
 

Motor HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Rækkevidde 

på el 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
 Upgrade Intro Plus 

 1,6 El/Benzin Plug-in Hybrid DCT 141 71,2 32 48 km kr. 390  kr. 274.900 kr. 289.900 kr. 309.900 

 
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 2021. 

Få mere værdi med aktuelle kampagner 

Intro pakke 
Værdi op til kr. 42.994 

Merpris kun kr. 15.000 
Kun til Upgrade 

Plus pakke 
Værdi op til kr. 78.991 

Merpris kun kr. 35.000 
Kun til Upgrade 

 

Intro pakke inkluderer: 

• 12,3” fuldt digital instrumentering • 10,25” touchskærm m. navigation og UVO Connect • Trådløs telefonopladning (med udvalgte telefoner)  

• Blindvinkelsassistent (BCW) • Advarsel for bagvedkrydsende trafik (RCCW) • Intelligent skiltegenkendelse (ISLW) • Smart parkeringsassistent  

• P-sensor i for • 40:20:40 foldbart splitbagsæde 

Plus pakke inkluderer alt udstyr fra Intro pakke og: 

• Lædersæder • Ventilation i forsæder • El-justerbart førersæde m. memoryfunktion • Varme i bagsæder • El-justerbar lændestøtte i forsæder  

• Elektronisk bagklap • Alu pedaler 

Ladeløsninger Startpakke Md. ydelse 
Mindstepris i 

bindingsperioden 

 Clever Unlimited inkl. type 2 ladekabel – Ubegrænset opladning hjemme og på farten* kr. 9.699 kr. 369 (6 mdr.) kr. 11.913 

 Clever Unlimited Network inkl. type 2 ladekabel – Ubegrænset opladning på farten  kr. 2.199 kr. 245 (6 mdr.) kr. 3.669 
 

*Startpakke inkluderer ladekabel og ladebrik og hertil installation af ladeboks med fast kabel til Clever Unlimited. Clever stiller ladeboksen til rådighed og installerer den 

på en valgfri privatadresse. Vilkår for installationen findes på clever.dk/installation. Alle priser er inklusive moms. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og 

udsolgte produkter.  

Abonnement udbydes af Clever A/S. 14 dages fortrydelsesret. Forudsætter PBS-betaling. Læs mere: clever.dk/vilkaar. Clever Unlimited: Inkl. lån og installation af 

Clevers ladeboks på privatadresse (DK), dog kan ekstraomk. forekomme, fx ved behov for grave- eller stilladsarbejde mv. Hvert kvartal tilbagebetales et beløb for den 

mængde strøm, som er brugt til opladning v/ ladeboksen efter fastsat takst, se clever.dk/tilbagebetaling.  

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Cassa White uden beregning) kr. 5.999 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***Billedet kan være vist med ekstraudstyr. 

Serviceinterval  Garantier 
Hybridmotor: 24 måneder / 30.000 km** 

**Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 

måneder eller 15.000 kilometer (hvad der kommer 

først) 

Luftfilter skal udskiftes for hver 36 måneder eller 

45.000 kilometer (hvad der kommer først) 

 

Senest opdateret: 01-03-2021 

 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 inkl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 4.180,- inkl. moms på personbiler. 
Kia Import Danmark AS forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

http://www.wltp.dk/


XCeed Plug-in Hybrid udstyrsvarianter 

Upgrade    

Eksteriør 

• 16” alufælge 

• El-foldbare sidespejle m. LED 

blinklys 

• El-justerbare sidespejle m. 

varme  

• LED baglygter 

• LED forlygter 

• LED kørelys 

• Mørktonede ruder i bag (Privacy 

Glass) 

• Tagræling 

• Unik PHEV kølergrill 

Interiør & komfort 

• 60:40 foldbart splitbagsæde 

• Adaptiv fartpilot (SCC) 

• Armlæn m. kopholder i bag 

• Aut. fjernlysassistent 

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner & 

aut. anti-dug 

• Aut. kørelys 

• Aut. nedblændet bakspejl  

• Blanksorte kabinedetaljer 

• Delkunstlædersæder 

• Dobbelt bagagerumsbund 

• El-ruder i for og bag 

• Højdejusterbare forsæder 

• Kopholder i for 

• Krom dørgreb 

• Lommer bag på forsæder 

• Luftdyser i bag 

• Lædergearknob 

• Læderrat m. varme 

• Makeupspejle m. lys 

• Multifunktionel Smart Key 

• Multijusterbart rat 

• P-sensor i bag 

• Regnsensor 

• Skydbart armlæn mellem 

forsæder 

• Varme i forsæder 

Audio, media & navigation 

• 4,2” farvedisplay I 

instrumentering 

• 8” touchskærm 

• Apple CarPlay™ m. 

stemmestyring 

• Bakkamera 

• Bluetooth 

• Forberedt til Android Auto™ 

• Radio m. FM og DAB+ 

• Ratbetjening af audioenhed 

• USB-port 

 

Sikkerhed 

• Aut. nødbremse m. 

fodgængerregistrering (AEB) 

• Direkte dæktryksovervågning  

(TPMS) 

• Elektronisk P-bremse 

• Haptic Steering Wheel 

• Træthedsregistrering 

• Udvidet vejbaneassistent (LFA) 

 

 

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

Intro    

Udstyr fra Upgrade og… 

 

 

• 40:20:40 foldbart splitbagsæde 

• P-sensor i for 

• 10,25” touchskærm m. 

navigation og UVO Connect  

• 12,3” fuldt digital 

instrumentering  

• Trådløs telefonopladning** 

• Advarsel for bagvedkrydsende 

trafik (RCCW)  

• Blindvinkel assistent (BCW)  

• Intelligent skiltegenkendelse 

(ISLW)  

• Smart parkeringsassistent 

**Trådløs telefonopladning er kompatibel med udvalgte telefoner 

Plus    

Udstyr fra Intro og… 

• Elektronisk bagklap  

 

• Alu pedaler  

• El-justerbar lændestøtte i 

forsæder 

• El-justerbart førersæde m. 

memoryfunktion  

• Lædersæder  

• Varme i bagsæder  

• Ventilation i forsæder  

  

 

 

 

 



XCeed Plug-in Hybrid interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

   

Upgrade/Intro pakke, dellædersæder 
Unikt gult interiør, ekstraudstyr, 

dellædersæder 
Plus pakke, lædersæder 

     

Karosserifarver 

    

Blue Flame Sparkling Silver Quantom Yellow Deluxe White 

    

Penta Metal Lunar Silver Black Pearl Cassa White 

  

  

Infra Red Orange Fusion   

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

XCeed Plug-in Hybrid ekstraudstyr 

Udstyr   Upgrade 

Panorama glassoltag inkl. blanksorte sidespejle   kr. 14.999 

Gul interiør pakke inkl. sort loftsbeklædning   kr. 1.999 

Intro udstyrspakke   kr. 42.994 

• 12,3” fuldt digital instrumentering • 10,25” touchskærm m. navigation og UVO Connect • Trådløs telefonopladning (med 
udvalgte telefoner) • Blindvinkelsassistent (BCW) • Advarsel for bagvedkrydsende trafik (RCCW) • Intelligent skiltegenkendelse 
(ISLW) • Smart parkeringsassistent • P-sensor i for • 40:20:40 foldbart splitbagsæde 

 

Plus udstyrspakke (inkl. alt fra Intro pakken)   kr. 78.991 

• Lædersæder • Ventilation i forsæder • El-justerbart førersæde m. memoryfunktion • Varme i bagsæder • El-justerbar 
lændestøtte i forsæder • Elektronisk bagklap • Alu pedaler 

 

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/


XCeed Plug-in Hybrid tilbehør 

    

Spejlkapper 
1.995 kr. (Krom el. rustfri stål) 

Sidelister 
1.995 kr. (Krom el. rustfri stål) 

Liste til bagklap 
1.995 kr. (Krom el. rustfri stål) 

Liste til bagerste kofanger 
1.995 kr. (Krom, High Gloss, 

Brushed el. rustfri stål) 

    
Fartstriber 

2.995 kr. (Hvid, sort el. rød) 
KIA låsemøtrikker 

395 kr. 
TPMS kit med 4 stk. 

1.669 kr. 
Anhængertræk, aftageligt 

8.995 kr. 

    
Anhængertræk, fast 

7.995 kr. 
Cykelholder til anhængertræk 

5.100 kr. 
Lastholdersæt til tag 

Fra 1.995 kr. (i aluminium) 
Lastholdersæt til tag 

Fra 1.795 kr. (i stål) 

    
Cykelholder Pro 

1.857 kr. 
Ski & Snowboard holder 400 

2.049 kr. 
Tagboks 330L 

4.275 kr. 
Tagboks 390 L 

4.599 kr. 

    
Beskyttelsesfolie dørhåndtag 

795 kr. 
Beskyttelsesfolie bagkofanger 

995 kr. (Klar el. sort) 
Dørbeskyttelseslister 

2.995kr. 
Sol/Sneskærm 

749 kr. 

    

Stænklapper for 
995 kr. 

Stænklapper bag 
995 kr. 

4 stk. 16” alufælge ”Anyang” i 
sølv m. kvalitetsvinterdæk 

uden TPMS ventiler 
Fra 8.875 kr. 

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

Fra 5.100 kr. 

    

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

Fra 5.100 kr. 

4 stk. 16” alufælge ”Anyang” 
poleret u. dæk og TPMS 

ventiler 
Fra 5.590 kr. 

4 stk. 18” alufælge ”Anyang” 
grafit u. dæk og TPMS ventiler 

Fra 11.740 kr. 

4 stk. 18” alufælge ”Anyang” 
poleret u. dæk og TPMS 

ventiler 
Fra 10.740 kr. 

    
4 stk. alu 16" u/dæk & TPMS 

Fra 7.825 kr. 
4 stk. alu 18" u/ dæk & TPMS 

Fra 7.955 kr. 
LED indstigningslys 

2.495 kr. 
LED indstigningslys KIA 

2.495 kr. 



XCeed Plug-in Hybrid tilbehør 

    
Bundmåttesæt i gummi 

795 kr. 
Bundmåttesæt i nålefilt 

695 kr. 
Bundmåttesæt i velour 

795 kr. 
Bagagerumsbakke 

695 kr. 

    
Bagagerumsmåtte i velour 
995 kr. (Skridsikker bagside) 

iPad® holder bag forsæde 
1.250 kr. 

Jakke holder 
765 kr. 

Gitter til øverst i bagagerum 
4.595 kr. 

    
LED belysning foran forsæder 

1.995 kr. (Rød el. hvid) 
Vinterrens sæt 

99 kr. 
Sommerrens sæt 

165 kr. 
Refleksvest i gul el. orange 

60 kr. 

  
Lakstift 
195 kr. 

Sikkerhedspakke 
Fra 395 kr. 

 


