
O  S E D Ã  C O M  U M  D E S I G N  I N C O M P A R Á V E L .



O veículo acima apresentado possui vários modelos com características técnicas, itens de série e opcionais específicos, que são identificados por códigos, cujas descrições encontram-se disponíveis na rede autorizada Kia. 
Em atendimento ao artigo 36 da Lei 8.078/90, a Kia Motors reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento e sem aviso prévio, as informações aqui prestadas, em especial as características técnicas e equipamentos 
dos modelos especificados e identificados pelos códigos. Alguns itens do veículo apresentado nesta publicação são opcionais, devendo o consumidor, ao receber o veículo na concessionária autorizada, certificar-se de que do 
mesmo constam todos os itens adquiridos, sejam de série e/ou opcionais. Para mais informações, consulte uma concessionária Kia. Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nº 010/2012.

Trânsito seguro: eu faço a diferença.

Volante multifuncional com regulagem de altura 
e profundidade, controles do sistema de som, 
piloto automático, computador de bordo, áudio 
e Bluetooth.

Câmbio automático de 6 velocidades com opção 
de trocas sequenciais e paddle shift, oferece 
respostas rápidas e precisas.

Ar-condicionado digital Dual Zone com saída  
para os bancos traseiros e rádio CD/MP3 e USB.

Motor 1.6 L flex, 4 cilindros e 16 válvulas com 
comando variável que rendem 128 cavalos se 
abastecido com etanol e 122 cavalos se abastecido 
com gasolina, proporcionando desempenho  
e economia.

Retrovisores externos com ajustes elétricos  
e rebatimento automático, além de sensores  

de estacionamento dianteiros e traseiros.

Drive Mode com opções Eco, Sport ou Normal: 
condução de acordo com a preferência  
do motorista.

Muito espaço interno, conforto e sofisticação com 
revestimento de couro na alavanca de câmbio, console 
central e laterais das portas. Além do sistema Isofix 
para fixação de cadeiras infantis.

Porta-malas com capacidade de 421 litros, banco 
traseiro bipartido (60/40) para ampliação da 
capacidade, iluminação interna, travamento elétrico  
e abertura a distância através da chave tipo canivete.

O sedã que é referência em design e tecnologia desde o 
lançamento não poderia ser diferente em sua nova geração. 

Conheça o novo Kia Cerato e surpreenda-se mais uma vez.  

Luz de navegação diurna de Led, acendimento 
automático dos faróis e faróis de neblina com 
lentes de policarbonato.
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CÓDIGOS

MODELO E.395

MOTOR & TRANSMISSÃO

    Motor 1.6 L flex, 4 cilindros, 16 V, 128 cv (etanol), 122 cv (gasolina) S

    Transmissão automática de 6 velocidades com opção de trocas sequenciais e paddle shift S

CONFORTO & CONVENIÊNCIA
    Abertura interna do porta-malas e da tampa de combustível S

    Ar-condicionado automático digital Dual Zone com filtro antipólen   S

    Banco do motorista com ajustes manuais de altura e distância S

    Banco do passageiro com bolsa porta-revistas no encosto S

    Banco traseiro bipartido (60/40) e rebatível para ampliação do porta-malas  S

    Bluetooth com controle de chamada no volante S

    Chave tipo canivete para travamento e abertura das portas e porta-malas a distância S

     Computador de bordo com controles no volante S

     Console central com descansa-braço deslizante, porta-objetos com tampa, porta-copos e saída do ar-condicionado para o banco traseiro   S

    Console no teto com porta-óculos e luzes de leitura  S

    Descansa-braço no banco traseiro com porta-copos    S

    Encostos de cabeça com ajuste de altura para os 5 ocupantes S

    Iluminação no porta-malas S

    Indicador de marchas no conjunto de mostradores      S

    Maçanetas internas com detalhes cromados S

    Manta de isolamento de ruídos na parte interna do capô do motor S

    Molduras externas das portas cromadas S

    Paddle shift S

    Painel com detalhes em textura tipo fibra de carbono S

    Painel com mostrador digital e computador de bordo em LCD S

    Para-sol do motorista com porta-ticket, espelho, iluminação e extensão lateral S

    Para-sol do passageiro com espelho, iluminação e extensão lateral S

    Pedaleiras e descansa-pé com detalhes de metal S

    Piloto automático com controles no volante S

    Porta-objetos e porta-garrafas nas portas dianteiras e traseiras S

    Rádio CD/MP3 player com controles no volante, entrada auxiliar e USB  S

    Relógio digital no centro do painel com marcador de temperatura externa S

    Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters  S

    Tomada auxiliar de 12 V (console central)  S

    Travamento elétrico central das portas e porta-malas S

    Vidros com comando elétrico nas 4 portas S

    Vidros verdes com filtro de raios UV e para-brisa laminado S

    Volante, alavanca de câmbio, console central e laterais das portas revestidos de couro        S

    Volante de direção com regulagem de altura e profundidade S

    Volante multifuncional com controle de som, piloto automático e computador de bordo S

EQUIPAMENTOS

EXTERIOR & DESIGN

     Antena eletrônica incorporada ao vidro traseiro S

    Escapamento com ponteira cromada   S

    Espelhos retrovisores externos com regulagem elétrica, rebatimento elétrico automático, aquecimento e setas integradas com Led S

    Faróis de neblina com lentes de policarbonato  S

    Grade dianteira com detalhes cromados S

    Lanternas traseiras com Led S

    Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável  S

    Maçanetas externas na cor do veículo com filete cromado S

    Para-choques e retrovisores externos na cor do veículo  S

    Rodas de liga leve aro 16” com pneus 205/60 S

TECNOLOGIA & SEGURANÇA

    Acendimento automático dos faróis   S

    Air bag frontal duplo S

    Cintos de segurança de 3 pontos (central traseiro tipo subabdominal) S

    Cintos dianteiros com pré-tensionador, limitador de carga e regulagem de altura S

    Desembaçador do vidro traseiro temporizado  S

    Estepe com roda de liga leve S

    Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD (ventilados na dianteira)                   S

    Luz diurna de navegação com Led (DRL)  S

    Para-brisa com desembaçador automático - Auto Defog S

    Sensores de aproximação no para-choque dianteiro e traseiro S

    Sistema de condução Eco Drive/Sport/ Normal S

    Sistema Isofix S

ND - Não disponível  /   S - Item de série
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Trânsito seguro: eu faço a diferença.


