
Стандартты жабдықтар
Жайлылық

Интерьері 

Қауіпсіздік

Экстерьері 

Жабдықталымдары мен бағалары
Ceed 2022 жылы шығарылған / 2022 модельдік жыл 

Comfort Luxe

1.6 MPI, 128 а.к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
J7S6D261F

9 990 000 тг
S08I

10 690 000 тг
D0NE

«Жылы опциялар» жиынтығы
Артқы көрініс айналарын жылыту

Әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Руль дөңгелегін жылыту

Алдыңғы орындықтарды жылыту

Салонның қосымша электр жылытқышы

Экстерьері

195 / 65 R15 толық өлшемді сәндік қалпақтары мен шиналары бар болат дискілер 15"

205 / 55 R16 шиналары бар жеңіл қорытпалы дискілер 16"

Күндізгі жарықдиодты жүріс шамдары (LED DRL)

Тұманға қарсы алдыңғы фаралар

Интерьері
Стақан қойғышы бар артқы шынтақ қойғыш

Матамен қапталған орындықтар

Круизді бақылау
Кондиционер
Орталық құлыпты қашықтан басқару кілті
Ұялы телефонды қосуға арналған Bluetooth

USB кірісті радиосы бар аудиожүйе (6 динамик)
Электр жетегі бар шанақ түстес бүйірлік артқы көрініс 
айналары
Бір рет басқанда бұрылу көрсеткішінің үш рет іске 
қосылуы

Руль колонкасын биіктігі бойынша және шығымы бойынша реттеу  
Электр жетегі бар алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер
Көп функциялы руль дөңгелегі 

Руль дөңгелегі және былғарымен қапталған 
трансмиссия селекторының тұтқасы

Жүк бөлігінің сөрелері Арқалары 60/40 арақатынасымен жиналатын 
артқы орындықтар

Жарық берілгісі
Жоғары көтерілу кезінде көмек көрсету жүйесі (HAC)
Біріктірілген белсенді басқару жүйесі (VSM)

Иммобилайзер
Бүйірлік жастықтар мен қауіпсіздік перделері
Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары

Жол саңылауы ұлғайтылған Алдыңғы және артқы су бүріккіштер  Есік тұтқалары шанақ түстес 
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Ceed

Бұғаттауға қарсы тежегіш жүйесі (ABS)
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS) 
ЭРА-ГЛОНАСС төтенше жағдайдағы байланыс жүйесі

Жайлылық

Drive Mode Select қозғалыс режимін таңдау жүйесі

Бөлек климатты бақылау

Рульдің астындағы берілістерді ауыстырып қосу «жапырақшалары» 

Артқы көрініс камерасы

Apple Carplay / Android Auto қолдауы бар 8" мультимедиа жүйесі

Артқы тұрақ берілгілері

 TFT 4.2" түрлі түсті дисплейі бар Supervision аспаптық тақтасы

«Allur Motor Qazaqstan» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді. Сатылатын тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағында алуға болады. Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі субъектілердің тұтыну тәртібіне мониторинг жүргізілмейді. Тиісті модельдер мен жабдықталымдар туралы ақпаратты, көрсетілген 
жабдықталымдардағы автокөлік модельдерін сатып алу мүмкіндігі, бағалар, ықтимал пайда мен сатып алу шарттары Дилерлерде қолжетімді. Тауар сертификатталған. Жария оферта емес.

* Apple Carplay және Android Auto дұрыс жұмыс істеуі үшін түпнұсқа кабельді пайдалануды ұсынамыз. 

Ұсынылған бөлшек сауда бағалары 2022 жылдың 5 қыркүйек бастап жарамды. Өзекті арнайы ұсыныстарды ескерген кездегі нақты бағасын www.kia.com.kz сайтынан және ресми Kia дилерлерінен 
нақтылаңыз. Kia брендінің кез келген өнімін сатып алу жеке сатып алу-сату шартының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Автокөліктің берілген суреті сатылатын көліктен өзгеше болуы мүмкін. 




