KIA XCEED
PLUG-IN HYBRID.

Produktfakta gäller fr.o.m. 16 augusti 2022 (Modellår 2023)

ACTION
1.6 GDI PLUG-IN HYBRID
141 HK DCT

ADVANCE

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING
• 6 st. krockkuddar och krockgardiner
• 18" aluminiumfälgar
• ACC, 2-zons klimatanläggning
• Farthållare, adaptiv, med stop & start
• Armstöd fram med förvaringslåda
• Autobroms inkl. skydd för fotgängare och
cyklister, radarbaserad
• AUX & USB-uttag & USB-laddare fram
• Automatisk avbländbar innerbackspegel
• Bluetooth® med handsfree röststyrning
• 10,25" navigationssystem med TomTom,
Apple CarPlay™ och Android Auto™ samt
Kia Connect
• Backkamera med dynamisk projicering
• Dragkroksförberedelse
• Däckreparationssats
• Däcktrycksvarning (TPMS)
• ESC, elektronisk stabilitetsprogram
• Elfönsterhissar fram & bak
• Elinställbart svankstöd i framstolar, 2-vägs
• Eluppvärmbar, justerbar, läderklädd ratt

• Eluppvärmda framstolar
• Framstolara, ställbara i höjd
• Filkörningssystem, aktiv (LFA)
• Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
• Fjärrstyrt centrallås
• Färddator
• HAC, Backstartassistans
• Helljusassistans, automatisk avbländning
• Insynsskydd för bagagerum
• Invändiga detaljer i matt kromfinish
• Metalliclack / Pearleffekt
• Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (7,5m)
• Mörktonade rutor från B-stolpen
• Nyckelfritt system med startknapp
• Regnsensor
• Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
• Parkeringssensorer, bak

STANDARDUTRUSTNING UTÖVER ACTION
• Delläderklädsel (konstläder)
• Dödavinkelvarning & varning för bakomvarande trafik.
• Elmanövrerad baklucka
• Highway Driving Assist
• Ryggstöd bak, fäll- och delbar 40/20/40
• Safe Exit Warning
• Ytterplatser bak, eluppvärmbara.

ADVANCE PLUS

STANDARDUTRUSTNING UTÖVER ADVANCE
• Elinställbar förarstol inkl minnesfunktion
• Instrumentering, full digital 12,3"
• Självparkeringssystem
• LED-innerbelysning
• Läderklädsel i svart
• Panoramaglastak

• Parkeringssensorer, fram
• Skyltskanning
• Trådlös laddning för mobiltelefoner med
QI-standard
• Ventilerade framstolar
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Barnsäkerhetslås bak
Bältespåminnare, samtliga sittplatser		
Bältessträckare, fram med kraftbegränsning		
Däckreparationssats		
Dödavinkelvarn. & varning för bakomvarande trafik		
EBD, elektroniskt bromskraftfördelning		
ESC, elektronisk stabilitetsprogram		
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)		
Filkörningssystem, aktiv (LFA)
HAC, Backstartassistans		
Highway Driving Assist
Krockgardiner, A-C-stolpe 		
Krockkuddar fram, förare och passagerare		
Passagerarkrockkudde, urkopplingsbar med nyckel		
Safe Exit Warning
Sidokrockkuddar, fram 		
TPMS, Däcktrycksvarning		
Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning) 		

EXTERIÖR
Aluminiumfälgar 18" (235/45R18)
Dimljus		
Dörrhandtag, lackerade i bilens färg
Dragkroksförberedelse		
LED-varselljus fram & bak		
LED-huvudstrålkastare		
Kromlister, nederkant sidorutorna		
Metallicllack / Pearleffekt 		
Mörktonade rutor från B-stolpen		
Sidotrösklar med dekorlist i kromfinish		
Takreling		
Ytterbackspeglar elektr. justerbara & uppvärmb.		
Ytterbackspeglar elektriskt infällbara, m. blinkers		

INTERIÖR
Armstöd fram med förvaringslåda		
Automatisk avbländbar innerbackspegel		
AUX & USB-uttag & USB-laddare fram		

Invändiga detaljer i matt kromfinish
		

Instrumentering i LCD (4,2") med färddator 		
Instrumentering, full digital 12,3" 		
Insynsskydd för bagagerum 		
Klädsel i svart tyg		
Klädsel i svart delläder, artificiellt läder 		
Klädsel i svart läder			
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40		
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 40/20/40			

-

ACC, klimatanläggning m. automatisk fuktsensor
10,25" navigationssystem med TomTom,
Apple CarPlay™ och Android Auto™samt Kia Connect		

-

Backkamera med dynamisk projicering		
Bluetooth® med handsfree röststyrning		
Elfönsterhissar fram & bak		
Elinställbar förarstol inkl minnesfunktion

			

Elmanövrerad baklucka 		
Farthållare, adaptiv, med stopp & start			

•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••

Fjärrstyrt centrallås 		
Helljusassistans, automatisk avbländning		
Panoramaglastak
Parkeringssensorer, bak
Parkeringssensorer, fram		
Ratt, läderklädd & eluppvärmbar 		
Ratt, ställbar i höjd- & längsled 		
Reglage på ratten för manövrering av stereo
Regnsensor		
Eluppvärmda framstolar i tre steg		
Framstolar ställbara i höjd		
Svankstöd i framstolar, 2-vägs elinställbart		
Trådlös laddning för mobiltelefoner med QI-standard
Ventilerade framstolar			
Ytterplatser bak, eluppvärmbara i två steg		

•••
•••
••• •

= Standardutrustning

-
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•
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••
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Inv. detaljer i matt aluminium & blanksvart finish

-

-

ADVANCE PLUS

ADVANCE PLUS
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ADVANCE

Autobroms inkl. skydd för fotgängare och cyklister		

ACTION

ABS, låsningsfria bromsar

ADVANCE

SÄKERHET

ACTION

Utrustningsspecifikation
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- = Ej tillängligt
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Teknisk specifikation
MOTOR								1.6 GDi Plug-In Hybrid
VÄXELLÅDA		
							6 vxl. DCT
			

MOTOR

Antal cylindrar 			

4

Cylindervolym (cm3) 			

1580

Motoreffekt hk (kW) vid varv/min 			

105 (77,2)/5700

Max vridmoment (Nm) 			

147

Bränsle			Bensin
ELMOTOR

Motoreffekt hk (kW) 			

60,5 (44,5)

Vridmoment max (Nm)			

170

HYBRIDSYSTEM

Motoreffekt hk (kW)			

141 (103,6)

KOMBINERAD

Vridmoment max (Nm) 			

265

Batterityp 			

Litium Ion Polymer

Batterivikt i kg 			

117

Batterikapacitet kWh 			

8,9

Ca. laddningstid AC / vanligt eluttag 			

2 tim 15 min * / 4,5-5 tim *

Max räckvidd på enbart eldrift, (km) (enligt WLTP) 		

42

VOLYMER

Bränsletank (l): 			

37

BRÄNSLE-

Blandad körning (l/100 km) (WLTP) 			

1,7

FÖRBRUKNING

Koldioxidutsläpp, CO2 (g/km) (WLTP) 			

38

PRESTANDA

0-100 km/h (sek) 			

11

Toppfart (km/h)			

188

STYRNING

Typ / Vändcirkel 			

HJUL

Däckdimension 			

235/45 R 18

Fälg			

7,5Jx18

		

BROMSSYSTEM				
Bromsar fram 			
Bromsar bak 			
Parkeringsbroms 			

Elektrisk servostyrning / 10,6 m

Låsningsfria bromsar (ABS)
Ventilerade skivor
Skivor		
Verkar på bakhjulen

DIMENSIONER (mm) Längd / Bredd / Höjd / Markfrigång 			

4395 / 1826 / 1495 / 184

BAGAGEUTRYMME Baksäte uppfällt / nedfällt (liter)			

291 / 1243

VIKTER (kg)

Totalvikt 			

2030

Tjänstevikt			1594
Max släpvagnsvikt			

1300

Max taklast			

80

MILJÖKLASS 				

Euro 6AP

FORDONSSKATT (kr) t.o.m 2022			 360
KLIMATBONUS (kr)

t.o.m 31 december 2022** (Ingen klimatbonus registrering 2023)

8600 kr

* Tiderna är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till effektförluster i omvandlingsfasen. Laddtiden är beroende bl.a. av typ av laddbox, dess kondition, batteritemperatur
och dess storlek liksom lufttemperaturen vid laddtillfället.
**Kia Ceed SW Plug-In Hybrid kvalificerar sig som en klimatbonusbil och är således berättigad till den sedan 1/4-2021 gällande statliga bonus så länge anslag finns.
Bonus till klimatbonusbilar är ett statligt incitament som är oberoende från Kia och med förbehåll för begränsningar och villkor som bestäms av transportstyrelsen.
Läs mer på www.transportstyrelsen.se
Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmönster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och
koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom
körsätt, tillvals- utrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska bränsleförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.
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Dimensioner (mm)

Mått (mm)
Benutrymme (fram)
Benutrymme (bak)
Takhöjd (fram) 		
Takhöjd (bak)		
Axelbredd (fram)		
Axelbredd (bak)		

1,073
883
987
953
1,428
1,406

Fälg
18 ”
aluminiumfälg

Interiör

Svart interiör med svart tygklädsel.
(Action)

Svart interiör med svart artificiell
delläderklädsel.
(Advance)

Svart interiör med läderklädsel.
(Advance Plus)

Exteriörfärger

Cassa White
(WD) solid

Black Pearl (1K)
metallic (pearleffekt)

Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Deluxe White (HW2)
metallic (pearleffekt)

Lunar Silver
(CSS) metallic

Blue Flame (B3L)
metallic (pearleffekt)

Infra Red
(AA9) metallic

Dark Penta Metal
(H8G) metallic

Splash Lemon
(G2Y) metallic

Yuca Steel Gray
(USG) metallic

Experience Green
(EXG) metallic

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande
ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga
ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall
vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället. Kontakta en lokal
Kia-återförsäljare för löpande information.
För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha
utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.
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