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AUTO
Test Kia cee’d 1.6 CRDi VGT Diesel X-ecutive

Foto’s: Jan Lieftink

Serieuze concurrent in compacte middenklasse

Kia heeft in enkele jaren een ander imago gekregen. Dat

begon in 2002 toen het Koreaanse merk met de stoere

Sorento verscheen en een jaar later met de introductie

van de aardige Picanto. Ook de splinternieuwe cee’d

gaat hoge ogen gooien. Een op en top Europese auto

van indrukwekkende kwaliteit.

Kia heeft van ver moeten komen, maar inmid-
dels is het Zuid Koreaanse merk in de autowe-
reld volledig geaccepteerd. Afgezien van de
eerder genoemde modellen als de Picanto en So-
rento, heeft de concurrentie daar niet echt van
te lijden gehad. De Rio en Magentis hebben in
elk geval nooit veel daadkracht laten zien. Dat
gaat met de cee’d veranderen, daar zijn we vast
van overtuigd. De styling is goed, het formaat
past naadloos in de prijsklasse en ook de kwali-
teit is geheel in lijn met die van de concurrentie.
De nieuweling heeft een eenvoudige, moderne
grille met spijltjes en aan weerszijden een bolle
koplampunit. Mistlampen zitten in de bumper
naast de luchthapper. De neus is relatief lang
ten opzichte van de rest van de auto, waarvan de
lijnen een moderne wigvorm laten zien. Het
derde zijruitje heeft een olijke punt naar boven
terwijl de dakspoiler en de grote achterlichten
aan die zijde de meest opvallende details vor-
men. De op één na duurste X-ecutive heeft geen
lichtmetalen wielen, maar kunststof doppen op
de 16” wielen. Desondanks oogt de cee’d van alle
kanten als een vlotte en moderne auto.

Zeven jaar garantie!
Kia is dus stukje bij beetje bezig het imago van
een goedkoop automerk van zich af te schud-
den. Dat zie je ook aan de prijzen. Deze worden
enerzijds steeds minder aantrekkelijk, maar an-
derzijds ook wel reëler met betrekking tot wat
er wordt geboden. De basisprijs voor een cee’d

bedraagt € 16.695,- voor een 1.4 liter CVVT E-
xpect, maar deze versie is er alleen op speciale
bestelling. De effectieve prijslijst begint dus ei-
genlijk met € 17.495,- voor de 1.4 CVVT X-tra die
standaard een airco bezit. In die prijsklasse zit-
ten ook auto’s als de Ford Focus en Peugeot 207.
De door ons geteste 1.6 CRDi X-ecutive kost een
stevige € 24.495,- en dan kom je in het concur-
rentiegebied van onder andere weer de Ford
Focus maar dan nu de TDCi, en auto’s als de
Opel Astra 1.7 CDTi, Peugeot 307 1.6 HDiF, Seat
Leon 1.9 TDI en VW Golf 1.9 TDI. De Kia biedt
voor z’n geld echter het meeste vermogen en een
completere uitrusting. Heel interessant voor
deze Kia cee’d is de enorme garantieperiode van
zeven jaar en 150.000 km met vijf jaar garantie
op de gehele auto en twee jaar aanvullende ga-
rantie op de motor. Daarbij komen vijf jaar lak-
garantie en tien jaar carrosseriegarantie. Los
daarvan heeft Kia nog een internationale wegen-
hulpgarantie.

Stille werker
Onder de motorkap hangt een nieuwe, direct in-
gespoten 1.6 liter common rail-turbodiesel. Dit
is een voor Kia compleet nieuw dieselaggregaat
dat trouwens sinds kort ook bij Hyundai wordt
gebruikt. Het is een viercilinder lijnmotor met
vier kleppen per cilinder, twee door een tand-
riem aangedreven, bovenliggende nokkenassen
en een VNT-turbo met intercooler.
De 1582 cm3 motor levert een vermogen van 85

kW bij 4000 t/min en een maximum koppel van
255 Nm, dat zich tussen 1750 en 1900 t/min ma-
nifesteert. Naast deze diesel gaat Kia overigens
binnenkort ook nog een 2.0 liter common rail-
diesel leveren, net als de 1.6 liter met directe in-
spuiting. Deze motor (met zesbak), die dezelfde
is als in de Carens, is van een andere familie. Hij
wordt in de technische documentatie al wel ge-
noemd maar wordt pas over enkele maanden ge-
leverd. Beide motoren krijgen straks standaard
een partikelfilter.
De letters VGT in de typeaanduiding staan voor
Variable Geometry Turbocharger. De nadruk ligt
op een enorme souplesse, vooral bij lage toeren.
De motor produceert onmiskenbare dieselgelui-
den wanneer hij nog koud is, maar ook daarna
laat hij de bestuurder geen moment in het onge-
wis over z’n afkomst. Al nemen de specifieke die-
selgeluiden snel af, toch blijft het aggregaat
steeds hoorbaar. Op de snelweg nemen de an-
dere rijgeluiden de overhand en valt het diesel-
geluid niet meer op. Overigens is de cee’d
bepaald geen rumoerige auto. De diesel is rede-
lijk zuinig in het verbruik, wij kwamen op 6,9
liter op 100 km. Kia geeft zelf veel gunstiger
waarden op (combinatierit: 4,7 l/100 km).
Terwijl de prestaties van de 1.6 liter direct inge-
spoten diesel op papier niet erg spannend over-
komen, blijkt de cee’d 1.6 CRDi een lekker vlotte
metgezel te zijn. Met z’n aangename koppel, dat
zich al bij lage toeren vlot manifesteert, hoef je
nooit lang te wachten voordat er iets gebeurt als

Naar Europees
recept

De cee’d heeft een solide achtersteven met dak-
spoiler en grote achterlichten.

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



je het gas in trapt. De rijklaar 1376 kg zware
auto haalt moeiteloos in. De versnellingsbak
schakelt opvallend licht en precies, de ring
onder de pookknop is voor de blokkering van de
achteruit. Simpel en heel effectief.

Perfecte afwerking
De 424 cm lange cee’d heeft een wielbasis van
265 cm en dat is niet meer extreem in deze
klasse. Toch heeft hij een goed ingedeeld interi-
eur, dat ruim plaats biedt aan vier volwassenen.

Zelfs achterin zit je goed, iets wat je in dit seg-
ment toch niet zo vaak tegenkomt. Een korte
blik vanaf de stuurstoel leert dat Kia erg goed
naar de concurrentie heeft gekeken. De kleuren
van het interieur, de vormgeving en de ge-
bruikte materialen, zoals de halfstoffen en half -
lederen bekleding, zijn van prima kwaliteit. Je
ziet (vrijwel) nergens goedkoop hard plastic en
alle panelen sluiten mooi op elkaar aan. De auto
maakt ook hier een smaakvolle en solide indruk.
De concurrentie moet écht gaan opletten!

Het instrumentarium is eenvoudig, maar per-
fect afleesbaar. De stuurstoel kan met een han-
dig werkende hendel gemakkelijk omlaag wor-
den gezet, beide voorstoelen hebben een draai-
knop voor de rugleuning en een klein hendeltje
voor de lendensteun. De stuurkolom kan kante-
len en schuiven. Perfect allemaal!
Op de middenconsole, die is voorzien van een
plastic-aluminium bekleding, zijn zaken als de
airco, audio en boordcomputer ondergebracht.
Het geheel is iets naar de bestuurder toege-

Aan de voorkant valt vooral de lange
neus op. De cee’d is een moderne
verschijning volgens Europese
smaak.

Het interieur is ruim en zeer goed afgewerkt met
mooie stoffen en materialen.

Ook de middenconsole ademt kwali-
teit. Een navigatiesysteem kan als
optie worden besteld.

Een aardig detail: de iPod-aansluiting
onder de asbak!

Op het stuurwiel zitten knoppen voor
de audiobediening. Het instrumenta-
rium is eenvoudig, maar functioneel.

De middenarmsteun doet tevens
dienst als functionele bergruimte
met bekerhouder.

De bagageruimte is variabel en heeft een inhoud van 340 liter.
Overigens zitten ook volwassenen prima achterin!
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draaid en de grote draaiknoppen zijn goed be-
dienbaar. Kia zorgt voor veel handige bergruim-
ten in dashboard, portieren en voorstoelen en in
de hoge middensteun tussen de voorstoelen. De
achterbank is in twee ongelijke delen omklap-

baar en heeft een middenarmsteun. Voor en ach-
ter zijn er bekerhouders en behalve een zonne-
bril-bergruimte zit er in het dak ook een groep
met leeslampjes. En om het helemaal af te
maken monteert Kia een iPod-aansluiting. 
De standaarduitrusting is behoorlijk compleet,
met elektrische ruiten voor en achter, elektri-
sche spiegels, climate control, een fijne audio,
vijf hoofdsteunen, radiobediening op het stuur,
leeslampjes etc. Daarom vallen ontbrekende
zaken als een cruise control, lichtmetalen wie-
len en een skiluik extra op. Neem de duur-
dere X-clusive en dan krijg je die ook nog,
behalve dan het skiluik.

Veilig en comfortabel
Kia heeft z’n best gedaan op de wielophanging,
met MacPherson-veerpoten voor en een fraaie
achterasconstructie die in technisch bekeken
wordt belicht. Hiermee is de cee’d qua wegge-
drag geen superauto als de Ford Focus, maar hij
voelt veilig aan en hij is comfortabel. Verwacht
geen super verfijnd gedrag, geen hoog gevoelige
besturing via de elektrische bekrachtiging, maar
de totale mix van deze auto ligt ruim in het ge-
middelde en dat is voor de meeste kopers in dit
segment meer dan genoeg. Op gladde wegen
zonder oneffenheden gedraagt de auto zich
prima, voorspelbaar en veilig. Op een wat min-
der goed wegdek is het comfort minder en bij
bochtige wegen mist hij stuurprecisie. De weg-
ligging is duidelijk meer op comfort afgestemd. 
Samen met de aangename motor en de lekker
schakelende vijfbak, is de Kia cee’d een aange-
name metgezel voor dagelijks gebruik en lange
reizen. Een nieuwe kwaliteitsimpuls voor Kia. �

Dick Schornagel
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Modelserie en prijzen

Kia cee’d 1.4 CVVT: ..............................................................v.a. € 16.695,-

Kia cee’d 1.6 CVVT: ..............................................................v.a. € 18.995,-

Kia cee’d 2.0 CVVT: ..............................................................v.a. € 23.495,-

Kia cee’d 1.6 CRDi VGT Diesel X-tra: ........................................€ 21.995,-

Kia cee’d 1.6 CRDi VGT Diesel X-ecutive: ................................€ 24.495,-

Kia cee’d 1.6 CRDi VGT Diesel X-clusive: ..................................€ 26.495,-

ABS: ..............................................................................................standaard

ESP: ........................standaard op X-ecutive en X-clusive (overige + € 895,-)

Remassistent: ..............................................................................standaard

Zij-airbags:....................................................................................standaard

Windowbags:................................................................................standaard

Regensensor:............................................................standaard op X-clusive

Elektrische ruiten voor: ..............................................................standaard

Elektrische ruiten achter: ..................standaard op X-ecutive en X-clusive

Handbediende airco: ....................................................standaard op X-tra

Automatische airco:............................standaard op X-ecutive en X-clusive

Cruise control: ..............................standaard op 2.0 X-ecutive en X-clusive

Audiosysteem:..............................................................................standaard

Navigatiesysteem: ............................................................optie (€ 1.195,-)

Automaat: ......................................................................optie op 1.6 en 2.0

Lederen bekleding:..................................................standaard op X-clusive

Elektrisch schuif/kanteldak: ............................................optie (€ 1.295,-)

Kia Nederland

� (0347) 32 43 00

www.kia.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ..........................85 kW bij 4000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ..............................255 Nm bij 2750 t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: ..........8,1 sec. ....0-100 km/h: 11,5 sec. ......80-120 km/h: 8,4 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: ............64 dB(A) .. 100 km/h: 67 dB(A) ............120 km/h: 70 dB(A)

Brandstofverbruik EC 93/116:

Stadsrit: ..........................................................................5,7 liter op 100 km

Buitenweg: ....................................................................4,2 liter op 100 km

Combinatierit: ................................................................4,7 liter op100 km

Gemiddeld testverbruik: ..............................................6,9 liter op 100 km

Topsnelheid (fabrieksopgave): ..................................................188 km/h

Het onderhoud van
de cee’d is redelijk
conventioneel. De
benzinemodellen
worden elke 15.000
km voor een olie-
beurt verwacht en de
diesels elke 20.000
km. Gelijktijdig krijgt
de cee’d een schoon
interieurfilter. Kia ad-
viseert voor de benzi-
nemotoren een olie-
kwaliteit API SJ of

hoger, voor de 1.6
diesel een API CH-4
en de op komst zijn-
de 2.0 diesel een API
CF-4 (beide met C3-
kwalificatie).
Bij de diesels is klep-
spelingcontrole niet
nodig, bij de benzi-
nemotoren wel. Bij
de 2.0 moet de spe-
ling elke 30.000 km
gecontroleerd wor-
den en indien nodig

gecorrigeerd met vul-
plaatjes. Bij de 1.4 en
1.6 is controle pas na
90.000 km nodig, cor-
rectie gebeurt met
bussen.
Bougies en luchtfilter
wisselen elke 45.000
km, bij de dieselmo-
toren gaat het lucht-
filter 40.000 km mee.
De 2.0 benzinemotor
en de 2.0 dieselmotor

hebben een distribu-
tietandriem. Vervan-
ging is nodig na res-
pectievelijk 135.000
en 160.000 km.
De handgeschakelde
versnellingsbak is
voor het leven ge-
smeerd, de automati-
sche transmissie
krijgt elke 90.000 km
vers sap (Diamond
ATF SP-III). �

Welkom in de
werkplaats

De combi-
natie

motor, versnellings-
bak en koppeling
staat garant voor
een aangenaam rij-
dende auto. De cee’d
voelt aan als een so-
lide, goed gebouwde
auto. Kia geeft maar
liefst zeven jaar ga-
rantie! Het uiterlijk is
op de Europese
smaak afgestemd en
in het interieur zijn
mooie materialen
gebruikt. Ook de af-
werking is top.

De totale
rij-eigen-

schappen blijven iets
achter bij het hoge
peil van de rest van
deze auto, maar dat
zal vrijwel niemand
echt merken. Je voelt
het vooral op slechte
wegen waar het
comfort duidelijk af-
neemt en ook op lek-
ker bochtige wegen
wanneer de bestu-
ring precisie mist. En
jammer van de ont-
brekende cruise con-
trol en lichtmetalen
wielen.

De 1.6 CRDi is een voorbeeldige zelfontbrander
met grote souplesse. Binnenkort volgt een sterkere
2.0 dieselmotor. Die heeft technisch niets met de
1.6 van doen, vandaar de andere servicebehoefte.
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