
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. 



Стандартты жабдықтар
Жайлылық

Интерьері 

Қауіпсіздік

Экстерьері 

Жабдықталымдары мен бағалары
Ceed 2022 жылы шығарылған / 2023 модельдік жыл 

Comfort Luxe Prestige

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

9 990 000 тг
S0KV

10 690 000 тг
D1Q4

11 490 000 тг
D1Q5

«Жылы опциялар» жиынтығы
Артқы көрініс айналарын жылыту

Әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Руль дөңгелегін жылыту

Алдыңғы орындықтарды жылыту

Салонның қосымша электр жылытқышы

Артқы орындықтарды жылыту

Алдыңғы әйнекті электрмен жылыту 

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

Артқы көрініс айналарын бүктейтін электр жетегі

Бұрылу көрсеткішінің жарықдиодты қайталағыштары

Жарықдиодты (LED) артқы шамдар

Интерьері
Стақан қойғышы бар артқы шынтақ қойғыш

Матамен қапталған орындықтар

Жасанды былғарымен және матамен аралас қапталған интерьер

Салонның автоматты күңгірттелетін артқы көрініс айнасы

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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Жүргізушіге көмек көрсетудің DRIVE WISE заманауи жүйелері

Жасырын аймақты басқару жүйесі (BCW)

Артқы жүріспен тұрақтан шығу кезіндегі бүйірлік соқтығысуды ескерту жүйесі (RCCW)

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

Жаңбыр берілгісі

Smart Key кілтсіз кіру жүйесі және қозғалтқышты түймеше арқылы іске қосу 

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. 



Стандартное оборудование
Комфорт

Интерьер

Безопасность

Экстерьер

Комплектации и цены
Ceed 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Comfort Luxe

1.6 MPI, 128 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
J7S6D261F

9 990 000 тг
S08I

10 690 000 тг
D0NE

Пакет "Теплые опции" 
Подогрев зеркал заднего вида

Подогрев форсунок стеклоомывателя

Подогрев рулевого колеса

Подогрев передних сидений

Дополнительный электрический отопитель салона

Экстерьер

Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15

Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16

Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) 

Передние противотуманные фары

Интерьер
Задний подлокотник с подстаканниками

Сиденья с отделкой тканью

Круиз-контроль
Кондиционер
Ключ с дистанционным управлением центральным замком 
Bluetooth для подключения мобильного телефона

Аудиосистема с радио USB вход (6 динамиков)
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет 
кузова
Тройное срабатывание указателей поворота при 
однократном нажатии

Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету 
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом 
Мультифункциональное рулевое колесо

Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с 
отделкой кожей

Полка багажного отделения Задние сиденья со спинками, складывающимися в 
соотношении 60/40

Датчик света
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) 
Интегрированная система активного управления (VSM)

Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
Система контроля давления в шинах (TPMS) 
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Иммобилайзер
Боковые подушки и шторки безопасности 
Фронтальные подушки безопасности

Увеличенный дорожный просвет Передние и задние брызговики Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
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Ceed

Комфорт
Система выбора режима движения Drive Mode Select  

Раздельный климат-контроль
Подрулевые "лепестки" переключения передач  

Камера заднего вида
Мультимедиа 8" с Apple Carplay и Android Auto  * 

Задние датчики парковки

 Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2''  

ТОО «Allur Motor Qazaqstan» ведет деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реализуемые товары доступны к получению на 
территории Республики Казахстан. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Республики Казахстан, не ведется. Информация о соответствующих моделях и 
комплектациях, возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. Не 
является публичной офертой.

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 5 сентября 2022 г. Действительную цену с учетом актуальных спецпредложений уточняйте на сайте www.kia.com.kz и у официальных 
дилеров Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может 
отличаться от реализуемого.

* Для корректной работы Apple Carplay и Android Auto рекомендуется использовать оригинальный кабель



Стандартное оборудование
Комфорт

Интерьер

Безопасность

Экстерьер

Комплектации и цены
Ceed 2022 года выпуcка / 2023 модельный год

Comfort Luxe Prestige

1.6 MPI, 128 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
J7S6D261F

9 990 000 тг
S0KV

10 690 000 т
D1Q4

11 490 000 тг
D1Q5

Пакет "Теплые опции" 
Подогрев зеркал заднего вида

Подогрев форсунок стеклоомывателя

Подогрев рулевого колеса

Подогрев передних сидений

Дополнительный электрический отопитель салона

Подогрев задних сидений

Электрообогрев лобового стекла

Экстерьер

Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15

Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16

Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) 

Передние противотуманные фары

Электропривод складывания зеркал заднего вида

Повторители указателя поворотав наружних зеркалах

Светодиодные (LED) задние фонари

Интерьер
Задний подлокотник с подстаканниками

Сиденья с отделкой тканью

Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением

Круиз-контроль
Кондиционер
Ключ с дистанционным управлением центральным замком 
Bluetooth для подключения мобильного телефона

Аудиосистема с радио USB вход (6 динамиков)
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет 
кузова
Тройное срабатывание указателей поворота при 
однократном нажатии

Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету 
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом 
Мультифункциональное рулевое колесо

Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с 
отделкой кожей

Полка багажного отделения Задние сиденья со спинками, складывающимися в 
соотношении 60/40

Датчик света
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) 
Интегрированная система активного управления (VSM)

Антиблокировочная система тормозов (ABS) 
Система контроля давления в шинах (TPMS) 
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС

Иммобилайзер
Боковые подушки и шторки безопасности 
Фронтальные подушки безопасности

Увеличенный дорожный просвет Передние и задние брызговики Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
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Современные системы помощи водителю DRIVE WISE

Система контроля слепых зон (BCW)

Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW)

Ceed

Комфорт

Система выбора режима движения Drive Mode Select

Раздельный климат-контроль

Подрулевые "лепестки" переключения передач

Камера заднего вида

Мультимедиа 8" с Apple Carplay и Android Auto  *

Задние датчики парковки

Датчик дождя

Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой  

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2''  

ТОО «Allur Motor Qazaqstan» ведет деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реализуемые товары доступны к получению на 
территории Республики Казахстан. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Республики Казахстан, не ведется. Информация о соответствующих моделях и 
комплектациях, возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. Не 
является публичной офертой.

Указанные рекомендованные розничные цены действительны 5 сентября 2022 г. Действительную цену с учетом актуальных спецпредложений уточняйте на сайте www.kia.com.kz и у официальных дилеров 
Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может отличаться от 
реализуемого. 

* Для корректной работы Apple Carplay и Android Auto рекомендуется использовать оригинальный кабель


