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Kia cee’d GT

Preț (euro)  20.898

Concurenți:   VW Golf GTI, Ford Focus ST, Renault Mégane RS

Putere maximă (CP/rpm) 204/6000

0–100 km/h (s) 7.7

Viteză maximă (km/h) 230

Consum mediu ECE (l/100 km) 7,4

Emisii CO2 (g/km) 171

Propulsie Benzină, L4, 1591 cmc, cuplu maxim 265 Nm/ 
1750–4500 rpm, cutie manuală cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Hatchback cu 5 locuri. L x l x h: 4310 x 1780 
x 1470 mm. Ampatament: 2650 mm. Volum portbagaj: 
380–1320 l 

DaTe Tehnice

Kia cee’d GT ratează cu 
puțin statutul de hot 
hatch autentic, dar are 
numeroase alte calități: 
este practică, decentă 
în privința confortului, 
suficient de puternică și 
accesibilă. Totuși, motorul 
se arată cam însetat.

c oncluzie

Fără a deveni o pacoste în viața de zi 
cu zi, kia cee'd GT esTe capabilă să-i 

ridice pulsul celui de la volan.

Dar noua versiune GT iese cu adevărat în 
evidență prin motorul său de 1,6 litri și 204 CP. 
Deși, în cifre absolute, nu este chiar pe aceeași 
treaptă cu hot hatchurile clasei, care pleacă de 
la 220 CP și ajung chiar până la 300, modelul 
Kia reușește să dezvolte o putere litrică mai 
mare decât o bună parte din acestea. Totuși, nu 
trebuie să ne facem speranțe deșarte deoarece 
cilindreea simțitor mai mică (1,6 versus 2 sau 
2,5 litri) nu poate genera decât un cuplu motor 
maxim de 265 Nm. Una peste alta,  din perspecti-
va accelerațiilor, mașina este creditată cu 7.7 secun-
de la sprintul până la 100 km/h, ceea ce nu e chiar 
rău,  ecartul fiind de aproximativ o secundă față 
de restul plutonului.

Din spatele volanului, lucrurile par însă 
că se desfășoară într-un ritm destul de alert. 
Motorul începe să tragă bine încă de la sub  
2000 rpm, devine spectaculos pe la 3500– 4000 
și nu își pierde din suflu nici aproape de zona 
roșie, care începe la 6500 rpm. Mai mult, pro-
pulsorul prinde glas la turații înalte, acompa-
niind accelerațiile cu un sunet metalic plăcut. 
Deși cee’d GT știe să consume și puțin atunci 
când îți propui asta, în general media se învâr-
te pe la 9–10 l/100 km, la mers normal. Trenul 

de rulare stă și el sub semnul sportivității, fiind 
sesizabil mai rigid decât al versiunilor normale, 
dar fără a deveni chiar enervant pe denivelări. 

Nici în ceea ce privește comportamentul 
dinamic pe viraje, Kia cee’d nu atacă frontal 
modelele cu renume ale segmentului, ci mai 
pe ocolite, la fel ca în cazul motorului. Adică, 
în mare parte a timpului, mașina se dovedește 
a fi plăcută la condus și lasă impresia unei ținute 
de drum riguroase, dar atunci când trebuie să 
arate tot ceea ce poate începe să se fâstâcească 
puțin. La limită, direcția, aderența și stabilitatea 
în curbe încep să scoată la iveală mici fisuri care  
nu prea o recomandă drept o sportivă pursânge.

Una peste alta, Kia cee’d GT nu este deloc 
o mașină rea, dar comparația directă cu un hot 
hatch cu renume o dezavantajează. În schimb, 
e considerabil mai ieftină, are o garanție trans-
misibilă de 7 ani și nu te pune în dificultate din 
punct de vedere practic sau al confortului în 
viața de zi cu zi. Ca să rezumăm, privită ca un 
hot hatch, este exact ceea ce a fost generația 
anterioară c’eed pentru segmentul compact:  
o alternativă, nu un concurent.
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