

Zadaj Zavorni koluti 

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA 

Dimenzije pnevmatik in platišč 195/65 R15 91H 6.0Jx15, 205/55 R16 91H 6.5Jx16, 225/45 R17 91V 7.0Jx17 

Rezervno kolo Komplet za popravilo predrte pnevmatike 

DIMENZIJE IN OSTALE SPECIFIKACIJE 

Zunanje 

dimenzije 
(mm) 

Dolžina 4310 

Širina 1780 

Višina 1430 (1.425 z LRR pnevmatikami – 195/65 R15 LLR) 

Medosna razdalja 2650 

Kolotečna razdlja 

(spredaj – zadaj) 

1563 (195/65 R15),  1553 (205/55 R16), 1555 (205/55 R16), 1549 (225/45 R17) 

1571 (195/65 R15), 1561 (205/55 R16), 1563 (205/55 R16), 1557 (225/45 R17) 

Previs (spredaj/zadaj) 900 / 760 

Masa praznega vozila (kg) – z 
voznika 

1259-1369 1267-1384 1296-1408 1362-1477 
M/T: 1375-1490,  
A/T: 1385-1495 

Največja dovoljena masa (kg) 1820 1820 1840 1910 
M/T: 1920,  

A/T: 1940 

Prtljažni prostor (l) 380 / 1.225 

Posoda za gorivo (l) 53 

Minimalni radij obračanja (m) 5,17 

Emisije in poraba goriva 
M/T  

(-ISG/+ISG) 
M/T (-ISG/+ISG) 

DCT – samodejni 

6 stopenjski 
M/T (-ISG/+ISG) 

110 KM (-ISG/+ISG) 128 KM (-ISG/+ISG) 

M/T A/T M/T A/T 

CO2 emisije (g/km) 
15'' 139/130 
16'' 143/135 

15'' 135/119 

16'' 140/124 
17'' 140/137 

15'' 137 
16,17'' 140 

15'' 109/105 
16'' 114/109 

15'' 109/97 
16'' 114/110 

145 

15'' 109/97 

16'' 114/100 
17'' 114/112 

145 

Vožnja u naselju (l/100 km) 
15'' 7,9/7,2 

16,17'' '8,4/7,4 
15'' 7,8/6,6 

16,17'' 8,0/6,8 
15'' 7,8 

16,17'' 8,0 
15'' 5,3/4,7 

16,17'' 5,4/4,9 
15'' 4,9/4,1 

16,17'' 5,2/4,2 
7,2 

15'' 4,7/4,1 
16,17'' 4,8/4,2 

7,2 

Vožnja izven naselja (l/100 km) 
15'' 4,9/4,6 

16,17'' 4,8/4,8 

15'' 4,7/4,4 

16,17'' 4,8/4,5 

15'' 4,8 

16,17'' 4,9 

15'' 3,5/3,6 

16,17'' 3,8/3,7 

15'' 3,7/3,5 

16,17'' 3,8/3,6 
4,5 

15'' 3,6/3,5 

16,17'' 3,7/3,6 
4,5 

Kombinirana vožnja (l/100 km) 
15'' 6,0/5,6 

16,17'' 6,1/5,8 

15'' 5,8/5,2 

16,17'' 6,1/5,4 

15'' 6,0 

16,17'' 6,1 

15'' 4,1/4,0 

16,17'' 4,3/4,2 

15'' 4,1/3,7 

16,17'' 4,3/3,8 
5,5 

15'' 4,1/3,7 

16,17'' 4,1/3,8 
5,5 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb podatkov ter opreme, ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila proizvajalca ali distributerja. Slike so simbolične. 
 

Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozilih  
najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na  

prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja www.kia.si/emission/ . 
 

http://www.kia.si/emission/

