
Kia Proceed
Príslušenstvo



V žiare reflektorov ste iba vy a váš ProCeed. Využite túto pozornosť naplno vďaka vašej osobnej voľbe 
originálneho príslušenstva, ktoré maximalizuje príťažlivosť ProCeed. Na výber máte zo širokej ponuky 
atraktívnych produktov a všetky z nich sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov. 
Pocit, že váš ProCeed vyjadruje vašu unikátnu osobnosť, je vynikajúci.

…A ODLÍŠTE SA
VYJADRITE SVOJ NÁZOR



…KAŽDÝM DETAILOM 

Čo potrebujete, aby ste dali svojmu ProCeed váš osobitý vzhľad? Iba svoj dobrý vkus a vynikajúcu 
kvalitu originálneho príslušenstva Kia. Vyberte si kryty vonkajších spätných zrkadiel, ozdobnú 
lištu prahu kufra a lištu zadných dverí vo vysokolesklej alebo brúsenej matnej povrchovej úprave 
a vytvorte si tak zosúladený dizajn vozidla. Môžete si vybrať, ako veľmi chcete žiariť. Na obrázku 
je ozdobná lišta prahu kufra vo vysokom lesku.

DOLAĎTE SVOJ ŠTÝL



…ŽIARIVÉHO OSVETLENIA

Keď je tma, žiaria. Presvetlite noc pomocou osvetlenia prostredia, ktoré je nielen praktické. 
Tiež pridáva výrazne elegantný vzhľad. V interiéri osvetľujú priestor pre nohy LED svetlá 
v štýlovej červenej (na obrázku) alebo klasickej bielej farbe. A pri otvorení predných dverí 
sa rozsvietia automatické projekčné svetlá na dverách s logom Kia alebo bez neho. 

DOKONALÁ ATMOSFÉRA



…SEBAVEDOMO

Odvážny a sebavedomý dizajn ProCeed hovorí sám za seba. Ak však chcete prehovoriť o čosi 
hlasnejšie, vyvinuli sme vysokokvalitné nálepky vyrezané presne podľa tvarov vozidla, ktoré 
pridávajú vyhladeným aerodynamickým povrchom lineárnu dynamiku. Aby doplnili farbu karosérie 
vášho vozidla, sú dostupné v lesklej červenej, lesklej čiernej a matnej bielej farbe (na obrázku). 

POTVRĎTE SVOJU OSOBNOSŤ



Ukážte ostatným cestu so špeciálne navrhnutými a naprojektovanými zliatinovými diskami. Vaša voľba diskov vypovedá 
veľa o vašej osobe, preto sme vám uľahčili vyjadrenie vašej osobnosti prostredníctvom diskov. Napríklad so sofistikovanou 
grafitovou úpravou alebo pútavým dvojfarebným 3D efektom. Na obrázku je dvojfarebný 18" zliatinový disk.

…A NEPRIEHĽADNUTEĽNÍ 

BUĎTE TRÚFALÍ



Bez ohľadu na to, ako veľmi o seba dbáte, plynúce roky zanechávajú svoje stopy. Váš ProCeed však môžete udržať 
v stave ako pri opustení predajne vďaka inteligentným riešeniam, ako je vanička batožinového priestoru (na obrázku), 
celoročné alebo textilné rohože a rohože batožinového priestoru. Poskytujú účinnú ochranu pred vplyvmi dennodenného 
používania a opotrebovania spôsobeného extrémnym počasím, bez ohľadu na to, aké dobrodružstvá plánujete.  

…KTORÝ VYDRŽÍ 

KVALITNÝ DIZAJN



Skombinujte trúfalý dizajn a vynikajúcu praktickosť. Naše šikovné príslušenstvo pomáha organizovať a rozšíriť nosnosť 
vášho ProCeed a zároveň inšpiruje k oveľa hlbšiemu prežívaniu života. Typickým príslušenstvom je odnímateľné ťažné 
zariadenie (na obrázku), ktoré poskytuje odolnú základňu per náš nosič bicyklov. 
Všetko príslušenstvo bolo dôkladne otestované podľa najprísnejších noriem.

…VYCHUTNAJTE SI ŽIVOT 

VYDAJTE SA ZA DOBRODRUŽSTVOM



ÚPRAVY

Tajomstvom vyváženej prezentácie je dôkladné zosúladenie. Vytvorte vzhľad, 
ktorý posilňuje trúfalosť celkového dizajnu ProCeed. Vyberte si vysokolesklú 
alebo brúsenú zamatovú povrchovú úpravu. 

…KTORÉ VŠETKO ZMENIA 
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LIŠTY ZADNÝCH DVERÍ
Vytvorte na dverách batožinového priestoru štýlový okraj s touto 

ozdobnou lištou z nehrdzavejúcej ocele vo vyhotovení s brúseným 

alebo vysokolesklým povrchom.

J7491ADE20BR (brúsená)

J7491ADE20ST (chrómová optika)

OZDOBNÁ LIŠTA PRAHU KUFRA
Tieto ochranné prvky z nehrdzavejúcej ocele sú ideálne na pridanie 

vylepšeného horizontálneho detailu vnútornému prahu a zadnému 

nárazníku v oblasti nákladu vášho modelu ProCeed.

J7275ADE20BR (brúsená)

J7275ADE20ST (chrómová optika)

KRYTY VONKAJŠÍCH SPÄTNÝCH ZRKADIEL
Zdokonaľte celkový vizuálny vplyv modelu ProCeed s týmito 

brúsenými alebo mimoriadne lesklými krytmi z nehrdzavejúcej ocele.

J7431ADE00BR (brúsené)

J7431ADE00ST (chrómová optika) 

chrómová optika chrómová optika 

brúsené

brúsené brúsená



Nálepky (čierne)

NÁLEPKY, PRETEKÁRSKE PRUHY
Elegantné a aerodynamické línie dodajú jazde dodatočný športový charakter.  

Mimoriadne kvalitné nálepky sú presne vyrezané podľa tvarov modelu ProCeed a sú 

k dispozícii v čiernom lesklom, červenom lesklom alebo bielom matnom vyhotovení.  

Sú odolné voči extrémnym klimatickým podmienkam a častému umývaniu v umývačke. 

Odporúča sa odborná montáž. 

J7200ADE00BL (lesklé čierne)

J7200ADE00RD (lesklé červené)

J7200ADE00WH (matné biele)

UKÁŽTE SVOJU ELEGANCIU

Presne vytvorené nálepky, ktoré vyjadrujú vášho slobodného ducha. 
Vyberte si lesklú červenú, lesklú čiernu alebo matnú bielu farbu,  
ktorá bude kontrastovať s farbou karosérie vášho auta.

…SEBAVEDOMO
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Nálepky (červené)

Nálepky (biele)
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OSVETLITE SI CESTU

Zažite automatické osvetlenie zeme, keď otvoríte predné dvere. Vonkajšie projekčné 
svetlá sú k dispozícii s logom Kia aj bez neho. Červené a biele osvetlenie priestoru na 
nohy v kabíne vytvára príjemnú atmosféru. 

…ŠTÝLOVO 

PROJEKČNÉ LED SVETLÁ NA DVERÁCH A LED 
OSVETLENIE NÁSTUPNÉHO PRIESTORU
Dajte každému nastúpeniu do vozidla po zotmení špeciálny štýl. 

Každé otvorenie dverí vykúzli na zemi vďaka projekčným svetlám 

ostré línie loga Kia, GT alebo GT Line. Alebo si zvoľte LED osvetlenie 

nástupného priestoru s výrazným avšak jemným osvetlením 

podčiarkujúcim unikátny vstup do vozidla – a zvýšte viditeľnosť, 

najmä v úplnej tme.

66651ADE00K (logo Kia)

66651ADE00GL (GT Line)

66651ADE00GT (GT)

66651ADE00 (osvetlenie nástupného priestoru.)

LED OSVETLENIE PRIESTORU PRE NOHY
Skryté podlahové osvetlenie priestoru pre nohy. Slúži ako uvítacie 

osvetlenie, ktoré sa automaticky zapína a vypína pri odomknutí dverí 

kľúčom. Po spustení motora sa osvetlenie stlmí. Dostupné v štýlovej 

červenej a klasickej bielej farbe.

66650ADE20 (červená, prvý rad)

66650ADE20W (biela, prvý rad)

Logo Kia

Logo GT

osvetlenie nástupného priestoru



Všeobecný tip: Vhodné iba pre vozidlá, ktoré výrobca vozidla dodáva s rovnakými rozmermi. Ak požadujete iné rozmery, vyhlásenie o zhode (COC) obsahuje 

informácie o schválenom použití podľa výrobcu vozidla pre konkrétny kód vozidla VIN.
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VYJADRITE SVOJ ŠTÝL
Už ste niekedy počas státia na červenú sledovali odraz svojho vozidla vo výklade obchodu? 
Samozrejme, že áno.  
Preto viete, že vaše disky vyjadrujú vašu osobnosť, vaše životné postoje a váš elegantný alebo 
športový štýl. Naše originálne disky vám dávajú slobodu vyjadriť svoju osobnosť a tiež poskytujú 
dynamické jazdné vlastnosti vyhľadávané nadšencami.

… SOFISTIKOVANE

17" ZLIATINOVÉ DISKY GOYANG 
17" zliatinové disky, 7,0 J x 17,  

vhodné pre pneumatiky 225/45 R17.

J7400ADE07 (strieborné/GT Line)

J7400ADE07GR (grafitové/GT Line)

J7400ADE07BL (čierne/GT Line)

J7400ADE07BC (dvojfarebné/GT Line)

17" zliatinové disky, 
strieborné

17" zliatinové disky, 
dvojfarebné

17" zliatinové disky, 
grafitové

17" zliatinové disky, 
čierne

17" zliatinové disky, 
dvojfarebné

18" ZLIATINOVÉ DISKY 
18" zliatinové disky, dvojfarebné, 7,5 J x 18, 

vhodné pre pneumatiky 225/40 R18.

52910J7500PAC

52960M6500 (červený kryt/GT)

52960J7550 (strieborný kryt/GT Line)

18" zliatinové disky, 
dvojfarebné 

18" zliatinové disky, 
dvojfarebné 

18" zliatinové disky,  
dvojfarebné

18" zliatinové disky,  
grafitové

18" ZLIATINOVÉ DISKY DANYANG 
18" zliatinové disky, 7,5 J x 18,  

vhodné pre pneumatiky 225/40 R18. 

J7400ADE08GR (grafitové)

J7400ADE08BC (dvojfarebné)

17" ZLIATINOVÉ DISKY 
17" zliatinové disky, dvojfarebné, 7,0 J x 17, 

vhodné pre pneumatiky 225/45 R17. 

52910J7600PAC (GT Line)

529603W200 (stredový kryt)
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TEXTILNÉ ROHOŽE, VELÚROVÉ
Uchovajte kabínu bezchybnú dlhšie. Tieto kvalitné velúrové 

rohože ochránia interiér vášho ProCeed pred každodenným 

znečistením. Súprava 4 kusov.

GT: J7143ADE00GT (ľavostranné 

riadenie/automatická prevodovka)

J7143ADE01GT (ľavostranné riadenie/

manuálna prevodovka/nie je na obrázku)

J7143ADE11GT (pravostranné riadenie/

nie je na obrázku)

CELOROČNÉ ROHOŽE
Bez ohľadu na prekonané dobrodružstvo už nemusíte mať 

obavy z mokrých, zablatených alebo pieskom znečistených 

topánok, keď nasadáte späť do auta.

GT:

J7131ADE00GT  

(ľavostranné riadenie)

TRVÁCNA KVALITA
Vyberte si z našej ponuky kvalitného príslušenstva vyrobeného na mieru, 
ktoré ochráni a zachová citlivé priestory vášho ProCeed. 

…SI VYŽADUJE STAROSTLIVOSŤ 

VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Ochráni váš batožinový priestor pred mokrými, zablatenými alebo 

znečistenými predmetmi. Je odolná, protišmyková a vodeodolná 

s vyvýšenými okrajmi. Zabraňuje posunutiu nákladu. 

J7122ADE20 (pre vozidlá bez reproduktora)

J7122ADE25 (pre vozidlá s reproduktorom)

OBOJSTRANNÝ KOBEREC BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Udrží čistý, nový a štýlový vzhľad vášho batožinového priestoru. 

Vysokokvalitný velúr na jednej strane a na druhej strane povrch 

odolný voči nečistotám.

J7120ADE20

SÚPRAVA LAPAČOV 
NEČISTÔT
V nepriaznivom počasí pomáhajú 

chrániť podvozok, prahy a dvere 

ProCeed od nadmerných nečistôt, 

topiaceho sa snehu a prskajúceho 

blata. Súprava 2 kusov.

J7460ADE20/J7460ADU20 (predné)

J7460ADE50/J7460ADU50 (zadné)

OCHRANNÁ FÓLIA POD KĽUČKY DVERÍ
Tieto fólie udržia lak ako nový, bez škrabancov od nechtov alebo 

kľúčov. Súprava 4 kusov.

66272ADE00

Súprava predných lapačov 
nečistôt

Súprava zadných lapačov 
nečistôt

GT Line: 

J7131ADE00GL  

(ľavostranné riadenie)

GT Line: J7143ADE00GL (ľavostranné 

riadenie/automatická prevodovka)

J7143ADE01GL (ľavostranné riadenie/

manuálna prevodovka/nie je na obrázku)

J7143ADE11GL (pravostranné riadenie/nie 

je na obrázku)
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ŤAŽNÉ ZARIADENIE, ODNÍMATEĽNÉ
Toto mimoriadne kvalitné oceľové ťažné 

zariadenie odolné voči korózii je ideálne pre 

efektívnu dopravu vždy, keď potrebujete ťahať 

ťažký náklad. Dá sa jednoducho, bezpečne 

a diskrétne odpojiť.*

J7281ADE20

ELEKTROINŠTALAČNÁ SÚPRAVA PRE 
ŤAŽNÉ ZARIADENIE
Inštalácia využíva originálne konektory vozidla 

a multifunkčný modul prívesu, ktorý zosilní všetky 

potrebné signály.

13-pólová kabeláž: J7621ADE00PC/J7621ADE00CP 

(s pripraveným konektorom/bez neho/iba 

ľavostranné riadenie);  

55621ADE01 (predĺženie +15/+30 pre 13-pólovú 

kabeláž) 7-pólová kabeláž: J7620ADE00PC/

J7620ADE00CP (s pripraveným konektorom/bez 

neho/iba ľavostranné riadenie).  

Adaptéry umožňujú dočasne zmeniť 7-pólovú 

kabeláž (na vozidle) na 13-pólovú (príves/karavan) 

alebo naopak. 13-pólová kabeláž (vozidlo) na 

7-pólovú (príves/ karavan) 55622ADB00 alebo 

opačne E919999137.

* Ďalšie informácie a o maximálnom užitočnom 

zaťažení vozidla získate u predajcu.

NOSIČ NA BICYKLE PRE VŠETKY ŤAŽNÉ ZARIADENIA
Ideálny spoločník na cykloturistiku alebo denné výlety.  

Navrhnutý pre maximálny pôžitok a minimálnu námahu.  

Schopný uniesť 2 bicykle s maximálnym užitočným zaťažením 

60 kg. Nosič je uzamykateľný, umožňuje jednoduché nakladanie 

a otváranie dverí batožinového priestoru s naloženými bicyklami. 

E823055001 (iba ľavostranné riadenie)

INTELIGENTNÉ RIEŠENIA
Naše účelne navrhnuté príslušenstvo vám umožní užívať si svoje obľúbené aktivity a vyskúšať 
niečo nové bez ohľadu na to, ako trávite svoj čas. 

…PRE ZVEDAVÉ DUŠE

DRŽIAK NA iPad® CESTUJÚCICH VZADU
TV seriály, filmy, hry – užite si ich aj na cestách. 

Držiak možno otočiť a nakloniť pre najdokonalejší 

zážitok počas sledovania. Vhodný pre iPad® 1, 2, 3 

a 4 a iPad®Air 1 a 2.** 

66582ADE01

VEŠIAK NA OBLEK
Jednoducho sa upevňuje k prednému sedadlu 

a rovnako rýchlo ho možno oddeliť a použiť inde.**

66770ADE10 (nie je na obrázku)

SKLADACÍ ORGANIZÁTOR BATOŽINOVÉHO 
PRIESTORU
Ideálny na rýchlu organizáciu a upevnenie 

akýchkoľvek predmetov. V prípade potreby ho 

môžete poskladať do plochého tvaru a uvoľniť tak 

miesto vášmu nákupu alebo batožine. Obsahuje 

praktické popruhy a rukoväte na jednoduché 

prenášanie mimo vozidla. 

66123ADE00

OCHRANNÁ CLONA ČELNÉHO SKLA
Clona chráni kabínu pred nadmerným teplom za 

horúcich slnečných dní a zaisťuje ochranu čelného 

skla a predných okien pred námrazou pri teplotách 

pod bodom mrazu. Vyrobená na mieru pre model 

ProCeed. Po upevnení je odolná voči krádeži. 

J7723ADE00 (nie je na obrázku)

**Poznámka: Platí iba pre model GT Line so štandardnými sedadlami (neplatí pre model GT Line 

s voliteľnými sedadlami ani pre modely GT).



Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných v čase 
vydania tejto publikácie a môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia. Aktuálne informácie získate u svojho predajcu Kia.

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovensko
Tel.: 02/32 421 333
Fax: 02/32 421 301
Infolinka: 0850 606 070
info@kmss.sk, www.kia.com
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