
NOVO KIA



A vida é o que fazemos dela.
  Bem-vindo ao mundo da Kia!

A vida é fantástica! É intensa, imprevisível e emocionante em todas as suas vertentes. Aconteça o que acontecer, 
vá onde for e descubra o que descobrir, pode contar com a Kia para estar sempre ao seu lado.

Na Kia, dedicamos as nossas vidas a contribuir para um futuro melhor. É por isso que desenvolvemos e construímos 
automóveis que ajudam a descobrir e a apreciar novos horizontes. Viaturas que se destacam pelo seu design 
excecional, tecnologias avançadas e soluções inteligentes, usufruindo além disso da nossa incrível garantia de 7 
anos, prova inquestionável da nossa extrema qualidade. Em tudo aquilo que fazemos, a nossa missão é sempre 
exceder as expectativas dos nossos Clientes.

Chamamos a isso “The Power to Surprise” (“O poder de surpreender”). Convidamo-lo então a ver os nossos produtos 
com mais detalhe e a deixar-nos surpreendê-lo!



ATREVA-SE A SONHAR
Uma vez por cada geração, é criado um automóvel que desafia o convencional. Um automóvel tão 
ousado, que vai mais além dos princípios do design excecional e redefine o estilo desportivo. Um 
automóvel que põe à prova as regras da relação espaço / versatilidade e desafia as perceções de 
performance. Um automóvel que simplesmente acelera as pulsações, prende o olhar e apaixona de 
alma e coração.

Bem-vindo ao novo Kia ProCeed!
Agora, escolha a versão que prefere: GT ou GT Line. 

... DE UMA FORMA DIFERENTE.



… E NO QUE OS SEUS  
    SENTIDOS SENTEM!

ACREDITE NO QUE OS SEUS 
OLHOS VEEM
O primeiro aspeto que salta à vista no arrojado conceito de design do novo Kia ProCeed é a sua 
inovadora carroçaria, que conjuga a excitação e a elegância de um coupé com a sofisticação prática 
de uma sportswagon. Olhe mais de perto e admire a linha de tejadilho, que se funde na parte 
traseira com uma curva acentuada, por entre contornos bem delineados que tornam a carroçaria 
mais imponente, num recital de design que confere ao ProCeed o seu carácter desportivo e o seu 
irresistível apelo. E, para  acabar em beleza, repare nas arrebatadoras jantes de liga leve de 18".



ADMIRE A OUSADIA
... DO SEU CARÁCTER DESPORTIVO.Com o seu carácter ousado, o novo Kia ProCeed deixa uma impressão 

duradoura onde quer que vá, graças em grande parte à introdução das 
luzes de circulação diurna LED específicas para este modelo, que se 
integram perfeitamente na elegante silhueta da carroçaria. Além disso, 
o para-choques traseiro de dois níveis e o escape com dupla saída 
contribuem ainda mais para tornar o ProCeed um prazer não só para a 
vista, mas também para os ouvidos. 



Curva após curva, o ProCeed fala por si. Os frisos das embaladeiras 
laterais com um toque de cor dão o mote, numa combinação perfeita 
com a grelha preta em ninho de abelha "nariz de tigre", o rebordo do 
para-choques dianteiro e o dístico GT. Por seu turno, os faróis LED  
com luzes de circulação diurna "Ice Cube’" (também em LED) e as 
extremidades das luzes de nevoeiro ao estilo dos modelos Gran 
Turismo adicionam uma dose extra de atrevimento, tal como acontece 
com as novas jantes de liga leve.

... DE TODOS OS ÂNGULOS. 
SINTA A CONFIANÇA



No novo Kia ProCeed, a excitação e a sofisticação são fornecidas em doses iguais, tanto para o condutor como para os 

passageiros. Entre e receba as boas-vindas por parte de um habitáculo de alta qualidade, onde se destacam os bancos pretos 

em camurça e couro. Não deixe de reparar na elegante faixa de contraste em camurça ao centro, com pespontos cinzentos 

na versão GTL ou, na versão GT, com pespontos vermelhos acompanhados por um irresistível dístico com o respetivo logótipo.  

Uma vez sentado, terá à sua frente um elegante e desportivo volante com formato em D, equipado com patilhas de 

comando da caixa de velocidades, bem como um tablier onde o ecrã tátil de 8" do sistema de navegação surge perfeitamente 

integrado. Igualmente digno de destaque é o comando do ar condicionado totalmente automático, que inclui um ecrã digital 

que apresenta a temperatura a bordo e garante os mais elevados níveis de conforto.



REDESCUBRA O ESPÍRITO
… DA VERDADEIRA AVENTURA! 

No novo Kia ProCeed, o espírito de aventura é fornecido de série, fazendo-se acompanhar de estilo, conforto, comodidade e versatilidade. O seu 

design de carroçaria inovador significa um amplo espaço em qualquer viagem que o condutor e os seus passageiros possam ter planeado. Assim 

o atestam, por exemplo, os 594 litros de capacidade de carga (1545 litros com os bancos traseiros rebatidos). Ou maravilhe-se com os bancos 

traseiros totalmente rebatíveis, que permitem transportar objetos de carga de maior dimensão. Quando tiver as mãos ocupadas, nada melhor 

do que a porta da bagageira elétrica inteligente. E, com todos os seus compartimentos de arrumação adicionais, o ProCeed será sempre o seu 

companheiro de viagem perfeito. 
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  LIGUE-SE
AO MUNDO ... À SUA VOLTA. 

CARREGADOR SEM FIOS PARA TELEMÓVEIS
Esqueça os cabos: agora, basta colocar o seu smartphone com 

tecnologia Qi no cómodo Carregador de Telefone Sem Fios.

JBL PREMIUM SOUND SYSTEM 
Para assegurar um som perfeito, o novo Kia ProCeed beneficia de 

um sistema de som premium da JBL, equipado com oito altifalantes 

e tecnologia de processamento de som avançada Clari-FiTM, que 

melhora a qualidade dos ficheiros MP3 e oferece som de alta 

fidelidade.

Em movimento, mas sempre ligado. No novo Kia ProCeed, a tecnologia 
surge naturalmente. Selecione o seu destino no ecrã tátil de 10.25" 
com sistema de navegação, que usufrui de atualizações de mapas 
durante 7 anos, para que nunca perca o seu rumo. 
Carregue o seu telemóvel sem fios, gira as suas funções através do 
sistema de reconhecimento de voz integrado e utilize o Bluetooth para 
ouvir os seus ficheiros de música e fazer chamadas. 



* Smartphone com pacote de dados de internet necessário para ativar os serviços.  ** Consoante o país, estes serviços poderão estar sujeitos a restrições legais.

1. TRÂNSITO AO VIVO**
O sistema de navegação fornece 

informações de trânsito em tempo real 

altamente precisas, que são atualizadas 

de dois em dois minutos. Assim, o 

condutor sabe em que zonas o tráfego 

está a fluir e quais as que deve evitar. 

Quando o trânsito se complica, o sistema 

avisa-o e sugere percursos alternativos.

4. BOLETIM METEOROLÓGICO
O seu fim de semana fora vai ter sol, ou 

vai chover? É melhor confirmar 

pelo boletim meteorológico. Basta 

escrever o seu destino para ver um 

resumo do tempo nesse local para os 

próximos 4 dias, com indicação das 

temperaturas máximas e mínimas, da 

velocidade do vento e das possibilidades 

de sol ou chuva.

6. INFORMAÇÕES DE COMBUSTÍ-
VEL 
Quando o nível de combustível estiver 

baixo, o sistema mostra-lhe os postos de 

abastecimento mais próximos e os preços 

por eles praticados, recorrendo para isso 

a uma base de dados online da TomTom, 

para que possa planear as suas paragens 

para reabastecimento da melhor forma.

2. RADARES DE VELOCIDADE**
O sistema alerta também o condutor 

para a presença de diversos tipos de 

radares de velocidade, incluindo os fixos 

e os estacionários, bem como para a 

existência de zonas de acesso restrito. 

Consegue ainda detetar zonas onde os 

acidentes são frequentes, e alertar o 

condutor para esse efeito.

3. PESQUISA LOCAL
Se procura um restaurante de sushi, um 

supermercado ou um local em particular, 

selecione a opção “pesquisa local”. 

A base de dados do sistema contém 500 

categorias de pesquisa, 25 000 palavras-

chave e 250 000 locais, para garantir que 

o condutor encontra sempre aquilo que 

pretende.

5. INFORMAÇÕES DE 
ESTACIONAMENTO 
Para ajudá-lo a estacionar rapidamente, 

o sistema indica-lhe zonas de 

estacionamento antes de chegar ao 

seu destino, inclusivamente potenciais 

lugares nas ruas (com base nos dados 

do histórico) e em parques, tudo 

acompanhado de uma indicação da 

disponibilidade baseada em cores.

O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor perfeitamente ligado ao seu telefone, reduzindo as distrações, para que a condu-
ção seja sempre segura. Esta interface simples e intuitiva permite aceder a funções como o Google Maps, aplicações, música e comando 
por voz, organizando automaticamente as informações em cartões simples, que são exibidos sempre que necessário.

O Apple CarPlayTM é uma forma inteligente e segura de utilizar o seu iPhone durante a condução. Este sistema faz uma recolha de todas as 
ações que o condutor pretenda eventualmente realizar e coloca-as no ecrã do seu veículo, para que consiga mais facilmente obter direções, 
fazer uma chamada e ouvir música - tudo enquanto se mantém concentrado na estrada.

O nosso sistema de navegação, com Kia Connected Services apoiados pelos Serviços Live da TomTom,
transporta a navegação por satélite para o próximo patamar de precisão e excelência.
Com efeito, este sistema não só assegura a manutenção do contacto com o exterior como oferece mais informações úteis
do que nunca. No centro de toda esta tecnologia está uma unidade Wi-Fi, que permite a ligação do sistema de navegação à 
Internet através do smartphone* do utilizador.
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ONDE?  
QUANDO?  
COMO?  
A RESPOSTA ESTÁ AQUI!
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ASSISTÊNCIA À MANUTENÇÃO NA FAIXA DE RODAGEM 
(LKAS)
Não corra o risco de se desviar do seu caminho.  A Assistência à 

Manutenção na Faixa de Rodagem recorre a uma câmara montada 

no topo do para-brisas para monitorizar os limites da faixa de 

rodagem e, se o condutor se desviar inadvertidamente da sua faixa, 

o sistema alerta-o, podendo mesmo comandar o volante de modo a 

que o veículo regresse à mesma.

SISTEMA DE CONTROLO DA VELOCIDADE INTELIGENTE (SCC)* COM FUNÇÃO STOP & GO 
Recorrendo a uma câmara e a um radar, o Sistema de Controlo da Velocidade Inteligente consegue regular quer a velocidade do veículo quer a sua distância de 

segurança para o veículo da frente. Esta distância é mantida através de uma intervenção automática na velocidade.

Se o veículo da frente acelerar, o seu veículo acelerará também (até ao limite de velocidade estabelecido) mas, se aquele desacelerar e a distância pré-

determinada não puder ser mantida, o sistema reduz a velocidade, chegando mesmo a parar o seu veículo se tal for necessário. 

Eis uma funcionalidade inteligente, sobretudo em situações de tráfego intenso.

* O Controlo da Velocidade Inteligente (SCC) apenas está disponível em conjunto com a caixa de velocidades DCT.

ASSISTÊNCIA À PREVENÇÃO DE COLISÕES FRONTAIS (FCA) 
O sistema FCA deteta os veículos que seguem à frente (função 

de série) e os peões que atravessam a estrada (função opcional). 

Utilizando uma câmara e sensores de radar para monitorizar a 

velocidade do seu veículo e dos da frente, esta função avisa-o em caso 

de risco de colisão potencial, emitindo para isso um aviso visual. Caso o 

veículo esteja equipado com a opcional função de deteção de peões, o 

volante fornece também uma resposta tátil. À falta de uma reação do 

condutor, ocorre uma travagem automática, para evitar um eventual 

acidente ou diminuir a gravidade do mesmo.

PROTEÇÃO DESDE A FASE 
DE CONCEÇÃO
A paz de espírito é essencial para apreciar a sua viagem. É por isso 
que este modelo usufrui de funcionalidades inovadoras e de tecnologia 
de ponta, que garantem ao condutor e aos passageiros o máximo de 
segurança possível.

… ASSEGURANDO A   
    PAZ DE ESPÍRITO 



ASSISTÊNCIA À CIRCULAÇÃO NA FAIXA DE RODAGEM (LFA)*
Esta função é um passo de gigante no contexto da condução semiautomática, comandando a aceleração, a travagem e a direção consoante o 

comportamento dos veículos que seguem à frente. A condução em engarrafamentos torna-se assim mais fácil. O sistema recorre à câmara e 

aos sensores de radar para manter uma distância segura para o veículo que segue à frente, e monitoriza as marcas delimitadoras da faixa de 

rodagem de modo a manter o seu veículo no centro da mesma. A LFA funciona entre os 0 e os 180 km/h.

* A Assistência à Circulação na Faixa de Rodagem (LFA) apenas está disponível em conjunto com a caixa de velocidades DCT.

SISTEMA INTELIGENTE DE AUXÍLIO AO ESTACIONAMENTO
Este sistema torna o estacionamento uma autêntica brincadeira de 

crianças. Utilizando sensores dianteiros, laterais e traseiros, ajuda 

o condutor a estacionar em fila, em espinha e na perpendicular. O 

condutor apenas tem de comandar os travões, o acelerador e a caixa 

de velocidades, enquanto o sistema se encarrega da direção. 

O sistema consegue até mesmo ajudar a sair de lugares de 

estacionamento em fila.

ASSISTENTE DAS LUZES DE MÁXIMOS (HBA)
Quando a câmara montada no para-brisas deteta os faróis dos veículos que 

circulam na direção contrária à noite, a função de Assistente de Máximos muda 

automaticamente a iluminação para médios, evitando assim o encandeamento dos 

condutores desses veículos. Depois, o sistema comuta novamente para máximos.

ALERTA DE PERIGO DE COLISÃO À RETAGUARDA (RCCW)
Quando o veículo faz marcha-atrás num parque de estacionamento 

ou numa entrada, este sistema, auxiliado por um radar,

 alerta o condutor caso detete outro veículo na sua trajetória.
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MANTENHA A SEGURANÇA A 
BORDO

O novo Kia ProCeed foi concebido para tornar a condução tão segura quanto possível. Com as suas funcionalidades 
inovadoras, permite ao condutor circular com mais segurança. Enfrentar filas de trânsito, auxílio nas manobras de 
estacionamento ou maior iluminação nas curvas à noite? O ProCeed trata de tudo, ajudando-o a evitar potenciais 
perigos.

… COM FUNÇÕES INOVADORAS 



Energy �ow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start
ASSISTÊNCIA AO BINÁRIO
Em situações de aceleração 

ou condução em subidas, o 

“e-system” oferece assistência 

ao binário ao utilizar energia da 

bateria para apoiar o motor.

ARRANQUE
O motor é ligado pelo “e-system”, 

para garantir um arranque imediato 

e suave.

VELOCIDADE DE 
CRUZEIRO
Com o veículo a uma 

velocidade constante, o motor 

de combustão recarrega 

parcialmente a bateria em 

movimento se o nível de carga 

estiver baixo. 

MARCHA POR INÉRCIA*
O sistema semi-híbrido com iMT conta 

com a função adicional de “marcha por 

inércia”. Quando o condutor levanta o pé 

do acelerador e deixa o veículo circular 

em modo de marcha por inércia (sem 

acelerar), o motor desliga-se de forma 

impercetível e sem sobressaltos, o que 

poupa combustível. Assim que o condutor 

carrega novamente no pedal do acelerador, 

o motor volta a ligar-se. A distância 

percorrida com o motor desligado depende 

das situações de condução e da velocidade 

do veículo.

RECUPERAÇÃO DE ENERGIA
Quando o condutor desacelera ou trava, 

a energia gerada pelo movimento do 

veículo transforma-se em energia 

elétrica, usada para recarregar a 

bateria.

PARAGEM E ARRANQUE EM 
MOVIMENTO
Quando o condutor desacelera para 

parar, o motor de combustão desliga-

se automaticamente se houver 

mudanças engrenadas ou os travões 

forem acionados, poupando assim 

combustível.

* A marcha por inércia com o motor desligado apenas está disponível em veículos 
equipados com iMT. Esta função depende das condições reais de condução.

TRANSFORME
… A SUA FORMA DE PENSAR
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A nova gama ProCeed está equipada com o nosso sistema motopropulsor 
semi-híbrido EcoDynamics+, que oferece baixas emissões na condução 
quotidiana, sem necessidade de carregamento com fontes elétricas 
externas. A inteligente combinação da mais recente versão do motor 
1.6 CRDi diesel com uma bateria de iões de lítio de 48 V permite uma 
redução do consumo de combustível e do nível de emissões. Além disso, 
o “e-system” integrado neste grupo motopropulsor recupera a energia 
cinética durante as fases de desaceleração, fornecendo assistência ao 
binário durante a aceleração.



CONTE COM MAIS

Motor 1.0 T-GDi 1.4 T-GDi 1.6 TGDi 1.6 CRDi (136cv)
Transmissão Manual - 6 Veloc. Manual - 6 Veloc. DCT - 7 Veloc. Manual - 6 Veloc. DCT - 7 Veloc. Manual - 6 Veloc. DCT - 7 Veloc.

CO2 combinado  (g/km) 127-139 135-146 137-147 169 163 125-136 133-138

Consumo combinado (l/100Km) 5,6-6,1 5,9-6,4 6,0-6,5 7,4 7,2 4,8-5,2 5,1-5,3

Comprimento total (mm) 4605 Largura total (mm) 1800

Altura total (mm) 1442 Distância entre eixos (mm) 2650

Projeção dianteira (mm) 885 Projeção traseira (mm) 1070

Depósito de combustível (litros) 50

Capacidade de carga (VDA) 594–1545

Primeira fila Segunda fila

Espaço ao nível da cabeça (mm) 962 950

Espaço ao nível das pernas (mm) 1073 875

Espaço ao nível dos ombros (mm) 1428 1399

DIMENSÕES E CAPACIDADES INTERIOR
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… E APRECIE MAIS

ESPECIFICAÇÕES

Para a condução dinâmica, quer na cidade quer em estrada livre, o novo Kia ProCeed é a escolha ideal, uma vez que se trata de um 
produto de engenharia altamente especializada a todos os níveis, visível por exemplo na sua gama de potentes motores. O cliente 
tem à sua disposição opções de motorização a gasolina ou diesel, estas particularmente eficientes, conjugadas com uma caixa 
de velocidades manual ou de dupla embraiagem com 7 velocidades, em ambos os casos com patilhas de comando no volante e 
com um botão desportivo que ativa a Seleção do Modo de Condução. Esta função permite um aumento da dinâmica de condução, 
nomeadamente através de uma melhor resposta à aceleração, no arranque e nas ultrapassagens. Além disso, todos os grupos 
motopropulsores foram otimizados no sentido de cumprirem as mais recentes normas de emissões europeias.

PATILHAS DE COMANDO DA CAIXA DE VELOCIDADES* 
Permitem ao condutor fazer passagens de caixa suaves sem tirar 

as mãos do volante. Tornam, também, a condução mais dinâmica e 

intuitiva, sem que deixe de ser o condutor a comandar o veículo.

CAIXA DE 7 VELOCIDADES DCT (DE DUPLA EMBRAIAGEM) 
Esta caixa de velocidades de última geração assegura uma condução 

desportiva, acompanhada de uma excelente eficiência em termos de 

consumo de combustível.

SELEÇÃO DO MODO DE CONDUÇÃO (DMS)* 
Concebida para elevar o seu prazer de condução ao patamar 

seguinte, esta função pode ser comandada através de um botão 

situado junto à alavanca das velocidades. Trabalhando em conjunto 

com a caixa de velocidades DCT, aumenta a dinâmica de condução 

ao fornecer uma melhor resposta ao acelerador e um arranque mais 

rápido, para além de otimizar a performance nas ultrapassagens. 

O sistema DMS oferece ainda uma melhor resposta da direção, 

complementando de forma perfeita os pneus Michelin Pilot Sport 4, 

montados nas jantes de 18", para uma condução mais dinâmica.

* O sistema DMS e as patilhas de comando da caixa de velocidades apenas 
estão disponíveis em conjunto com a caixa de velocidades DCT.

CAIXA DE VELOCIDADES MANUAL 
A caixa de velocidades manual combina passagens de caixa rápidas 

e suaves com relações de transmissão perfeitamente adaptadas às 

curvas de binário do motor. O resultado? Um equilíbrio perfeito entre 

potência e consumos eficientes.

Os valores de consumos de combustível e de emissões de CO2 especificados foram calculados de acordo com os procedimentos de medição legalmente estipulados no Regulamento Europeu 

201/1151, realizando-se os testes de acordo com o novo ciclo WLTP (Procedimento Mundial Harmonizado de Testes para Veículos Ligeiros). Com base na configuração individual de equipamento do 

veículo, são calculados os valores finais de consumos de combustível e de emissões de CO2. 



DESCUBRA A FORÇA
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O NOVO PROCEED GTL 

Se procura o design desportivo ousado e o 

estilo elegante de um coupé combinados com a 

versatilidade e a segurança de uma sportswagon, 

o ProCeed GTL é a escolha perfeita para todas 

as suas necessidades. No interior, encontrará um 

ambiente onde reina a sofisticação, com sistemas 

de navegação e de som premium, um volante 

com formato em D com patilhas de comando da 

caixa de velocidades e bancos ergonómicos com 

o logótipo GTL bordado, para além de um espaço 

para os ocupantes e para as suas bagagens e 

objetos que é suficiente para qualquer viagem. 

Acrescente-lhes os acabamentos como a saída 

dupla do sistema de escape e as jantes de 

liga leve, e qualquer viagem se tornará numa 

empolgante aventura!

O NOVO PROCEED GT
Se o design ousado, o aspeto desportivo 

atrevido, os detalhes inovadores e as prestações 

musculadas são aspetos que procura num 

automóvel, então o ProCeed GT é a opção certa 

para si! Desde a grelha "nariz de tigre" com o 

dístico GT e as luzes dianteiras LED "Ice Cube" até 

à linha de tejadilho descendente, às luzes traseiras 

LED ininterruptas e à saída dupla do escape, este 

é um automóvel irresistível de olhar e conduzir. 

O habitáculo é igualmente impressionante, 

apresentando um sistema de navegação e de som 

de altíssima qualidade e com as mais modernas 

especificações, um volante com formato em D 

com patilhas de comando da caixa de velocidades 

e bancos ergonómicos com o logótipo GT bordado. 

Por tudo isto, a versão GT é realmente um deleite 

para os olhos e para os sentidos. 

… DA ESCOLHA



VERSÃO GT DE SÉRIE
A versão de equipamento interior GT, de série, apresenta bancos dinâmicos em camurça e couro preto, com pespontos vermelhos e o logótipo 

GT bordado também a vermelho.

CRIE O CENÁRIO,

VERSÃO GT LINE DE SÉRIE
Esta versão de série conta com bancos em camurça e couro preto, onde sobressaem os pespontos cinzentos e o logótipo GT Line bordado 

igualmente a cinzento.

… E REFINE OS PORMENORES
A diversão começa aqui: com opções de interior elegantes, materiais 
cuidadosamente selecionados e elementos decorativos arrojados, não 
resistirá a sentar-se rapidamente ao volante. Escolha entre os bancos 
pretos em camurça ou couro, com uma faixa de contraste em camurça 
ao centro ou novos elementos de design, como os pespontos cinzentos 
na versão GTL ou, na versão GT, os pespontos vermelhos acompanhados 
por um irresistível dístico com o respetivo logótipo. 
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Orange Fusion (RNG)

AFIRME O SEU BOM GOSTO
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Jante de liga leve 
GTL de 17"

Jante de liga leve 
GTL de 18"

Jante de liga leve 
GT de 18"

JANTES

CORES EXTERIORES

Lunar Silver (CSS)

Penta Metal (H8G) Sparkling Silver (KCS)

Track Red (FRD) Deluxe White (HW2)

Black Pearl (1K) Cassa White (WD)
(disponível apenas para a 
versão GT Line)

Blue Flame (B3L)
Com uma escolha de oito cores da carroçaria para o ProCeed GT e dez para o ProCeed GTL, acompanhadas de 
três irresistíveis modelos de jantes, é fácil encontrar o toque final que corresponderá na perfeição ao seu estilo e 
carácter.

… ESCOLHENDO AS CORES E AS 
JANTES DA SUA PREFERÊNCIA

DIMENSÕES (MM)

Infra Red (AA9)
(disponível apenas para a
 versão GT Line)



Garantia de 7 anos sobre o veículo
A garantia Kia cobre um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo ou 150 000 km (o que ocorrer 
primeiro). Esta garantia é válida em todos os estados membros da UE (e também na Noruega, Suíça, Islândia e 
Gibraltar). Desvios de acordo com as condições de garantia válidas (p. ex. para pintura e equipamento) sujeitos 
aos termos e condições locais. Esta garantia integral é gratuita e transferível para proprietários subsequentes, 
desde que o veículo seja sujeito a operações de manutenção regulares, de acordo com o programa de manutenção. 
Saiba mais sobre a garantia Kia em kia.pt.

Garantia das baterias dos veículos elétricos
As baterias de iões de lítio de alta tensão dos veículos elétricos (EV), híbridos elétricos (HEV) e híbridos elétricos 
plug-in (PHEV) da Kia são construídas de forma a usufruírem de um tempo de vida útil longo. Estas baterias 
estão cobertas por um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo ou 150 000 km (o que ocorrer 
primeiro). No caso das baterias de baixa tensão (48V e 12V) dos veículos elétricos semi-híbridos (MHEV), a 
garantia Kia cobre um período de 2 anos a partir da data de registo, independentemente da quilometragem. 
A diminuição da capacidade da bateria nos PHEV, HEV e MHEV não se encontra coberta pela garantia. Para 
minimizar a possível diminuição da capacidade da bateria, consulte o manual de proprietário do seu veículo. 

Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura e o brilho da cor do seu novo 
Kia. O veículo beneficia também de uma proteção antiperfuração da mais elevada qualidade, acompanhada de 
uma garantia de 12 anos contra corrosão a partir do interior.

Mantenha-se em contacto com a KIA
Visite-nos em kia.pt, para saber as últimas novidades. Poderá encontrar mais informações sobre a Kia e a sua 
irresistível nova gama de modelos. 

Financiamento
O seu concessionário Kia é o seu parceiro ideal na elaboração do plano de financiamento mais adequado às suas 
necessidades. Solicite-lhe mais informações.
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Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data da 
impressão da presente brochura e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os modelos 
e as especificações incluídos neste documento podem variar consoante o mercado. 
Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria poderão variar 
ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais informações, é favor 
contactar o seu concessionário Kia.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espirito 
Santo Nº 38
1950-097 Lisboa

kia.pt


