
Denne prisliste er gældende for faceliftet Ceed SW 

Klik på ét af billederne nedenfor, så finder vi den helt rigtige prisliste til dig! 

TILBEHØR 



Motor HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Energi- 
klasse 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
Ceed Prestige Upgrade 

1,0 Benzin 100 18,9-18,2 121-125 kr. 368.900 kr. 382.900 

 1,0 Benzin 120 18,9-17,9 121-128 kr. 382.900 kr. 395.900 kr. 409.900 

 1,0 Benzin 
Mild Hybrid DCT 

120 18,2-17,9 124-126 kr. 395.900 kr. 409.900 

1,5 Benzin 160 17,2 131 kr. 419.900 

1,5 Benzin 
Mild Hybrid DCT 

160 17,5 130 kr. 430.900 

1,6 Diesel 
Mild Hybrid 

136 21,7-21,3 119-122 kr. 382.900 kr. 395.900 kr. 409.900 

1,6 Diesel 
Mild Hybrid DCT 

136 21,3-20,8 122-126 kr. 409.900 kr. 424.900 

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

Priserne som er vist er gældende ved levering i 2022. Alle priser er gældende for modelår 2022. 

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Cassa White uden beregning) kr. 5.999 

* Billede af Ceed SW PHEV Upgrade og kan være vist med ekstraudstyr – nye billeder er på vej

Serviceinterval Garantier 
Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 km* 

Dieselmotor: 24 måneder / 20.000 km 

*Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 

måneder eller 15.000 kilometer (hvad der kommer 

først) 

Sidst opdateret: 25-01-2022 

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 2022 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 4.990,- på personbiler. 
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

http://www.wltp.dk/


Ceed SW udstyrsvarianter 

Ceed 

Eksteriør 

• 15" stålfælge m. kapsler

(195/65R15) 

• El-justerbare sidespejle m.

varme 

• Indfarvede dørhåndtag

• Indfarvede sidespejle

• LED kørelys

• Projektionsforlygter

• Tagrælinger

• Tonede ruder i bag

Interiør & komfort 

• 60:40 nedfældet splitbagsæde

• Aut. fjernlysassistent

• Aut. kørelys

• Bagagerumsdækken

• El-ruder i for og bag

• Fartpilot m. begrænser

• Fast armlæn m. opbevaring

mellem forsæder 

• Flytbar bagagerumsbund

• Højdejusterbart førersæde

• Kunstlædergearknop

• Lommer bagpå forsæder

• Læderrat m. varme

• Makeupspejle

• Manuel aircondition

• Multijusterbart rat

• Solbrilleholder v. bakspejl

• Start/Stop funktion (ISG)

• Varme i forsæder

Audio, media & navigation 

• 12V strømudtag

• 4,2” farvedisplay i

instrumentering 

• 6 Højtalere

• 8” touchskærm

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth m. stemmestyring

• Radio m. FM og DAB+

• Ratbetjening af audioenhed

• Trådløs Android Auto™

• Trådløs Apple CarPlay™

• USB-port

Sikkerhed 

• 6 Airbags

• Advarsel for glemt

bagsædepassager (uden sensor) 

• Aktiv vognbaneassistent (LFA)

• Anti blokeringsbremser (ABS)

m. elektronisk kraftfordeling

• Antispin m. elektronisk

stabilitetskontrol (ESC) 

• Aut. Nødbremse m. fodgænger-

og cyklistgenkendelse (FCA) 

• Bakkestartsassistent (HAC)

• Haptisk feedback i rat

• Indirekte dæktryksovervågning

(TPMS) 

• IsoFix

• Udviddet træthedsregistrering

(DAW+) 

• Vognbaneassistent (LKA)

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

Prestige 

Udstyr fra Ceed og… 

• 16” alufælge (205/55R16)

• Mørktonede ruder i bag (Privacy

Glass) 

• Adaptiv fartpilot (SCC) (kun v.

DCT) 

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner og

aut. afdugning 

• Aut. nedblændet bakspejl

• Højdejusterbart passagersæde

• Justerbart armlæn m.

opbevaring mellem forsæder 

• Lys v. makeupspejle

• Regnsensor

• USB-ladeport • Elektronisk P-bremse

• Sikkerhedsfunktion på forreste

el-ruder 

Upgrade 

Udstyr fra Prestige og… 

• 17” alufælge (225/45R17)

• El-foldbare sidespejle m. LED

blinklys 

• LED baglygter

• LED forlygter m. BI-funktion

• LED tågebaglygter

• LED tågeforlygter

• Armlæn i bag m. kopholder

• Justerbar lændestøtte i

forsæder 

• Multifunktionel Smart Key

• P-sensor i bag



Ceed SW interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

Ceed/Prestige Upgrade 

Karosserifarver 

Cassa White Deluxe White Sparkling Silver Lunar Silver 

Penta Metal Black Pearl Infra Red Machined Bronze 

Splash Lemon Experience Green Yucca Steel Grey Blue Flame 

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

Ceed SW ekstraudstyr *Priser på Færøerne spørg forhandler

Udstyr Ceed Prestige Upgrade 

Interiørpakke: 
Delkunstlædersæder, blanksorte kabinedetaljer, krom dørgreb, alupedaler & 40:20:40 splitbagsæde 

- - kr. 8.999 

Luksus interiørpakke: 
Lædersæder, memoryfunktion i førersæde, ventilation i forsæder, bagsædevarme, blanksorte 
kabinedetaljer, krom dørgreb, alupedaler & 40:20:40 splitbagsæde 

- - kr. 26.999 

Panoramasoltag - - kr. 16.999 

10,25” touchskærm m. navigation & Kia Connect* 

Tilkøb til 10,25” touchskærm: 
- JBL premium lydpakke m. 8 højtalere inkl. blanksorte kabinedetaljer & krom dørgreb
- 12,3” fuldt digital instrumentering

- - 

kr. 12.499 

kr. 6.999 
kr. 6.999 

Tråløs mobiloplader - - kr. 2.499 

Assistent pakke: 
Smart parkeringsassistent, P-sensor i for & direkte TPMS sensor 

Tilkøb til Assistent pakke: 
- Intelligent skiltegenkendelse (ISLW) & udvidet motorvejsassistent (HDA) inkl.
navigationsbaseret fartpilot (kun m. DCT og navigation)

- - 

kr. 5.999 

kr. 4.999 

Aktiv blindvinkelassistent (BCA) m. advarsel for bagvedkrydsende trafik (RCCW) & sikker udstigning 
(SEW) 

- - kr. 7.999 

El-bagklap - - kr. 9.999 

Sikkerhedsnet til bagagerum - - kr. 1.999 

Premium pakke: 
Indeholder alt interiør pakke, 10,25” touchskærm m. navigation og Kia Connect, 12,3” fuldt digital 
instrumentering & assistent pakke 

- - kr. 31.999 

* OBS: Apple CarPlay™ & Android Auto™ er IKKE trådløst I forbindelse med navigation,

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/


Motor HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Energi- 
klasse 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
GT-Line GT-Line S 

 1,5 Benzin 160 17,2 131 kr. 560 kr. 395.900 kr. 425.900

1,5 Benzin 
Mild Hybrid DCT 

160 17,5 130 kr. 560 kr. 410.900 kr. 435.900

1,6 Diesel 
Mild Hybrid 

136 21,3 122 kr. 1.880 kr. 415.900 kr. 430.900

1,6 Diesel 
Mild Hybrid DCT 

136 20,8 126 kr. 1.880 kr. 435.900 kr. 450.900

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

Priserne som er vist er gældende ved levering i 2022. Alle priser er gældende for modelår 2022. 

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Cassa White uden beregning) kr. 5.999 

* Billede af Ceed SW PHEV Upgrade og kan være vist med ekstraudstyr – nye billeder er på vej

Serviceinterval Garantier 
Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 km* 

Dieselmotor: 24 måneder / 20.000 km 

*Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 

måneder eller 15.000 kilometer (hvad der kommer 

først) 

Sidst opdateret: 25-01-2022 

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 2022 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 4.990,- på personbiler.
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.

http://www.wltp.dk/


Ceed SW GT-Line udstyrsvarianter 

GT-Line 

Eksteriør 

• 17" alufælge (225/45R17)

• El-foldbare sidespejle m. LED

blinklys 

• El-justerbare sidespejle m.

varme 

• GT-Line kofangere

• GT-Line kølergrill

• GT-Line sideskørter

• Indfarvede sidespejle

• LED baglygter

• LED kørelys

• Mørktonede ruder i bag (Privacy

Glass) 

• Projektionsforlygter

• Tagrælinger

• Tågeforlygter

Interiør & komfort 

• 60:40 nedfældet splitbagsæde

• Adaptiv fartpilot (SCC) (kun v.

DCT) 

• Alu pedaler

• Armlæn m. kopholder i bag

• Aut. fjernlysassistent

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner og

aut. afdugning 

• Aut. kørelys

• Aut. nedblændet bakspejl

• Bagagerumsdækken

• Blanksorte kabinedetaljer

• Delkunstlædersæder

• D-formet sportslæderrat m.

varme 

• El-ruder i for og bag

• Fartpilot m. fartbegrænser

• Flytbar bagagerumsbund

• Højdejusterbare forsæder

• Justerbar lændestøtte i

forsæder 

• Justerbart armlæn m.

opbevaring mellem forsæder 

• Lommer bagpå forsæder

• Lædergearknop

• Makeupspejle m. lys

• Multifunktionel Smart Key

• Multijusterbart rat

• Paddleshifters på rattet (Kun m.

DCT) 

• P-sensor i bag

• Regnsensor

• Solbrilleholder v. bakspejl

• Varme i forsæder

Audio, media & navigation 

• 10.25" touchskærm m.

navigation og Kia Connect 

• 12V strømudtag

• 4,2” farvedisplay i

instrumentering 

• 6 højtalere

• Android Auto™

• Apple CarPlay™

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Bluetooth m. stemmestyring

• Radio m. FM og DAB+

• USB-ladeport

• USB-port

Sikkerhed 

• 6 Airbags

• Advarsel for glemt

bagsædepassager (uden sensor) 

• Aktiv vognbaneassistent (LFA)

• Anti blokeringsbremser (ABS)

m. elektronisk kraftfordeling

• Antispin m. elektronisk

stabilitetskontrol (ESC) 

• Aut. nødbremse m. fodgænger-

og cyklistregistrering 

• Aut. Nødbremse m.

fodgængergenkendelse (FCA) 

• Bakkestartsassistent (HAC)

• Indirekte dæktryksovervågning

(TPMS) 

• IsoFix

• Sikkerhedsfunktion på forreste

el-ruder 

• Udvidet træthedsregistrering

(DAW+) 

• Vognbaneassistent (LKA)

GT-Line S 

Udstyr fra GT-Line og… 

• Blanksorte sidespejle

• LED forlygter m. BI-funktion

• LED tågeforlygter

• P-sensor i for • 12,3” fuldt digital

instrumentering 

• JBL® lydanlæg m. 8 højtalere

• Direkte dæktryksovervågning

(TPMS) 

• Smart parkeringsassistent



Ceed SW GT-Line interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

GT-Line/GT-Line S 

Karosserifarver 

Cassa White Deluxe White Lunar Silver Penta Metal 

Black Pearl Infra Red Orange Fusion Experience Green 

Blue Flame 

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

Ceed SW GT-Line ekstraudstyr  *Priser på Færøerne spørg forhandler

Udstyr GT-Line GT-Line S 

Interiørpakke: 
Dellæder/alcantarasæder 

- kr. 9.999

Luksus interiørpakke: 
Lædersæder, memoryfunktion i førersæde, ventilation i forsæder, bagsædevarme & 40:20:40 splitbagsæde 

- kr. 26.999

Panoramasoltag - kr. 16.999

Trådløs mobiloplader - kr. 2.499

Intelligent skiltegenkendelse (ISLW) & udvidet motervejsassistent (HDA) inkl. navigationsbaseret fartpilot (kun m. 
DCT) 

- kr. 4.999

Aktiv blindvinkelassistent (BCA) m. advarsel for bagvedkrydsende trafik (RCCW) & sikker udstigning (SEW) - kr. 7.999

El-bagklap - kr. 9.999

Sikkerhedsnet til bagagerum - kr. 1.999

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 SW 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 4.750 kr. 

Ski & snowboard holder 400 
2.049 kr. 

Deluxe ski & snowboard holder 600 
2.140 kr. 

ProRide cykelholder 
1.857 kr. 

Anhængertræk, fast 
7.995 kr. 

Anhængertræk, aftageligt 
Fra 8.995 kr. 

Cykelholder til anhængertræk 
3.745 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 & TPMS-ventiler 

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 9.795 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 5.590 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 5.590 kr. 

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

Fra 11.150 kr. 

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

4 stk. 16” KIA hjulkapsel 
1.085 kr. 

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

Fra 6.395 kr. 



Ceed SW tilbehør   *Priser på Færøerne spørg forhandler

TPMS-ventiler (4 stk.) 
1.620 kr. 

KIA låsemøtrikker 
395 kr. 

LED indstigningslys 
2.495 kr. 

LED indstigningslys KIA 
2.495 kr. 

LED indstigningslys GT-Line 
2.495 kr. 

Bagagerumsmåtte, velour/gummi 
995 kr. (vendbar) 

Kofangerbeskyttelse 
495 kr. 

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

Bundmåttesæt, stof 
695 kr. 

Bundmåttesæt, velour 
795 kr. 

Bagagerumsbakke 
695 kr. 

Bagagerumsmåtte, velour 
995 kr. (Skridsikker) 

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

Jakke holder 
765 kr. 

iPad holder bag forsæde 
1.250 kr. 

Sol / Sneskærm 
749 kr. 

Refleksvest i gul el. orange 
60 kr. 

Sommerrens sæt 
165 kr. 

Vinterrens sæt 
99 kr. 

Sikkerhedspakke 
395 kr. 




