
                                                         

 

Kia ProCeed 1.6 CRDi SCR 
 

 

TECHNICKÉ INFO 
CENY 

Cena modelu Sportline od (€ s DPH) 21 090 

Cena testovanej motorizácie od (€ s DPH) 24 690 
Cena testovanej verzie (€ s DPH) 26 770 

POISTENIE (€ s DPH) Kooperativa a.s. 

Havarijné (5% spoluúčasť min. 133€) 695 

Povinné zmluvné (so 60% bonusom) 239 

Registračný poplatok (€ s DPH) 210 

MOTOR 

Typ vznetový, turbo 

Počet valcov/ventilov 4/16 

Zdvihový objem (ccm) 1598 

Vŕtanie x zdvih (mm) - 
Stupeň kompresie - 

Max. výkon kW(k) ot min-1 100(135)/4000 

Max. krút. moment (Nm/ot min-1) 320/2000-2250 

Pohon (predok/zadok) predných kolies 
Prevodovka 7-st. Automat DCT 

PODVOZOK 

Predná náprava McPherson 
Zadná náprava viacprvková 

Riadenie s el. posilňovač 

Priemer otáčania (m) - 

Brzdy vpredu kotúčové chladené 
vzadu kotúčové  

Pneumatiky 225/45R17 

KAROSÉRIA 
Typ karosérie „Schooting brake“, 5-miestna 

Dĺžka - šírka - výška (mm) 4605-1800-1422 

Rázvor (mm) 2650 
Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1559/1567 

Svetlá výška (mm) 135 

Objem batožinového priestoru (l) 594 

Objem palivovej nádrže (l) 50 

Pohotovostná hmotnosť (kg) 1496 

Užitočná hmotnosť (kg) 424 

Celková hmotnosť (kg) 1920 
VNÚTORNÉ ROZMERY (mm) 

Pre cestujúcich vpredu 

Vzdialenosť plynový pedál - operadlo sedadla 980 

http://www.autotest.sk/
https://www.instagram.com/autotest.sk/


Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1498 
Vnútorná šírka minimum 1435 

Vzdialenosť sedák - strop min./max. 930/1005 

Vzdialenosť podlaha - sedák min./max. 300/345 

Pre cestujúcich vzadu 2. rad sedadiel 
Vzdialenosť predné operadlo - zadné operadlo 758 

Vnútorná šírka v oblasti lakťov 1455 

Vnútorná šírka minimum 1330 
Vzdialenosť sedák - strop 915 

Vzdialenosť podlaha - sedák 380 
Dĺžka predný sedák (mm) 500 

Dĺžka zadný sedák (mm) 490 

Priestor pre chodidla vzadu pod pred. sedákmi áno 
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA 

Udávané (výrobca) 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 10,1 

Maximálna rýchlosť (km/h) 200 
Spotreba mesto (l/100 km) 4,5-4,7 

Spotreba mimo mesta (l/100 km) 3,7-4,0 

Kombinovaná spotreba NEDC (l/100 km) 3,9-4,3 
Kombinovaná spotreba WLTP(l/100 km) 5,1-5,3 

Emisie CO2 WLTP (kg.km-1) 125-136 

Namerané 

Zrýchlenie z 0-100 km/h 9,9 
Spotreba v teste pri 90 km/h (l/100 km) 4,5 

Spotreba v teste pri 130 km/h (l/100 km) 6,7 

Spotreba v teste mesto (l/100 km) 7,3 
Spotreba v teste priemer (l/100 km) 5,7 

CELKOVÉ NÁKLADY 

Bez straty hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 2 212 

1. rok pri najazdení 30.000 km 3 531 

2. rok pri najazdení 30.000 km 4 465 

2. rok pri najazdení 60.000 km 7 303 

3. rok pri najazdení 45.000 km 6 468 

3. rok pri najazdení 90.000 km 10 974 

So stratou hodnoty vozidla (servisné náklady + PHM + zákonná poistka + poistné + pneumatiky + reg. popl. + 
strata hodnoty) 

1. rok pri najazdení 15.000 km 8 391 

1. rok pri najazdení 30.000 km 9 801 

2. rok pri najazdení 30.000 km 13 735 
2. rok pri najazdení 60.000 km 16 573 

3. rok pri najazdení 45.000 km 17 213 

3. rok pri najazdení 90.000 km 23 174 
Cena PHM Na95 (€/liter) 1,250 

Normohodina servis (€ s DPH) 39,60 

Gar. kontroly (km) 2 roky / 30 000  

Výmena oleja (km) 2 roky / 30 000 
CENY NÁHRAD. DIELCOV (€ s DPH) 

Predná kapota 497 

Predný blatník 231 
Svetlomet. + smerovka 691 

Spätné zrkadlo el. 330 

Predný nárazník 213 

Predný tlmič 161 



Predné brzdové platničky 116 
Spojka  626 

ZÁRUKA (roky) 

Prehrdzavenie karosérie 12r. bez limitu km 

Prehrdzavenie podovzku   12r. bez limitu km 
Lak 5r. / 150 000 km 

Na celé auto 3r. bez limitu km / 7 rokov  150 000 km  

Motor a mechanické časti 3r. bez limitu km/ 7 rokov  150 000 km 
PREDPOKLADANÉ CENY (€ s DPH) 

Po 1. roku 30.000 km 20 500 

Po 2. roku 60.000 km 17 500 

Po 3. roku 90.000 km 14 500 

 

 

VÝBAVA 
GT-Line: fullLED svetlomety, 17" zliatinove disky kolies, cúvacia kamera,  GT-Line exteriérové prvky (športový predný 
a zadný nárazník, koncovky výfuku, mriežka chladiča, bočné prahy, špecifický dizajn 17" diskov kolies), športové 
sedadlá alcantara/koža,  volant v koži v tvare D.  + navyše navigácia s 8" LCD dotykovou obrazovkou, SD karta, RDS 
+ DAB, Apple CarPlay/Android Auto, bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov (690€), bezkľúčový prístup a 
štartovanie vozidla + el. otváranie kufra (890€), metalíza (500€) 

 

 

 

PLUSY MÍNUSY 
PLUSY 

+ atraktívny vzhľad 

+ jazdne vlastnosti 

+ presné riadenie s veľmi dobrou spätnou väzbou 
+ živý a pružný agregát 

+ šírka kabíny vpredu na úrovni vozidiel o triedu vyššie 

+ nemá priamu konkurenciu 
+ kvalita spracovania 

+ pohodlné sedadlá 

+ výbava 

+ záruka 7 rokov alebo 150 000 km 
MÍNUSY 

- kultúra chodu diesloveho agregátu 

- pre vyššie postavy vzadu menej miesta pre kolená 

- mohutný stredový tunel na podlahe (obmedzená voľnosť pre chodidlá v strede sediaceho pasažiera 

- pod predným sedadlom (v najnižšej polohe) málo miesta na zasunutie chodidiel vzadu sediaceho pasažiera 
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