
Motor HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Energi- 
klasse 

Halvårlig 
Grøn 

ejerafgift 
Vision Active Comfort GT-Line GT 

1,0 Benzin 100 18,2 125 kr. 289.900 kr. 316.900

 1,0 Benzin 120 18,2 125 kr. 339.000

 1,0 Benzin 
Mild Hybrid DCT 

120 17,9 126 kr. 369.000

1,5 Benzin 160 17,9 127 kr. 355.000 kr. 385.000 

1,5 Benzin 
Mild Hybrid DCT 

160 17,9 127 kr. 385.000 kr. 415.000 

1,6 Benzin DCT 204 14,7 153 kr. 439.000 

1,6 Diesel 
Mild Hybrid 

136 22,2 127 kr. 375.900 kr. 395.000 

1,6 Diesel 
Mild Hybrid DCT 

136 20,8 124 kr. 399.900 kr. 425.000 

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

Vi har opdateret vores priser. Priserne er baseret på lovforslaget om at ændre registreringsafgifterne med virkning fra den 18. december 2020. Da de nye 
registreringsafgifter endnu ikke er vedtaget ved lov, kan der evt. forekomme ændringer af afgifternes størrelse og ikrafttrædelsestidspunktet. Priserne som er vist er 
gældende ved levering i 2021. 

Få mere værdi med aktuelle kampagner

Upgrade pakke 
Merpris kun kr. 10.000 

Værdi op til 39.994 
Kun til Ceed Comfort

Upgrade pakke inkluderer: 

Mørktonede ruder (Privacy Glass) • Sidespejle, el-foldbare m. LED blinklys • Armlæn foran, skydbart • Delkunstlæderkabine • High Glossy sorte 

detaljer indvendigt • Krom dørhåndtag indvendigt • Luftdyser bagved • Opgradering til 10.25" touch skærm m. navigation • Opgradering til JBL® 

lydanlæg m. 8 højtalere i alt • Elektronisk P-bremse 

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Cassa White uden beregning*) kr. 5.999 

*GT fås med Orange Fusion uden beregning, Ej med Cassa White

Serviceinterval Garantier 
Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 km* 

Dieselmotor: 24 måneder / 30.000 km 

*Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 

måneder eller 15.000 kilometer (hvad der kommer 

først) 

Sidst opdateret: 07-01-2021 

7 års garanti / maks 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning

Alle priser er 2021 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.990,- på personbiler. 
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

http://www.wltp.dk/


Ceed udstyrsvarianter 

Vision 

Eksteriør 

• 16" stålfælge m. hjulkapsler

(205/55R16) 

• Halogen projektionsforlygter

• LED kørelys i "Ice-Cube" design

• Sidespejle el-justerbare m.

varme 

• Sidespejle i bilens farve

• Tonede ruder

Interiør & komfort 

• Aircondition

• Armlæn m. opbevaring foran

• Aut. fjernlys

• Aut. lysregulering

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Dørhåndtag i metalfarve

indvendigt 

• Elruder foran og bagved

• Fartpilot m. Speed Limiter

• Fjernbetjent centrallås

• Højdejusterbart førersæde

• ISG start/stop

• Justerbart rat, 4 vejs

• Konsollampe foran og bagved

• Lommer bag på forsæder

• Læderrat & lædergearknob

• Makeupspejle

• Sædevarme i forsæder

• Varme i rattet

Audio, media & navigation 

• 8" touch skærm

• Apple CarPlay™ m.

stemmestyring 

• Bluetooth*

• DAB+ radio

• Forberedt til Android Auto™

• Ratbetjent audioanlæg

• Supervision instrumentenhed i

LCD 

• USB indgang

• 6 højtalere

Sikkerhed 

• ABS m. elektronisk

bremsekraftsfordeling 

• Aut. nødbremse m.

fodgængerregistrering 

• DAA Træthedsregistrering

• ESC Elektronisk

stabilitetskontrol 

• Haptic Steering Wheel Warning

(Ej på GT-Line & GT) 

• Indirekte TPMS

• LKA Vejbaneassistent

• 6 Airbags

*Bluetooth er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Active 

Udstyr fra Vision og… 

• Mørktonede ruder (Privacy
Glass, ej på Comfort)

• Armlæn foran, skydbart

(Comfort kun v. DCT) 

• Aut. nedblændeligt bakspejl

• Højdejusterbart passagersæde

• Klimaanlæg m. 2 zoner

• Luftdyser bagved (Comfort kun

v. DCT)

• Makeupspejle m. lys

• Regnsensor

• Elektronisk P-bremse (Comfort

kun v. DCT) 

Comfort 

Udstyr fra Active og… 

• Opgradering til 16" alufælge

(205/55R16) 

• Krom rudeliste

• Kølergrill i Glossy Black

• LED baglygter

• Statisk kurvelys (Ej på GT-Line

& GT) 

• Tågelygter foran (Ej på GT)

• Adaptiv fartpilot (kun v. DCT)

• Armlæn m. kopholder bagved

• Opbevaringsrum under

bagagerumsbund 

• Parkeringssensor bagved

• 4,2" Supervision

instrumentenhed (kun v. DCT) 

• LFA Udvidet vejbaneassistent

(kun v. DCT) 



GT-Line 

Udstyr fra Comfort og… 

• Opgradering til 17" alufælge

(225/45R17) 

• Dobbelt afgangsrør, kun

udseende 

• GT-Line kofanger foran &

bagved 

• GT-Line kølergrill

• GT-Line skørter

• Opgradering til 16"

bremseskiver foran 

• Mørketonede ruder (Privacy

Glass) 

• Sidespejle, el-foldbare m. LED

blinklys 

• Sidespejle, High Glossy sort

farve 

• Alupedaler

• Alu indstigningslister

• Armlæn foran, skydbart

• D-formet rat m. lyse syninger

• GT-Line kabine m.

delkunstlædersæder 

• High Glossy sorte detaljer

• Krom dørhåndtag

• Luftdyser bagved

• Paddle Shift (Kun v. DCT)

• Sort loftsbeklædning

• Opgradering til 10.25" touch

skærm m. navigation 

• Opgradering til JBL® lydanlæg

m. 8 højtalere i alt

• Elektronisk P-bremse

GT 

Udstyr fra GT-Line og… 

• Opgradering til 18" alufælge

(225/40R18) 

• Dobbelt afgangsrør

• Fuld LED forlygter

• GT kofanger foran & bagved

• GT kølergrill

• GT skørter

• GT undervogn

• Opgradering til 17"

bremseskiver foran 

• Opgradering til røde

bremsekaliber 

• GT dørbeklædning

• GT kabine m. læder &

ruskindsæder 

• Lændestøtte foran, elektronisk

• Multifunktionel Smart Key &

start/stop knap 

• Smart parkeringssystem

• 4,2" Supervision

instrumentenhed 

• Direkte TPMS



Ceed interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

Vision/Active Comfort Upgrade udstyrspakke GT-Line GT 

Karosserifarver 

Blue Flame Sparkling Silver Black Pearl Deluxe White 

Penta Metal Lunar Silver Infra Red (Ej GT) Cassa White (Ej GT) 

Orange Fusion (Kun GT-Line & 
GT) 

*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende og kan være vist med ekstraudstyr.

Ceed ekstraudstyr *Priser på Færøerne spørg forhandler

Udstyr Vision Comfort GT-Line GT 

Fuld LED forlygter - - kr. 12.999 
kr. 

12.999 
- 

12,3” fuld digital instrumentering - - kr. 9.999 kr. 9.999 kr. 9.999 

Panorama glassoltag - - kr. 17.999 
kr. 

17.999 
kr. 17.999 

Lædersæder, el-lændestøtte, el-førersæde m. 
hukommelsesfunktion, sædevarme bagved, køling i forsæder 
(kun m. multifunktionel Smart Key & trådløs opladning af 
mobiltelefon + kr. 8.999) 

- - kr. 24.999 
kr. 

24.999 
- 

BCW Blindvinkelsassistent, ISLW Fartgrænse information & 
RCCW Advarsel v. krydsende trafik bagved 

- - kr. 8.999 kr. 8.999 kr. 8.999 

Multifunktionel Smart Key & trådløs opladning af mobiltelefon - - kr. 8.999 kr. 8.999 

El-justerbart førersæde m. hukommelsesfunktion & sædevarme 
bagved 

- - - - kr. 9.999 

Trådløs opladning af mobiltelefon - - - - kr. 2.999 

Smart parkeringsassistent & direkte TPMS (kun m. 
multifunktionel Smart Key & trådløs opladning af mobiltelefon + 
kr. 8.999) 

- - kr. 6.999 kr. 6.999 - 

16” alufælge (205/55R16) - Kr. 4.999 - - - 

Upgrade udstyrspakke: - - kr. 39.994 - - 

Upgrade udstyrspakke inkluderer: 
Privacy Glass • Sidespejle, el-foldbare m. LED blinklys • Armlæn 
foran, skydbart • Delkunstlæderkabine • High Glossy sorte 
detaljer indvendigt   • Krom dørhåndtag indvendigt • Luftdyser 
bagved • Opgradering til 10.25" touch skærm m. navigation • 
Opgradering til JBL® lydanlæg m. 8 højtalere i alt • Elektronisk 
P-bremse

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af 

bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk 

http://www.wltp.dk/


Ceed tilbehør *Priser på Færøerne spørg forhandler

Fartstriber 
2.995 kr. (Sort, rød el. hvid) 

Spejlkapper 
1.995 kr. (Krom el. rustfristål) 

Sidelister 
1.995 kr. (Krom el. rustfristål) 

Liste til bagklap 
1.295 kr. (Krom el. rustfristål) 

Liste til bagerste kofanger 
1.995 kr. (Krom el. rustfristål) 

Lastholdersæt til tag 
1.995 kr. (Aluminium el. stål) 

Tagboks 330L 
4.275 kr. 

Tagboks 390L 
Fra 4.995 kr. 

Ski & snowboard holder 400 
2.049 kr. 

Deluxe ski & snowboard holder 
2.140 kr. 

ProRide cykelholder 
1.857 kr. 

Anhængertræk, fast 
7.995 kr. 

Anhængertræk, aftageligt 
Fra 8.995 kr. 

Cykelholder til anhængertræk 
5.100 kr. 

Stænklapper foran 
895 kr. 

Stænklapper bagved 
895 kr. 

Beskyttelsesfolie til bagkofanger 
995 kr. (Sort el. klar) 

Beskyttelsesfolie dørhåndtag 
795 kr. 

4 stk. 16” alufælge u. dæk, kapsel & 
TPMS ventiler 
Fra 6.260 kr. 

4 stk. alufælg OE mont. 17” u. dæk 
& centerkapsel 

Fra 7.875 kr. 

4 stk. 16” alufælge ”Anyang” sort u. 
dæk & TPMS ventiler 

Fra 5.590 kr. 

4 stk. 16” alufælge ”Anyang” sølv 
m. kvalitetsvinterdæk u. TPMS

ventiler 
Fra 9.875 kr. 

4 stk. 16” alufælge ”Anyang” 
poleret u. dæk & TPMS ventiler 

5.590 kr. 

4 stk. 16” alufælge ”Anyang” grafit 
u. dæk & TPMS ventiler

5.590 kr. 

4 stk. 17” alufælge ”Goyang” sort 
u. dæk & TPMS ventiler

Fra 5.590 kr. 

4 stk. 17” alufælge ”Goyang” sølv 
u. dæk & TPMS ventiler

Fra 5.425 kr. 

4 stk. 17” alufælge ”Goyang” 
poleret u. dæk & TPMS ventiler 

Fra 6.260 kr. 

4 stk. 17” alufælge ”Goyang” grafit 
u. dæk & TPMS ventiler

Fra 5.425 kr. 

4 stk. 18” alufælge u. dæk & TPMS 
ventiler 

Fra 11.335 kr. 

 4 stk. 17" alufælge "GT-Line" uden 
dæk og TPMS 
Fra 8.055 kr. 

4 stk. 16” KIA stålfælge m. 
kvalitetsvinterdæk u. TPMS ventiler 

Fra 6.575 kr. 

4 stk. 16” KIA hjulkapsel 
1.085 kr. 



Ceed tilbehør *Priser på Færøerne spørg forhandler

TPMS kit 
1.669 kr. 

KIA låsemøtrikker 
395 kr. 

LED indstigningslys 
2.495 kr. 

LED indstigningslys KIA 
2.495 kr. 

Bundmåttesæt, stof 
695 kr. 

Bundmåttesæt, velour 
795 kr. 

Bundmåttesæt, gummi 
795 kr. (Rødt el. gråt logo) 

Bagagerumsbakke 
695 kr. 

Bagagerumsmåtte, velour 
995 kr. (Skridsikker) 

Jakke holder 
765 kr. 

iPad holder bag forsæde 
1.250 kr. 

LED belysning foran forsæder 
1.995 kr. (Hvid el. rød) 

Sol / Sneskærm 
749 kr. 

Sommerrens sæt 
165 kr. 

Vinterrens sæt 
99 kr. 

Sikkerhedspakke 
395 kr. 

Refleksvest i gul el. orange 
60 kr. 




