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Het leven is wat je 
ervan maakt.
Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is intens, onvoorspelbaar en 

boeiend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar u ook 

naartoe gaat en wat u ook gaat ontdekken, Kia is erbij.

Bij Kia wijden we ons leven aan het helpen creëren van 

een betere toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen we 

wagens waarmee u nieuwe horizonten kunt ontdekken en 

van nieuwe horizonten kunt genieten. Wagens met een 

schitterend design, geavanceerde technologie en intelligente 

oplossingen. Wagens met onze opmerkelijke garantie van 

7 jaar, het bewijs van onze uitstekende kwaliteit. In alles wat 

we doen, staat één ding centraal: altijd uw verwachtingen 

overtreffen. Wij noemen het "The Power to Surprise".

We nodigen u uit met ons kennis te maken en u door ons te 

laten verrassen.
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Image status:
Correct QR code needs supplying
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Is er iets leuker dan focussen op de dingen waarvan je het 

meest geniet? Zoals pure fun achter het stuur van deze 

schitterend gelijnde hatchback? Exact waarvoor de nieuwe 

pro_cee’d gemaakt werd. De pro_cee’d is een echte 

3-deurs met een eigen persoonlijkheid, maar duidelijk lid 

van de cee’d-familie. Met een nieuwe styling, nog alertere 

motoren en het beste van het comfort en de technologie 

van Kia. Maar u hoeft ons niet zomaar te geloven. Doe een 

proefrit en u vindt de pro_cee’d die perfect bij u past.

Onmiddellijke aantrekkingskracht. 
Stijl waarvan je maar niet genoeg 
kunt krijgen
De nieuwe Kia pro_cee’d 
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Design

Getekend om in vervoering te  
brengen, zelfs wanneer hij stilstaat

Met wowfactor 
“Een auto die je niet alleen gewoon wil hebben, maar waarmee je wil 

rijden.” Zo beschrijft hoofddesigner Peter Schreyer het bekroonde 

design van de pro_cee’d. Een paar van de belangrijkste ingrediënten: een 

dynamisch silhouet met opvallende, geleidelijk smaller wordende zijruit, 

en frappante led-achterlichten (vanaf Mind versie) die de gespierde 

achterkant verbinden met het geslaagde zijprofiel. Maar dat is nog maar 

het begin. 

De pro_cee’d voelt net zo goed aan als hij er uitziet. De prachtig gelijnde 

hatchback zit zo goed in elkaar dat we hem zonder aarzelen aanbieden 

met onze in de sector toonaangevende 7 jaar garantie. We kunnen 

die schitterende garantie geven omdat de pro_cee’d volgens de  

strengste normen wordt geproduceerd in onze ultramoderne 

fabriek in Slowakije, en omdat hij grondig werd getest op 

betrouwbaarheid en levensduur. De kans is dus groot dat u  

nooit een beroep zult moeten doen op de uitzonderlijke  

garantie die geldt voor de volledige auto. De garantie is  

bovendien volledig overdraagbaar naar volgende  

eigenaars zolang ze geldig is, wat de  

herverkoopwaarde van uw auto maximaliseert  

als u hem zou willen verkopen.

De 7 jaar garantie van Kia:  

De 7 jaar fabrieks-

garantie of 150.000 km 

(wat het eerst bereikt 

wordt, zonder 

kilometerbeperking 

gedurende de 

eerste 3 jaar).
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Tijd om ervoor te gaan.

De nieuwe Kia pro_cee’d kan niet 

wachten om u te laten zien wat hij in 

zijn mars heeft
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Laat van je horen. Met de nieuwe Kia pro_cee’d
De opgefriste voorkant met de iconische Kia-grille wordt 

geflankeerd door dynamische led-dagrijlichten (vanaf Mind) 

en een nieuwe omlijsting van de mistlampen (niet beschikbaar 

op Access). Nieuwe aluminium velgen (afhankelijk van de 

versies) zorgen voor de nodige verleidingskracht. Voor de 

sterke achterpartij zijn er led-achterlichten (vanaf Mind).

Design

Smaak elke bocht

De pro_cee’d in beweging: 

een en al dynamiek
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Op zoek naar een toffe plek? Zoek niet verder.
Als je het interieur van de pro_cee’d met zijn hoogwaardige 

afwerking en schitterende details ziet, wil je meteen 

instappen. Chroomaccenten overal in het interieur, een sportief 

instrumentenbord met drie wijzerplaten en de sfeerverlichting op 

de middenconsole (GT Line en Sense) zetten de stijlvolle uitstraling 

in de verf. 

Beide voorzetels zijn ergonomisch vormgegeven voor uw comfort en 

hebben een functie om gemakkelijk achteraan te kunnen instappen. 

Zowel de bestuurderszetel als de passagierszetel kunnen worden 

verwarmd (in optie via het Luxe Pack op Sense). Met drie standen 

stelt u eenvoudig de gewenste temperatuur in. Handig in de warmere 

maanden is de manuele (Easy) of automatische airconditioning met 

twee zones (vanaf Mind). En voor wie maar niet genoeg kan krijgen 

van frisse lucht, is er het als optie verkrijgbare open dak (vanaf 

Mind), dat het interieur laat baden in het daglicht.

Airconditioning: 

Voor nog meer comfort is er de automatische  

airconditioning (vanaf Mind) met twee zones

Comfort & kwaliteit

Opwinding voorop
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Ergonomie voor de bestuurder

Start de motor en u wilt 
hem nooit meer stilleggen

Er is geen contactsleutel om te draaien, enkel een 

Start/Stop-knop om in te (GT Line en Sense): het 

begin van een meeslepende rijervaring.
De cockpit van de pro_cee’d ziet er fantastisch uit: het 

strak gelijnde instrumentenbord met tft-kleurenscherm 

(op GT Line en Sense) is uw commandocentrum voor tal van 

intelligente systemen zoals de boordcomputer. Fantastisch voor 

koude winteravonden: het stuur is verwarmbaar (in optie op Sense 

via het Luxe Pack) en regelbaar in de hoogte en in de diepte.

Start/Stop-knop en Smart Key: 
Waarom zoeken naar de sleutels, als je de Smart Key gewoon op zak 

moet hebben? De wagen herkent de slimme sleutel wanneer u in de 

buurt komt. De deur ontgrendelen doet u eenvoudig met de knop op 

de deurhandgreep. En u start de motor met de Start/Stop-knop 

(op GT Line en Sense).
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1. De elektronische parkeerrem  
 (GT Line en Sense):
  Met één druk op de knop in plaats van met 

een handgreep. Voor extra comfort.

2. Smart Parking Assist System (Sense):
  Parkeren, maar dan gemakkelijk: het systeem 

controleert of een parkeerplaats geschikt is 
en stuurt de wagen erin.

3. Boordcomputer:
  Belangrijke gegevens: de computer toont 

het resterende rijbereik, de reistijd, het 
brandstofverbruik en de rijsnelheid. Hij 
monitort ook de bandenspanning en toont 
de gegevens van de rijvakassistent (Lane 
Departure Warning System) en, zoals hier 
getoond, de parkeersensoren achteraan.

4. Boordcomputer/stuurbekrachtigingsmodus:
  Comfort, Normal of Sport: als u voor Flex 

Steer kiest, toont het instrumentenbord welke 
bekrachtigingsmodus u hebt ingesteld voor het stuur.

5. Boordcomputer/schakelindicator: 
  De boordcomputer geeft aan welke versnelling u best 

inschakelt om brandstof te besparen en de uitstoot 
te verminderen.

6. Boordcomputer/aanwijzingen navigatiesysteem:
  Het informatiescherm toont ook de aanwijzingen van 

het navigatiesysteem.

7.  Boordcomputer/maximaal toegelaten snelheid:
  Via een camera op de voorruit herkent de wagen 

verkeersborden met snelheidsbeperkingen, die 
hij dan weergeeft op het instrumentenbord, 
zoals hier getoond, en op het scherm van het 
navigatiesysteem.

In de gaten houden wanneer getankt moet worden, in krappe 

parkeerplaatsen manoeuvreren, de parkeerrem aantrekken: 

waarom niet slimme technologie daarvoor laten zorgen?
Het instrumentenbord met tft-kleurenscherm (op GT Line en Sense) is 

de interface voor tal van handige functies, van de boordcomputer tot de 

aanwijzingen van het navigatiesysteem. De elektronische parkeerrem (GT 

Line en Sense) schakelt u in met één druk op een knop, en het Smart Parking 

Assist System (Sense) parkeert de auto voor u, zowel parallel als 90° op de weg. 

Het systeem controleert of een parkeerplaats geschikt is en neemt dan volledig 

het stuur voor zijn rekening. Het enige dat u nog moet doen, is gas geven of remmen, 

en schakelen wanneer het systeem daarom vraagt. Het kan de wagen ook uit een 

parkeerplaats parallel met de weg sturen.

Rijtechnologie

Maak kennis met uw copiloot

1 2 3 4
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Met zes gratis jaarlijkse kaartupdates voor de nieuwe Kia-modellen die 

af fabriek zijn uitgerust met een navigatiesysteem van LG
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1. Navigatiesysteem (standaard vanaf Mind, in optie op Easy):

  Het nieuwe navigatiesysteem met 7” aanraakscherm en altijd de recentste 

kaartgegevens dankzij gratis kaartupdates gedurende 7 jaar

2. Audiobediening aan het stuur:

  Uw aandacht blijft op de weg: stel het volume in zonder de handen van 

het stuur te nemen

3. AUX/iPod/USB:

  Om naar muziek te luisteren plugt u gewoon uw favoriete 

muziekspeler in 

4. Bluetooth (niet op Access):

 Handenvrij bellen en gebeld worden kan niet eenvoudiger.

Stap met de pro_cee’d in een 

nieuwe multitaskingwereld
Zet gewoon het audiosysteem met cd-speler 

en 6 luidsprekers aan. Wilt u zich moeiteloos naar 

uw bestemming kunnen laten leiden, dan kiest u ons 

gloednieuwe navigatiesysteem met 7” aanraakscherm (vanaf 

Mind), waarvan u de kaarten 7 jaar lang gratis kunt updaten 

(geen cd-speler met navigatiesysteem). Het systeem kan dankzij 

"text-to-speech"-technologie straatnamen opnoemen terwijl u rijdt, 

en toont met de achteruitrijcamera beelden van achter de wagen om 

u te helpen bij het parkeren. 

Alle audiosystemen zijn voorzien van AUX-/USB-aansluitingen voor uw 

iPod of een andere mp3-speler. Ook het stuur heeft enkele handige trucjes: 

u regelt er het volume van de radio mee, kunt ermee telefoneren via Bluetooth 

(niet op Access), en stelt er de snelheidsregelaar (niet op Access) mee in, terwijl u 

de ogen op de weg gericht en de handen op het stuur houdt.

Connectiviteit

Nog een niveau hoger

De pro_cee’d 

biedt u de keuze 

uit verschillende 

audiouitrustingen, 

voor het perfecte 

geluid, elke 

rit weer



1. Live verkeersinformatie**:
Het navigatiesysteem biedt u zeer nauwkeurige, 
live verkeersinformatie die om de 2 minuten wordt 
bijgewerkt. U weet dus exact waar het verkeer vlot 
doorstroomt en welke zones u best vermijdt. Bij 
veranderende verkeersdrukte brengt het systeem 
u daarvan op de hoogte en stelt het alternatieve 
routes voor.

2. Snelheidscontroles**:
U wordt gewaarschuwd voor tal van 
snelheidscontroles, waaronder mobiele en vaste, 
en voor zones waar niet alle verkeer is toegelaten. 
Het systeem kan zelfs rekening houden met zones 
waar veel ongelukken gebeuren, en u voor die 
gevaarlijke punten waarschuwen.

3. Plaatselijke opzoekingen:
Een sushibar, een supermarkt of een ontmoetingsplaats 
zoeken doet u eenvoudig met Local Search. In 
de databank met 500 zoekcategorieën, 25.000 
sleutelwoorden en 250.000 plaatsen vindt u zeker wat 
u nodig hebt. Bovendien kunt u in tien talen zoeken, dus 
ook wanneer u in het buitenland bent.

4. Weerbericht:
Gaat u tijdens uw ontspannend weekendje kunnen 
genieten van de zon of worden het stevige plensbuien? 
Best even het weerbericht bekijken. Voer uw bestemming 
in en u krijgt een overzicht voor 4 dagen, compleet met 
minimum- en maximumtemperaturen, de windsterkte 
en de waarschijnlijkheid van zon of regen.  

Ons nieuwe navigatiesysteem met TomTom-diensten tilt betrouwbare routegeleiding naar een nog hoger 

nauwkeurigheidsniveau. Het houdt u verbonden met de buitenwereld en biedt u meer handige informatie 

dan ooit. Het hart van het systeem is een wifi-functie waarmee het navigatiesysteem zich via uw 

smartphone kan verbinden met het internet.*

Navigatiesysteem met TomTom-diensten

Waar? Wanneer? Hoe?  
Een antwoord op al uw vragen

1 2 3

* Smartphone met data-abonnement nodig om  
   diensten te activeren.
**  Afhankelijk van het land waar deze diensten worden 

gebruikt, kunnen wettelijke beperkingen gelden
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Een schitterende start  

Dankzij de verbluffende led-dagrijlichten 

in de vorm van ijsblokjes en de 

mistlampen: het perfecte frame voor 

de sportieve voorbumper. Al net zo 

markant: de atletische 17'' aluminium 

velgen die optimale grip leveren.

De pro_cee’d GT Line

Stijl op z'n best

Onweerstaanbare looks,  

onstuitbare prestaties
De pro_cee’d GT Line is een unieke hot 

hatchback die zijn sportieve postuur in de 

verf zet met een atletische uitstraling. 

Maar het blijft niet bij knappe looks alleen. 

Voor een pittig rijgedrag krijgt u er ook 

een sportieve afstelling van de ophanging 

bij. Het past in ieder geval perfect bij de 

alerte en efficiënte motoren die we voor 

de GT Line hebben geselecteerd. Maak uw 

keuze uit de 1.0 T-GDI (120 pk) benzine- 

en 1.6 CRDI dieselmotor (110 pk of 136 pk) 

en maak u klaar voor een dynamische  

pro_cee’d-rijervaring. 
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De pro_cee’d GT Line 

Meer opwinding van 
start tot finish

Krachtig design van voor tot achter
De GT Line-behandeling bezorgt de 

prachtig gelijnde en wendbare 3-deurs 

hatchback nog meer atletische punch. 

Vooral de gespierde achterpartij 

geeft achterliggers heel wat fraais 

te bekijken. Of wat dacht u van de 

sportieve bumper met prachtige, 

verchroomde dubbele uitlaat en de 

led-achterlichten. En voor wie zich 

afvraagt wat deze pro_cee’d zo 

onweerstaanbaar maakt, is er het  

GT Line-logo op de achterklep. Het karakter van een atleet 

Sportbumpers, zijschorten, 

17'' aluminium velgen, 

chroomaccenten: de  

pro_cee’d GT Line weet hoe 

je dynamisch voor de dag 

moet komen.
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De pro_cee’d GT Line

Waar stijl de leiding neemt

Onmisbare sportuitrusting
Het interieur van de pro_cee’d GT Line barst van de 

dynamische stijlaccenten, zoals de specifieke bekleding. 

Niet te verwonderen dus dat u meteen wilt gaan rijden 

zodra u achter het stuur zit. Geniet dan alvast van het 

stuur met bekleding van luxueus geperforeerd leder 

en grijze contrasterende stiknaden. Om de sportieve 

sfeer naar het hele interieur door te trekken, krijgen de 

versnellingspook en de centrale deurpanelen dezelfde 

prachtige grijze versiering. Onze designers hebben de  

pro_cee’d GT Line ook voorzien van aluminium pedalen 

voor de beste grip en, per slot van rekening, een 

onvergetelijke rijervaring.

Een door en door sportieve styling 

Van het geperforeerde leder van het stuur tot de grijze 

stiknaden: waar het bij de pro_cee’d GT Line om draait, is 

kwaliteitsmaterialen en precisie.
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Motoren & versnellingsbakken

Maak u klaar voor sterke prestaties

Versnellingsbakken voor de pro_cee’d:
De pro_cee’d is verkrijgbaar 

met een geavanceerde manuele 

zesversnellingsbak en een DCT-

zevenversnellingsbak met dubbele 

koppeling (enkel in combinatie met de 

1.6 CRDI-dieselmotor 136 pk, op  

GT Line en Sense). 

De versnellingsbakken met dubbele 

koppeling bieden het beste van 

twee werelden. Ze combineren 

extra dynamiek met een lager 

brandstofverbruik. Beide kunnen 

worden bediend met handige 

schakelhendels aan het stuur. 

2 BENZINEMOTOREN

1.0 T-GDI driecilinder (120 pk)
Deze gloednieuwe benzinemotor is compact en efficiënt, maar 

tegelijk zeer krachtig. Hij ontwikkelt een maximumkoppel van 

172 Nm.

1.4 MPI viercilinder (100 pk)
Deze motor ontwikkelt 135 Nm bij 4.000 t/min en verbruikt 

5,6 l benzine per 100 km. Met ISG kan de CO2-uitstoot 

verlaagd worden tot 129 g/km.

2 DIESELMOTOREN

1.4 WGT viercilinder (90 pk)
Deze motor ontwikkelt nu een koppel van 240 Nm tussen 

1.500 en 2.500 t/min. Met slechts 4,2 l/100 km houdt hij het 

brandstofverbruik laag. En hij stoot slechts 109 g CO2 per km uit.

1.6 CRDI viercilinder (110/136 pk)
Deze zeer pittige diesel toont zich met een maximumkoppel 

van 300 Nm een echte krachtpatser, ook in de lagere 

motortoerentallen. Hij geeft ook de toon aan op het vlak van 

uitstootbeperking met slechts 94 g CO2 per km (afhankelijk 

van de versies), een van de laagste waarden voor een klassieke 

verbrandingsmotor in dit segment. Anderzijds verbruikt hij per 

100 km slechts 3,6 l diesel. Dankzij het EcoDynamics Pack.

Extra vermogen en koppel over de hele lijn, een lagere CO2-uitstoot: de verder verfijnde motoren van de 

pro_cee’d zullen u nog meer zin geven om te rijden. Bent u een dieselfan of zweert u bij benzine? Onze vier 

ultramoderne motoren met een vermogen van 90 tot 136 pk leveren de prestaties die bij uw stijl passen. Alle 

modellen profiteren van gewichtsverlagende oplossingen die de brandstofefficiëntie helpen verhogen. Alle 

modellen (uitgezonderd de 1.4 CRDi) zijn standaard uitgerust met het Start/Stop-systeem ISG.
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Consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua

fgfegefcvwdv

Consectetur adipisicing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut labore 

et dolore magna aliqua

fgfegefcvwdv
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Voor het rechte pad, en het niet zo rechte pad 
De pro_cee’d helpt u met tal van ondersteunende elektronische systemen de 

controle te behouden. De MacPherson-ophanging vooraan en multilinkophanging 

achteraan werden verder verfijnd voor een voortreffelijk rijgedrag en comfort. 

Zowel het versterkte chassis als de ophanging zijn voorzien van geluidsisolerend 

materiaal om rijgeluiden en trillingen zoveel mogelijk te beperken.

VSM (Vehicle Stability Management), stuurcorrectie: 
De stuurcorrectie VSM houdt in combinatie met de elektrische 

stuurbekrachtiging de auto stabiel wanneer geremd wordt in 

bochten, vooral op natte of gladde ondergrond en op wegen in 

slechte staat.

EBD (Electronic Brake Force Distribution), elektronische 

remkrachtverdeling, + BAS (Brake Assist System), noodremhulp:
EBD verhoogt de stabiliteit en helpt te voorkomen dat de wagen 

gaat slippen. Het systeem verdeelt automatisch de remkracht 

optimaal over de voor- en achterwielen afhankelijk van de 

veranderingen in de gewichtsverdeling van de wagen tijdens 

het remmen. De BAS-noodremhulp herkent noodstopsituaties 

op basis van hoe snel u het rempedaal indrukt. Het systeem 

zorgt er dan voor dat onmiddellijk met maximale kracht wordt 

geremd, wat de totale remafstand helpt te verkleinen. 

Rijdynamiek 

Omdat elke haarspeldbocht anders is

1. FLEX STEER (niet op Access):

 Met het Flex Steer kunt u de bekrachtiging 

van het stuur afstemmen op uw eigen 

rijstijl. Het omvat de modus Comfort voor 

gemakkelijk parkeren en stadsverkeer, de 

modus Normal, en de modus Sport voor 

ritten op de autosnelweg

2. Kleef aan de weg:

  Een voortreffelijke wegligging dankzij de 

verder verfijnde MacPherson-ophanging 

vooraan en de multilinkophanging achteraan

3. ESC (Electronic Stability Control), 

elektronisch stabiliteitssysteem:

  Als u plots moet remmen, remt het 

elektronische stabiliteitssysteem ESC 

elk afzonderlijk wiel in de correcte 

mate af. Het vermindert ook het 

motorvermogen om u te helpen 

de controle over het stuur 

te behouden en uw wagen 

weer op het juiste spoor 

te brengen2 3



Standaard op de pro_cee’d Access en 
Easy: stijlvol, verfijnd, zelfverzekerd

Kenmerken:
– Zwart, eenkleurig dashboard
– Zwarte, stoffen zetelbekleding
– Middenconsole in metallic-look zilver
– Deurgrepen in metallic-look zilver

STANDAARD OP ACCESS EN EASY (ZWART)
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Interieurs voor de pro_cee’d:

De verschillende gezichten van 
eenzelfde grootse persoonlijkheid

De Kia pro_cee’d ziet er schitterend uit,  

vanbuiten en vanbinnen:
Voor zijn interieur, afhankelijk van de versies, zijn verschillende stijlvolle 

bekledingen verkrijgbaar, allemaal afgewerkt volgens de strengste normen. 



STANDAARD OP MIND EN SENSE (ZWART)

Kenmerken:
– Zwart, eenkleurig dashboard
– Zwarte, stoffen zetelbekleding
– Middenconsole in zwarte hoogglans
– Deurgrepen en stuurwiel in zwarte hoogglans
– Zwarte hemelbekleding

Dit interieur combineert 
afwerkingselementen in zwarte 
hoogglans met een prachtige 
geweven bekleding

31



Kenmerken:
– Zwart, eenkleurig dashboard
– Zwarte, lederen zetelbekleding
– Middenconsole in zwarte hoogglans
– Deurgrepen en stuurwiel in zwarte hoogglans

Leder zet de sportieve flair extra in de verf, 
hier nog geaccentueerd met een uniek design 
van de bekleding

OPTIONEEL LUXE PACK VOOR SENSE (ZWART)
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Kenmerken:
– Zwart, eenkleurig dashboard
– Zwarte, stoffen zetelbekleding met  
   contrasterende stiknaden
– Matzwarte middenconsole
– Deurgrepen in zwarte hoogglans

Het dynamische GT Line-interieur, met een 
bekleding met uniek ruitpatroon en grijze 
contrasterende stiknaden

INTERIEURUITVOERING GT LINE
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Veiligheidstechnologie

Vooruitstrevend vooruitdenken 
voor de beste bescherming

Meer intelligente veiligheidstechnologie dan ooit
De pro_cee’d werd honderden uren streng getest om hem op elke situatie voor te bereiden. Maar dat is nog niet alles. Hij wordt voorzien 

van een hele reeks slimme technologieën om u te helpen gevaar te vermijden.

Onze geavanceerde rijvakassistent (Lane Departure Warning System, LDWS) voorkomt dat u van uw rijvak afwijkt als u moe wordt en 

even de concentratie verliest. Een camera bewaakt de positie van de auto in de rijstrook. Wanneer nodig wordt u gewaarschuwd met 

een geluidssignaal. Het systeem is actief vanaf 60 km/u. De pro_cee’d houdt met het TPMS-meetsysteem voor de bandenspanning 

(Tyre Pressure Monitoring System) ook uw banden in de gaten. Als ze niet meer de correcte spanning hebben, gaat op het dashboard 

een pictogram branden.

1. Xenonkoplampen en meesturende xenonkoplampen  
(Adaptive Front Lighting System, AFLS) (in optie op Sense 
via het Luxe Pack): 
 Vanaf de Mind versie is de pro_cee'd standaard uitgerust met 
statische hoeklampen. Die worden automatisch ingeschakeld 
om 's nachts dode hoeken in een bocht te elimineren. Voor een 
nog betere zichtbaarheid 's nachts kan de pro_cee’d voorzien 
worden van xenonkoplampen, die ook verkrijgbaar zijn in een 
meesturende variant. Die hoogwaardige technologie zorgt ervoor 
dat u hindernissen sneller opmerkt. Het systeem verlicht bochten 
efficiënter door de koplampen te draaien afhankelijk van de hoek 
van het stuurwiel, de belading van de wagen en de rijsnelheid.

2. Rijvakassistent (Lane Departure Warning System, LDWS)  
(in optie op Sense via het Luxe Pack):

   Geen alternatief voor een koffiepauze. Maar als u moe begint te 
worden, helpt deze intelligente assistent u in uw rijstrook te blijven. 
Op het instrumentenbord verschijnt een waarschuwing als u onbedoeld 
van uw rijstrook begint af te wijken.

 HAC (Hill Start Assist Control), vertrekhulp op hellingen:
  HAC voorkomt dat u achteruitrolt wanneer u vertrekt op een steile 

helling. De remmen blijven nog 2 seconden ingeschakeld tot u gas geeft.
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In de pro_cee’d is vertrouwen geen kwestie van schijn
Onder het geslaagde koetswerk schuilt een robuuste structuur en complete 

veiligheidsuitrusting om u maximaal te beschermen. De 3-deurs krijgt dezelfde 

veiligheidssystemen als de 5-deurs en de Sportswagon, die beide de maximale veiligheidsscore 

van 5 sterren behaalden in de crashtests van Euro NCAP.

Om een maximum aan vormvastheid van de passagierskooi en schokabsorptie te kunnen 

bieden omvat het versterkte koetswerk volledig met elkaar verbonden torsieonderdelen. De 

pro_cee’d wordt ook voorzien van 6 airbags: twee frontale airbags, twee zijdelingse airbags 

en twee gordijnairbags. Alle veiligheidssystemen werden grondig getest en voldoen aan de 

strengste Europese veiligheidsvoorschriften.

Koetswerk:
Omdat uw veiligheid altijd op de eerste plaats komt. De versterkte koetswerkpanelen zijn 

volledig met elkaar verbonden door torsieonderdelen. De balken van de koetswerkstructuur 

werden verder versterkt en de B-stijl is gemaakt van staal met ultrahoge treksterkte.

Veiligheidstechnologie

Houd het hoofd koel

36

Airbagtechnologie:
Zes airbags beschermen 
u en uw passagiers.
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Alle modellen met het Start/Stop-systeem 
(ISG) krijgen het EcoDynamics-logo.

Ecotechnologie

Een duurzaam engagement voor de planeet

Klimaat- en portemonneevriendelijke ideeën
Alle motoren van de pro_cee’d (uitgezonderd de 1.4 CRDi) zijn standaard verkrijgbaar met het 

brandstofbesparende Start/Stop-systeem ISG, dat het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verlaagt 

door automatisch de motor stil te leggen wanneer de wagen stilstaat. Het systeem omvat ook het 

milieuvriendelijke Energy Regeneration System, dat zijn werk doet telkens u de voet van het gaspedaal 

haalt. Het Energy Regeneration System laadt met de bewegingsenergie die normaal verloren zou gaan tijdens 

het vertragen, de accu op, met opnieuw voordelen voor het brandstofverbruik van de wagen en de planeet.

1. Energy Regeneration System:
Laadt de accu van de pro_cee’d op met de bewegingsenergie 
die normaal verloren zou gaan wanneer u de voet van het 
gaspedaal haalt.

2. Start/Stop-systeem ISG:
Stop aan een rood licht en de motor van de cee’d wordt 
automatisch stilgelegd als het koppelingspedaal niet is 
ingedrukt. Wilt u weer vertrekken, dan start de motor 
opnieuw. Een schitterende manier om brandstof te 
besparen en handig in de stad (ISG niet beschikbaar als de 
wagen uitgerust is met een open dak).

Active Eco System:
Nog een intelligente oplossing om efficiënter te rijden is het 
Active Eco System, dat de compressor van de airconditioning 
en de wisselstroomdynamo zo aanstuurt dat energie wordt 
bespaard wanneer dat maar mogelijk is.

ECO Pack:
Dit pack omvat een hele reeks rendementsverhogende 
oplossingen: het Start/Stop-systeem ISG, een 
schakelindicator die u brandstofzuiniger helpt te rijden, 
en energiebesparende banden die het brandstofverbruik 
verlagen door een verminderde wrijving met de weg

2
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Uitrusting

Meer keuzemogelijkheden,  
meer stijl, meer pro_cee’d

De pro_cee’d heeft een indrukwekkende standaarduitrusting. 

Uiteraard kunt u afhankelijk van uw behoeften altijd nog 

kiezen voor extra's.

10. Achteruitrijcamera (vanaf Mind): 

 Helpt u uw pro_cee’d te parkeren.

11. Koplampsproeiers (in optie op 

Sense via het Luxe Pack):

 Om te zien en gezien te worden.

12. Buitenspiegels met 

richtingaanwijzer (vanaf Mind):

 Zien er goed uit en verhogen 

uw veiligheid.

13. Welkomstlichten:

 Instapverlichting (onder de 

buitenspiegel) en lampje in 

de deurhandgreep (enkel in 

combinatie met Smart Key op  

GT Line en Sense).

14. Meetsysteem bandenspanning:

 Een pictogram op het dashboard 

gaat branden als de spanning in 

de banden te laag wordt.

15. Verchroomd uitlaatsierstuk:

 Voor een stijlvolle toets.

11 12
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1. Manuele airconditioning (Easy): 

 Stel de temperatuur in zoals u die wilt.

2. Staartvinvormige deurgrepen:

 Waarin opmerkelijk design en 

functionaliteit samenkomen.

3. Verwarmbaar stuurwiel (in optie op 

Sense via het Luxe Pack):

 Perfect voor koude ochtenden.

4. Schakelhendels:

 Schakelen zonder uw handen 

van het stuur te moeten nemen 

(enkel verkrijgbaar in combinatie 

met DCT-versnellingsbak met 

dubbele koppeling).

5. Luchtroosters (vooraan):

 Voor een ideaal klimaat voorin in 

het interieur.

6. Luchtroosters (achteraan):

 Verstelbare roosters voor de 

achterpassagiers.

7. Aluminium pedalen (GT Line):

 Een must voor de sportieve 

bestuurder.

8. Standaardinstrumentenbord:

 Essentiële informatie in een stijlvol 

en ergonomisch geheel.

9. Handschoenkastje:

 Ruim en gekoeld (enkel met manuele 

of automatische airconditioning).
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Ervoor gewonnen? Het zal in ieder geval 

niet lang duren. De pro_cee’d bulkt van de  

kwaliteitsvolle uitrusting



Originele accessoires van Kia

Verwen uzelf 

De pro_cee’d werd gemaakt voor al wie een sterk statement wil maken. Wilt u uw wagen nog persoonlijker of handiger, dan zijn 

er voor u nog de originele accessoires van Kia. Die werden met de hoogste precisie ontwikkeld en geproduceerd om perfect in 

of op uw pro_cee’d te passen, met enkel materialen van de beste kwaliteit. Vraag voor meer informatie en aanbevelingen de 

accessoiresbrochure aan uw plaatselijke Kia-dealer.

 

1. Ski- & snowboarddrager Xtender
Met deze vergrendelbare drager neemt u tot 6 paar ski's 

of vier snowboards mee. Schuift zijdelings uit om ski's en 

snowboards eenvoudig vast te maken en te verwijderen. 

Een extra voordeel is dat u zo uw kleren niet vuil maakt. 

2. Omkeerbaar koffertapijt
Dit koffertapijt met dubbele functie is een handige 

manier om de koffer te beschermen. De ene kant is 

voorzien van zacht fluweel van hoge kwaliteit voor 

krasgevoelige bagage. De andere kant heeft een slijtvast 

oppervlak dat bestand is tegen vuil en modder.

3. Deurdrempels
Om een schitterende indruk te maken telkens u de deur 

opent. De deurdrempels hebben een perfecte pasvorm 

en beschermen tegen krassen.

4. Rode led-vloerverlichting 
Verlicht het interieur van uw pro_cee’d met echte Kia-flair. 

De subtiele rode led-vloerverlichting gaat automatisch aan 

en uit met het openen en sluiten van de deuren vooraan. 

De leds doven geleidelijk wanneer de motor wordt gestart.

5. iPad®-houder voor de achterbank
In de pro_cee’d geniet u altijd van rijden, waar u ook 

zit. Zeker met deze iPad®-houder, die zich stevig laat 

bevestigen op de rugleuning van de voorzetel. Met de 

houder kunt u uw iPad® draaien of kantelen voor een 

optimale weergave. Geschikt voor iPad® 1, 2, 3 en 4 en 

iPad® Air 1 en 2. iPad® niet inbegrepen.

1 2 3 

Voor meer informatie over onze accessoires, verwijzen we u graag door naar onze website http://www.accessoires-kia.be.
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Dakdrager en zijwindschermen
Voor frisse lucht onderweg zonder hinderlijke turbulentie 

of regendruppels: met de aerodynamisch gevormde 

zijwindschermen vooraan kunt u de ruit iets open laten staan. 

Onze stevige en lichte aluminium dakdrager biedt een solide 

basis voor de dakdraagsystemen die u kiest. Hij is geschikt voor 

wagens zonder panoramisch open dak.

4 5
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Cassa White (WD) Sparkling Silver (KCS)*Deluxe White (HW2)*

Urban Yellow (AAY)* Track Red (FRD) Infra Red (AA1)*

Dark Gun Metal (E5B)*Planet Blue (D7U)* Black Pearl (1K)*

Sirius Silver (AA3)* Sand Track (D5U)* Bronze Metal (MYB)*

pro_cee’d  
koetswerkkleuren 

* Metaalkleur
42



pro_cee’d 3-deurs buitenafmetingen (mm)

Onze designers hebben hun ding gedaan. Nu is het aan u. 

Kies uw favoriete kleur, velgen en motor voor uw Kia.

Koetswerkkleuren, velgen & technische specificaties

De laatste accenten voor een 
prachtige pro_cee’d

MIND (niet op 1.6 CRDi 136) 
16'' aluminium velgen met 
205/55 banden

ACCESS EN MIND 
15'' stalen velgen met 195/65 
banden en wieldeksels

MIND 1.6 CRDi 136 EN SENSE 
17'' aluminium velgen met 
225/45 banden

Schouderruimte (vooraan)

Schouderruimte (achteraan) 

Wielbasis 

Wiel loopvlak (vooraan)

Wiel loopvlak (achteraan)

Overhang vooraan

Overhang achteraan

1,420

1,372

2,650

1,563

1,571

900

760

Totale lengte

Totale breedte (zonder spiegels)

Totale hoogte 

Hoofdruimte (vooraan) 

Hoofdruimte (achteraan)

Beenruimte (vooraan)

Beenruimte (achteraan)

4,310

1,780

1,430

986

939

1,067

894 

Grondspeling

Heupruimte (voor)

Heupruimte (achter)

Laadvermogen 

kofferruimte 
(achterzetels plat)

Branstoftank (l)

140

1,362

1,308

1,225 L

53.0

6 MT

-

Technische specificaties:

Drie cilinders T-GDi

MLA 12-kleppen 

998

120/6,000

17.5/1,500-4,000

185/190

1.0 T-GDi Benzine  
120 pk

Motor

Motor type

Cilinderinhoud (cc)

Max. vermogen (pk / t/min)

Max. koppel (Nm/t/min)

Topsnelheid (km/h)

Transmissies
Manueel

DCT

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het bandenlabel verwijzen we u graag door naar onze website  
http://www.kia.com/be/kia-service/tyre-labelling-information/

* Alle gegevens, afbeeldingen en specificaties zijn correct op het ogenblik dat zij worden gedrukt en mogen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
** Niet beschikbaar op110 pK

6 MT

-

6 MT 

-

6 MT 

7 DCT**

Vier cilinders MPI

HLA 16-kleppen 

1,368

100/6,000

13.7/4,000

183

1.4 L MPI Benzine  
100 pk

Vier cilinders WGT

DOHC 16-kleppen

1,396

90/4,000

24.5/1,500-2,500

173

Ull 1.4 L Diesel  
90 pk

Vier cilinders VGT

DOHC 16-kleppen

1,582

110/136/4,000

28.6/1,500-3,000

190/197

Ull 1.6 L Diesel  
110 pk of 136 pk

1571 / 1561 / 1563 / 15572650

4310

900 760

14
30

1563 / 1553 / 1555 / 1549

1780 / 2035 (met spiegels)

Unit (mm)
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pro_cee’d GT Line  
koetswerkkleuren 

Track Red (FRD)

Black Pearl (1K)*

Urban Yellow (AAY)*

Dark Gun Metal (E5B)*

Sparkling Silver (KCS)*Deluxe White (HW2)*

44
* Metaalkleur



Koetswerkkleuren, velgen & technische specificaties

Belangrijkste kenmerken van de 
pro_cee’d GT Line
Waardoor springt de pro_cee’d GT Line eruit? Door zijn motoren, 

velgen, specificaties. Hier vindt u alle belangrijke informatie.

pro_cee’d 3-deurs GT Line buitenafmetingen (mm)

1
4

3
0

1549

1780 / 2035 (met spiegels)

1557        2650

4310

900 760

6 MT

-

6 MT

-

6 MT

7 DCT

Technische specificaties pro_cee'd GT Line

drie cilinders GDi

DOHC 12-kleppen

998

 120/6,000

17.5/1,500-4,000

190

1.0 T-GDi  
Benzine 120  pk

Vier cilinders VGT

DOHC 16-kleppen

1,582

 110/4,000

28.6/1,500-2,500

190

Vier cilinders VGT

DOHC 16-kleppen

1,582

 136/4,000

28.6/1,500-3,000

197

Ull 1.6L 
Diesel 110 pk

Ull 1.6L 
Diesel 136 pk

Motor

Motor type

Cilinderinhoud (cc)

Max. vermogen (pk / t/min)

Max. koppel (Nm/t/min)

Topsnelheid (km/h)

Transmissies 
Manueel

DCT GT Line 
17'' aluminium velgen met 

225/45 banden

4545

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het bandenlabel verwijzen we u graag door naar onze website 
http://www.kia.com/be/kia-service/tyre-labelling-information/

* All information and illustrations are based on data available at the time of publication and are subject to change without notice.



7 jaar fabrieksgarantie
Elke Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 7 

jaar/150.000 km (tot 3 jaar zonder kilometerbeperking; 

150.000 km vanaf het 4de jaar). De garantie geldt voor de hele 

auto, is gratis en is overdraagbaar naar volgende eigenaars, 

op voorwaarde dat de auto regelmatig wordt onderhouden 

volgens het onderhoudsschema.

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige 

bescherming en blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende 

bescherming tegen corrosie en een garantie van 12 jaar tegen 

roesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.be. Lees alles 

over Kia en onze nieuwe modellen. Kom meer te weten over 

onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve 

brandstoffen zoals vloeibaar aardgas, en de hybride en 

brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch 

onderzoekscentrum momenteel werkt.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een 

officiële partner van zowel de UEFA als de FIFA. We sponsoren 

de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule 

aanbieden die optimaal is afgestemd op uw behoeften. Hij of 

zij geeft u graag meer informatie.

Rijden zonder zorgen 

De nieuwe Kia pro_cee’d: nog  
zeven extra redenen waarom u  
er gewoon niet aan kunt weerstaan

De 7 jaar fabrieksgarantie van Kia

De 7 jaar fabrieksgarantie of 

150.000 km (wat het eerst 

bereikt wordt, zonder 

kilometerbeperking 

gedurende de eerste  

3 jaar).
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Alle gegevens, afbeeldingen en specificaties zijn correct op het ogenblik dat zij worden 
gedrukt en mogen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Door de beperkingen van het 
drukprocédé kunnen de koetswerkkleuren op papier licht afwijken van de effectieve kleuren. 
Neem contact op met uw erkende Kia-verdeler voor de meest recente gegevens. CO2 en 
brandstofverbruikcijfers worden officieel gemeten tijdens Europese homologatie tests in 
overeenstemming met EU richtlijn 1999/100/EC. De officiële resultaten kunnen beïnvloed 
worden door de wisselstukken en de gemonteerde accessoires, alsook door het onderhoud van 
de wagen, de rijstijl, de klimatologische omstandigheden en de kwaliteit van het wegdek.

Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
Tel.: 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

15.000882 dut-be September 2015 (MY16)

www.kia.com

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het bandenlabel verwijzen we u graag door naar onze website http://www.kia.com/be/kia-service/tyre-labelling-information/

1) De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of  
het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen,  
tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

Official Partner


