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NIEUWS
Kia publiceert schetsen van nieuwe
XCeed in aanloop naar zijn onthulling
− Opgefrist koetswerk en verbeterd interieur voor populaire
compacte cross-over
− Dynamische GT-line-uitvoering voor het eerst verkrijgbaar:
verenigt sportieve en emotionele designelementen
− Uiterst efficiënte geëlektrificeerde motoren en baanbrekende
technologieën voor de meest verkochte telg uit de Ceed-familie
− Onthulling gepland voor maandag 18 juli om 09:00 AM CEST
In afwachting van zijn onthulling volgende week heeft Kia de eerste officiële schetsen van de
nieuwe compacte cross-over XCeed vrijgegeven. Het vernieuwde model krijgt een scherp
gelijnd koetswerk, een verbeterd interieur, een gloednieuwe sportieve GT-line-uitvoering en
verscheidene efficiënte, geëlektrificeerde aandrijflijnen.
Als het meest verkochte lid van de in Europa ontworpen, ontwikkelde, gebouwde en
verkochte Ceed-familie wordt de XCeed door kopers geprezen om zijn hoge rijpositie, zijn
dynamische rijgedrag en zijn dagelijkse functionaliteit. Diverse verbeteringen zullen hem nog
aantrekkelijker maken in het populaire C-cross-segment. Naast een reeks stijlvolle
koetswerk- en interieurverbeteringen zal voor het eerst ook een dynamische GT-lineuitvoering worden aangeboden. Deze nieuwe variant verenigt de avontuurlijke
designelementen van een cross-over met de sportieve sfeer van een gespierde Europese
hatchback.
De komst van de nieuwe XCeed zal Kia steunen in zijn evolutie naar een leverancier van
duurzame mobiliteitsoplossingen: hij wordt namelijk verkrijgbaar met een gamma uiterst
efficiënte geëlektrificeerde aandrijflijnen, waaronder een ‘mild hybrid’ (MHEV) en ‘plug-in
hybrid’ (PHEV). De nieuwste geavanceerde veiligheids-, connectiviteits- en
infotainmenttechnologieën zullen het dagelijkse gebruiksgemak en rijplezier naar een hoger
niveau tillen.
De nieuwe XCeed wordt op maandag 18 juli om 09:00 uur CEST onthuld op de kanalen van
Kia en de Europese verkoop gaat later dit jaar van start.
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