
Kia Sorento
Pr썿slu쏃enstvo



Žite svoj život na maximum.
Štýlové a robustné nové Sorento je navrhnuté tak, aby vám pomohlo vyťažiť maximum zo 

sebaistého života, ktorý vediete. Jeho výkonný imidž môžete doplniť svojím osobným 

výberom originálneho príslušenstva Kia. Každé z nich je navrhnuté a skonštruované podľa 

rovnakých náročných štandardov ako vaše Sorento. Takže sa k nemu budú vždy dokonale 

hodiť.

Originálne príslušenstvo
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Disky kolies

17" ZLIATINOVÉ DISKY

Klasický dizajn 

s eleganciou. 7,0Jx17, 

vhodné pre rozmer 

pneumatík 235/65 R17.

18" ZLIATINOVÉ DISKY

Silné a elegantné zároveň. 

7,5Jx18, vhodné pre 

rozmer pneumatík 235/60 

R18.

19" ZLIATINOVÉ DISKY

Veľké zliatinové kolesá 

s luxusným dizajnom. 

7,5Jx19, vhodné pre 

rozmer pneumatík 235/55 

R19.

20" ZLIATINOVÉ DISKY

Ľahké, ale mimoriadne 

výkonné. 8,5Jx20, vhodné 

pre rozmer pneumatík 

255/45 R20.

Súprava TPMS Táto súprava TPMS umožňuje kontrolovať tlak vzduchu v pneumatikách. 52940 L1100

BEZPEČNOSTNÉ MATICE DISKOV Tieto poistné matice diskov poskytujú spoľahlivú ochranu voči krádeži. 66490ADE50
19“ zliatinové disky Yongsan 

P2400ADE09 (strieborné)

19“ zliatinové disky Yongsan 

P2400ADE09GR (grafitové)

19“ zliatinové disky Yongsan

P2400ADE09BC (dvojfarebné)

Univerzálne rady pre všetky zliatinové disky: Vhodné iba pre vozidlá, ktoré výrobca vozidla dodáva s rovnakými rozmermi.

Váš výber definuje váš život. Buďte hrdí! Nič nedokáže urobiť vaše Sorento výraznejším ako vlastný výber pútavých zliatinových 

diskov. Od jedinečne športových po robustne elegantné. Určite nájdete disky, ktoré budú 

dokonale odrážať vašu osobnosť.

19“ zliatinové disky Yongsan 19“ zliatinové disky Yongsan 19“ zliatinové disky Yongsan

18“ zliatinové disky Masan

P2400ADE08 
(strieborné/iba pre naftový motor)

18“ zliatinové disky Masan17“ zliatinové disky Osan

P2400ADE07 
(strieborné)

17“ zliatinové disky Osan Súprava 17“ zliatinových diskov 

P2F40AK000 
(iba pre naftový motor)

Súprava 17“ zliatinových diskov 

P4F40AK000 
(iba pre hybridný motor)

Súprava 20“ zliatinových diskov

P2F40AK040 (iba pre naftový motor)

Súprava 19“ zliatinových diskov

P2F40AK030

18“ zliatinové disky Masan

P2400ADE08GR
(grafitové/iba pre naftový motor)

18“ zliatinové disky Masan

P2400ADE08BC 
(dvojfarebné/iba pre naftový motor)

18“ zliatinové disky MasanSúprava 18“ zliatinových diskov

P2F40AK010 
(iba pre naftový motor)

Sú 19“ li i ý h di k
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Štýl

Príslušenstvo s touto mimoriadne lesklou čiernou povrchovou úpravou zreteľne odráža hrdosť, ktorú 

cítite vo vašom novom vozidle Sorento. Posúvajú vás na ešte vyššiu úroveň odlíšenia sa a prestíže.

Vyberte si príslušenstvo s povrchovou úpravu v sofistikovanej chrómovej farbe satin chrome a vytvorte 

tak rafinovanejší, ale rovnako prestížny charakter. Je to presne tak, ako sa vám to páči. Vysoko kvalitná 

povrchová úprava, ktorá dokonale dopĺňa ostatné originálne dizajnové prvky vášho nového vozidla Sorento.

Vaša cesta je tá jediná cesta. Doprajte vášmu vozidlu Sorento celý rad dizajnových prvkov, ktoré vytvoria jedinečný vzhľad 

a dokonale vyjadria váš charakter. Toto zladené príslušenstvo, buď v čiernej farbe piano black 

alebo elegantnej chrómovej satin chrome, sa dá použiť na vonkajšie spätné zrkadlá, bočné 

lišty, lišty zadného nárazníka, prahy zadných výklopných dverí a batožinového priestoru. 

Rovnako ako všetko vo vašom živote, je to vaša voľba.

Čierna Piano Black Chrómová Satin Chrome
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Štýl

Čierna Piano Black Chrómová Satin Chrome

1. Kryty vonkajších spätných zrkadiel (P2431ADE00CL) 

3. Ochranná lišta zadného nárazníka (P2274ADE00CL)4. Ozdobná lišta kufra (P2491ADE00BL)

2. Bočné lišty (P2271ADE00BL)1. Kryty vonkajších spätných zrkadiel (P2431ADE00BL) 2. Bočné lišty (P2271ADE00CL)

4. Ozdobná lišta kufra (P2491ADE00CL) 5. Ochranná lišta prahu kufra (P2275ADE00CL)

1

2

3

2

1

4

3. Ochranná lišta zadného nárazníka (P2274ADE00BL)

Štýlová súprava pre exteriér, čierna piano black obsahuje kryty vonkajších spätných zrkadiel, bočné lišty a lištu zadných výklopných dverí. P2300ADE00BL Štýlová súprava pre exteriér, chrómová satin chrome obsahuje kryty vonkajších spätných zrkadiel, bočné lišty a lištu zadných výklopných dverí. P2300ADE00CL
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Štýl

BOČNÉ NÁŠLAPY

Viac štýlu, väčšie pohodlie: tieto robustné bočné schodíky dodávajú 

vášmu exteriérovému štýlu novú ikonickú odvahu. A zaisťujú ľahšie 

nastupovanie do vozidla a prístup k príslušenstvu namontovanému na 

streche. Sú vybavené vložkou s protišmykovou funkciou a dokážu 

uniesť až 200 kg. Možno ich kombinovať s lapačmi nečistôt.

P2F37AC000

BOČNÉ NÁŠLAPY, ŠPORTOVÉ

Zdokonaľte štýl modelu Sorento s týmito robustnými bočnými 

schodíkmi, ktoré zvýrazňujú jedinečnú povahu vášho vozidla. Hliníkové 

schodíky a protišmykové gumové prvky zabezpečujú ľahšie 

nastupovanie do kabíny a prístup k príslušenstvu namontovanému na 

streche. Možno ich kombinovať s lapačmi nečistôt.P2F37AB000
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Štýl 

LED OSVETLENIE KUFRA A ZADNÝCH DVERÍ

Pri odnímaní prívesu z ťažného zariadenia v tme po dlhom 

a dobrodružnom dni sa už nikdy nebudete cítiť bezmocní. Ani pri tom 

do ničoho nestúpite. LED svetlá kufra a zadných výklopných dverí 

ožijú, len čo otvoríte zadné výklopné dvere. Vychutnajte si dokonalú 

viditeľnosť v kufri a okolo neho. 66652ADE00

Žiarivé nápady prinášajú svetlo do života. Naše originálne osvetľovacie príslušenstvo vám prináša dva druhy 

výhod: dopĺňajú interiér útulnou atmosférou a poskytujú cenné svetlo 

pre lepšiu viditeľnosť pri práci s prívesom a pri nástupe do vozidla 

a prístupe do batožinového priestoru.   
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Štýl

PROJEKČNÉ LED SVETLÁ NA DVERÁCH, LOGO KIA

Dajte každému nastúpeniu do vozidla po zotmení špeciálny štýl. Každé 

otvorenie dverí vykúzli na zemi vďaka projekčným svetlám ostré línie loga 

Kia. Iba pre vozidlá vybavené funkciou automatického otvárania/

zatvárania okien v prípade predných bočných okien. 66651ADE00K

LED OSVETLENIE NÁSTUPNÉHO PRIESTORU

Zvoľte si LED osvetlenie nástupného priestoru s výrazným, avšak jemným 

osvetlením, podčiarkujúcim unikátny vstup do vozidla – a zvýšte viditeľnosť, 

najmä v úplnej tme. Iba pre vozidlá vybavené funkciou automatického 

otvárania/zatvárania okien v prípade predných bočných okien. 66651ADE00

LED OSVETLENIE PRIESTORU PRE NOHY

Skryté podlahové osvetlenie priestoru pre nohy vpredu a vzadu. Slúži 

ako uvítacie osvetlenie, ktoré sa automaticky zapína a vypína pri 

odomknutí dverí kľúčom. Po spustení motora sa osvetlenie stlmí.

66650ADE20 (červená, prvý rad)

66650ADE20W (biela, prvý rad)

66650ADE31 (červená, druhý rad)

66650ADE31W (biela/druhý rad)

LED osvetlenie priestoru pre nohy, červené, prvý rad

LED osvetlenie priestoru pre nohy, biele, prvý rad LED osvetlenie priestoru pre nohy, biele, druhý rad

LED osvetlenie priestoru pre nohy, červené, druhý rad
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Pripravení na každú situáciu. Vyťažiť maximum z univerzálnosti, ktorú každý model Sorento prináša, nebude nikdy 

problémom.  Originálne príslušenstvo Kia je k dispozícii pre takmer všetky problémy 

s prepravou, na ktoré si len spomeniete. Všetky sú navrhnuté a skonštruované špeciálne tak, 

aby sa dokonale prispôsobili tvarom vášho modelu Sorento.

Preprava
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Preprava 

NOSIČ NA BICYKLE PRE VŠETKY ŤAŽNÉ ZARIADENIA

Ideálny spoločník na cykloturistiku alebo denné výlety. Schopný 

uniesť 2 bicykle s maximálnym užitočným zaťažením 60kg. 

Jednoduché nakladanie, odolný voči krádeži a s naloženými bicyklami 

umožňuje otvoriť dvere batožinového priestoru! 

E823055001 (iba ľavostranné riadenie)

ELEKTROINŠTALAČNÁ SÚPRAVA PRE ŤAŽNÉ ZARIADENIE

Inštalácia využíva originálne konektory vozidla a multifunkčný modul 

prívesu, ktorý zosilní všetky potrebné signály.

O všetkých funkciách týchto produktov a o maximálnom užitočnom 

zaťažení vozidla sa informujte u vášho predajcu.

13-pólová kabeláž: P2621ADE00PC (odnímateľná a pevná)

7-pólová kabeláž: P2620ADE00PC (odnímateľná a pevná)

13-pólová kabeláž: P2625ADE00 (zasúvateľná)

K dispozícii sú adaptéry na dočasnú zmenu zo 7-pólového (vozidlo) na 

13-pólový (príves/karavan) 55622ADB00 a z 13-pólového (vozidlo) na 

7-pólový (príves/karavan) E919999137.

ŤAŽNÉ ZARIADENIE, VÝSUVNÉ

Chceli by ste skombinovať ešte väčšie pohodlie s efektívnou prepravou? Ak toto plne elektricky 

ovládané ťažné zariadenie špičkovej kvality nepoužívate, pohodlne ho sklopíte a ukryjete za 

dolnou časťou nárazníka pomocou spínača umiestneného v batožinovom priestore. Dá sa 

namontovať iba na vozidlá so súpravou Tyre Mobility.

P2285ADE00

ŤAŽNÉ ZARIADENIE, PEVNÉ

Často prepravujete náklad? Toto mimoriadne kvalitné pevné ťažné 

zariadenie, odolné voči korózii, zabezpečuje optimálne prevážanie 

nákladu prostredníctvom modelu Sorento pri zohľadnení maximálnej 

zaťažiteľnosti a počtu bicyklov. Dá sa namontovať iba na vozidlá 

s dojazdovým rezervným kolesom alebo so súpravou Tyre Mobility.

P2280ADE00

ŤAŽNÉ ZARIADENIE, ODNÍMATEĽNÉ

Toto mimoriadne kvalitné oceľové ťažné zariadenie odolné voči korózii je 

ideálne pre efektívnu dopravu vždy, keď potrebujete ťahať ťažký náklad. 

Vďaka 3-guľôčkovému systému uzamykania ho možno jednoducho, 

bezpečne a nenápadne odmontovať. Dá sa namontovať iba na vozidlá 

s dojazdovým rezervným kolesom alebo so súpravou Tyre Mobility.

P2281ADE00
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STREŠNÝ BOX 330 A 390

Keď máte namierené na dovolenku, tak pravdepodobne potrebujete viac batožinového priestoru, ako 

bežne. Skôr, ako začnete dávať veci do kabíny, vychutnajte si komfort tohto elegantného a odolného 

strešného boxu. Ľahko sa inštaluje a dá sa otvárať z dvoch strán pre veľmi rýchly prístup, pričom 

poskytuje priestorovo efektívny priečinok. Uzamykateľný pre dodatočnú bezpečnosť. Nosnosť je ob-

medzená nosnosťou strechy a strešných nosičov. Ďalšie informácie vám poskytne váš predajca.

66730ADE10 (strešný box 330/rozmery: 144 x 86 x 37,5 cm/objem: 330 l)

66730ADE00 (strešný box 390/rozmery: 195 x 73,8 x 36 cm/objem: 390 l)

Strešný Box 390 Strešný Box 330

Preprava

STREŠNÉ NOSIČE, HLINÍKOVÉ

Tieto silné a dokonale sediace hliníkové priečne 

strešné nosiče, ktoré sú ľahké a jednoducho sa 

inštalujú, vám pomôžu prepraviť všetko, čo by 

ste pravdepodobne mohli potrebovať na vašom 

nasledujúcom dobrodružstve. Nosnosť až do 

75 kg. P2211ADE00AL
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Preprava

NOSIČ NA LYŽE A SNOWBOARD XTENDER

Je čas vyraziť domov so všetkou vašou výbavou, a to rýchlo a bez ná-

mahy. Unesie až 6 párov lyží alebo 4 snowboardy, vysúva sa na stranu 

a umožňuje vám vykonať naloženie a vyloženie tak, aby sa vyhli kon-

taktu s vaším vozidlom.

55700SBA10 

NOSIČ NA LYŽE A SNOWBOARD 400 A 600

Spoľahlivý spoločník na cesty pre vaše ďalšie zimné dobrodružstvá. 

Nosič na lyže a snowboard 400“ unesie až 4 páry lyží alebo 2 snowbo-

ardy. Ak potrebujete ešte viac miesta, môžete si vybrať „Nosič na lyže 

a snowboard 600“ pre až 6 párov lyží alebo 4 snowboardy. Oba sú uza-

mykateľné pre vyššiu bezpečnosť.

66701ADE10 (nosič 400)

66701ADE00 (nosič 600)

BATOŽINOVÁ SIEŤ

Táto sieť na batožinu je odolná a pružná, tak-

že bezpečne zaisťuje predmety v batožinovom 

priestore.

85790C5000

NOSIČ NA BICYKLE PRO

Zjednodušte nakladanie a vykladanie vášho bicykla – jednoducho 

a  bezpečne. Nastavte a zabezpečte svoj bicykel jednou rukou vo výške 

strechy, a to pomocou pohodlných otočných gombíkov. Uzamykateľný 

pre dodatočnú bezpečnosť. Unesie až 20kg.

66700ADE00

NOSIČ NA BICYKLE ACTIVE

Využite naplno akciou nabitý deň vonku na bicykli. Jednoducho naložte 

a vyložte svoj bicykel. Uzamykateľný pre dodatočnú bezpečnosť. Unesie 

až 17kg.

66700ADE10
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Ochrana

Bez ohľadu na to, ako opatrní ste, nemôžete vždy očakávať, že ostatní si budú tiež dávať pozor. Naše dokonale vhodné 

príslušenstvo je ideálnym riešením na ochranu vysoko kvalitného interiéru vášho modelu Sorento. Môžete tak ťažiť 

z jeho mimoriadnej schopnosti bez zanechania známok opotrebenia. 

Udržiavanie dobrého vzhľadu.
VANIČKA BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Podpery vaničky batožinového priestoru vyrobené na 90 % z biologických zdrojov podporujú 

zodpovednú výrobu plastov na biologickej báze z obnoviteľných zdrojov vo forme dreva 

a poľnohospodárskeho odpadu. Odolná, protišmyková a vodeodolná s vyvýšenými okrajmi. 

Táto vanička vyrobená na mieru chráni váš batožinový priestor pred mokrými, zablatenými 

alebo špinavými vecami a ľahko sa čistí.

P2122ADE05E (verzia s 5 sedadlami/nie je vyobrazená)  

P2122ADE07E (verzia so 7 sedadlami)

OCHRANNÁ MREŽA PRE PSOV, 

HORNÝ A SPODNÝ RÁM 

Táto robustná mriežka je ideálna na 

prepravu vášho psa. Ľahko sa montuje 

a dokonale zapadne, všetko zostane 

bezpečne tam, kde by malo. Dolný rám sa dá 

používať iba v kombinácii s horným rámom.

P2150ADE00 (horný rám)

P2151ADE00 (dolný rám)

Preprava
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Textilné rohože, štandardnéŠedé gumené rohože

Textilné rohože, velúrové Prémiové textilné rohože 

(iba model s hybridným motorom)

Sklopný obojstranný koberec do batožinového priestoru, 7-miestna verzia

Obojstranný koberec do batožinového priestoru a prekrytie nárazníka

Ochrana

CHRÁNIČ NAKLADACEJ HRANY PRE KOBEREC 

DO BATOŽINOVÉHO PRIESTORU

Uistite sa, že je váš zadný nárazník chránený, 

zatiaľ čo nakladáte alebo vykladáte, prípadne 

keď naskakujú alebo vyskakujú psi. Upevňuje 

sa ku všetkým kobercom do batožinového 

priestoru a rýchlo sa roztiahne, keď sa 

používa a rovnako rýchlo sa stiahne alebo 

odpojí, keď skončíte.

66120ADE00

OBOJSTRANNÝ KOBEREC BATOŽINOVÉHO 

PRIESTORU

Podľa toho, čo prepravujete, má tento 

koberec mäkkú stranu z vysokokvalitného 

velúru pre jemný náklad a robustnú 

protišmykovú stranu odolnú voči nečistotám 

pre neupravený náklad. S tlačidlami na 

upevnenie výklopného prekrytia nárazníka 

pre väčšiu ochranu.

P2120ADE05 

(verzia s 5 sedadlami/nie je vyobrazená)

P2120ADE07 

(verzia so 7 sedadlami/platí len vtedy, keď sa 

sedadlá v treťom rade nepoužívajú)

P2120ADE17 (sklopná, verzia so 7 sedadlami/

pohodlne sa sklopí keď sa sedadlá v treťom 

rade používajú)

CELOROČNÉ ROHOŽE

Bez ohľadu na prekonané dobrodružstvo už 

nemusíte mať obavy z mokrých, zablatených 

alebo pieskom znečistených topánok. Tieto 

odolné a ľahko čistiteľné rohože chránia celú 

podlahu kabíny.

P2131ADE00 (naftový motor/prvý a druhý rad)

P4131ADE00 (hybridný motor/prvý a druhý rad)

P2131ADE30 (iba tretí rad)

TEXTILNÉ ROHOŽE

Zachovajte interiér vášho vozidla dlhšie 

nepoškodeným tak ,  že  ho  ochrán i te 

štandardnými textilnými rohožami z odolného 

plsteného materiálu alebo vysokokvalitnými 

a dobre vyzerajúcimi ochrannými velúrovými 

textilnými rohožami. Pre ešte luxusnejší pocit 

použite nápadne hrubé prémiové rohože 

s čiernym a strieborným kovovým liatym logom 

Kia v prednom rade, ktoré bolo navrhnuté 

exkluzívne pre hybridný model Sorento. Všetky 

rohože držia na svojom mieste vďaka 

upevňovacím prvkom a protišmykovej zadnej 

strane.

Textilné rohože, štandardné

P2141ADE00 (naftový motor/prvý a druhý rad)

P2141ADE30 (naftový motor/iba tretí rad)

Textilné rohože, velúrové

P2143ADE00 (naftový motor/prvý a druhý rad)

P4143ADE00 (hybridný motor/prvý a druhý rad)

P2143ADE30 (iba tretí rad)

Prémiové textilné rohože

P4144ADE00 (hybridný motor/prvý a druhý rad)

P4144ADE30 (hybridný motor/iba tretí rad)

1. RAD

2. RAD

3. RAD

26 27



SÚPRAVA LAPAČOV NEČISTÔT 

Chránia podvozok vozidla, prahy a dvere od 

nadmerných nečistôt, topiaceho sa snehu 

a prskajúceho blata. Vyrobené na mieru pre 

model Sorento. Súprava 2 kusov.

P2F46AKA00 (predné)

P2F46AKF00 (zadné/nie sú na obrázku)

OCHRANNÁ FÓLIA POD KĽUČKY DVERÍ

Tieto fólie udržia lak ako nový, bez škrabancov 

od nechtov alebo kľúčov. Súprava 4 kusov. 

66272ADE00

FÓLIA NA OCHRANU ZADNÉHO NÁRAZNÍKA

Vychutnajte si pokoj na duši pri častom 

nakladaní a vykladaní – s vedomím, že povrch 

vášho zadného nárazníka je chránený pred 

škrabancami a ošúchaním. 

P2272ADE00BL (čierna)

P2272ADE00TR (priehľadná)

Ochranná clona čelného skla

Skladací organizátor batožinového priestoru

Držiak na iPad® pre cestujúcich vzadu

Vešiak na oblek

Závesný interiérový háčik

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 rukoväti na 

jednoduché prenášanie mimo vozidla.

66123ADE00

ZÁVESNÝ INTERIÉROVÝ HÁČIK

Tento diskrétny háčik zabráni rozliatiu pri 

preprave jedla a nápojov. Montuje sa na spodnú 

stranu stredovej konzoly na strane spolujazdca.

66743ADE00

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 Sorento. Po upevnení je 

odolná voči krádeži.

Ochrana Komfort

K vašim službám.
Je čas dopriať si príslušenstvo, ktoré vám uľahčí a spríjemní váš každodenný život.

P2723ADE00

DRŽIAK NA IPAD® PRE 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

Bez záhybov, bez stresu. Vešiak na oblek sa 

jednoducho upevňuje k prednému sedadlu 

a rovnako rýchlo ho možno oddeliť a použiť 

inde. Ak je obsadené zadné sedadlo, musí sa 

odmontovať.

66770ADE10
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Reklamné predmetyBezpečnosť a starostlivosť

Výstražný trojuholník

Reflexná vesta

Taška s bezpečnostnou výbavou

Súprava zimnej autokozmetiky a škrabka na ľad 

s rukavicou

Súprava letnej autokozmetiky

PRÉMIOVÝ CHRONOGRAF

Vysoko kval itný športový chronograf 

z nehrdzavejúcej ocele. Čierny kožený 

remienok s  červeným kontrastným 

prešívaním. Strojček Citizen, 5 ATM. Logo Kia 

na číselníku a nápis Kia vyrazený na korunke. 

Dvojročná záruka.

66951ADE42

BEJZBALOVÁ ČIAPKA

Klasická bejzbalová čiapka vyrobená z bavlny 

s kontrastným prešívaním, popruhom 

s prackou a spodnou časťou špičky.  Jedna 

veľkosť (nastaviteľná).

66951ADE24

CESTOVNÝ ORGANIZÉR Z PRAVEJ KOŽE

Vysoko kval i tný cestovný organizér 

s rôznymi priehradkami na karty v rôznych 

veľkostiach. Pravá koža v čiernej farbe 

s červeným prešívaním.

66951ADE38

Vaše Sorento. Vaša pýcha!

Jazda s modelom Sorento vám dáva právo byť hrdí na také 

mimoriadne uspokojivé vozidlo. Vytvorili sme preto reklamné 

predmety vysokej kvality, ktorý vám bude pripomínať pýchu na vaše 

Sorento. 

VÝSTRAŽNÝ TROJUHOLNÍK

Ak vaše vozidlo uviazne, tento ľahký reflexný 

trojuholník zabezpečí efektívnu výstrahu pre 

blížiace sa vozidlá. Ľahký, stabilný a skladací.

66942ADE00

TAŠKA S BEZPEČNOSTNOU VÝBAVOU

Táto bezpečnostná taška obsahuje dve 

bezpečnostné vesty, výstražný trojuholník 

a lekárničku, ktorá je v súlade so súčasnými 

normami kvality.

66940ADE00

REFLEXNÁ VESTA 

Klaďte svoju bezpečnosť na prvé miesto 

s touto ref lexnou neónovou vestou 

s reflexnými pásikmi pre maximálnu 

viditeľnosť počas dňa a noci .  Spĺňa 

požiadavky normy EN 20471, ľahko sa dá 

odložiť do úložného priestoru dverí a je 

vyžadovaný zákonom vo väčšine krajín 

Európy. Univerzálna veľkosť. 

66941ADE00 (jedna vesta)

SÚPRAVA LETNEJ AUTOKOZMETIKY

Táto súprava obsahuje koncentrovanú letnú 

zmes do ostrekovačov, aby bol váš výhľad na 

cestu krištáľovo čistý, sprej na odstraňovanie 

hmyzu z čelného skla a svetlometov a sprej 

na čistenie ráfikov, vyrobený špeciálne pre 

zliatinové disky. Plus ďalšia špongia na 

sklenené povrchy. 

LP974APE102K

S Ú P R AVA  Z I M N E J  A U TO KO Z M E T I K Y 

A ŠKRABKA NA ĽAD S RUKAVICOU

T á t o  s ú p r a v a  o b s a h u j e  f ľ a š k u 

koncentrovanej zimnej kvapaliny na okná, 

aby sa zaručilo, že vaše stierače sa budú 

plynulo pohybovať po čelnom skle. Okrem 

toho sprej na rozmrazovanie, ktorý vyčistí 

zamrznuté okná a zabráni opätovnej tvorbe 

námrazy, a škrabka na ľad plus špongia.

LP973APE109K

LP950APE01K (škrabka na ľad s rukavicou)

Vaša bezpečnosť. Naša priorita.

Bezpečnosti nie je nikdy priveľa. Doplňte vstavanú bezpečnosť vášho 

modelu Sorento predmetmi z nášho certifikovaného bezpečnostného 

príslušenstva. 

Prémiový chronograf

Cestovný organizér z pravej kože

Bejzbalová čiapka
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V쏃etky inform쌴cie a ilustr쌴cie vych쌴dzaj쏒 z 쏒dajov dostupn쏯ch v 썊ase vydania 
tejto publik쌴cie, ktor썗 sa m쎦쏹u kedyko쎗vek zmeni쏉 bez predch쌴dzaj쏒ceho 
upozornenia. V쏯robca si vyhradzuje pr쌴vo na zmeny v ponuke produktov. 
Modely a vyhotovenie vozidiel i pr썿slu쏃enstva zobrazen썗 v katal쎣gu m쎦쏹u by쏉 
odli쏃n썗 od modelov dostupn쏯ch na va쏃om trhu. Z d쎦vodu obmedzen썿 procesu 
tla썊e sa m쎦쏹e farebn썗 vyhotovenie katal쎣gu mierne odli쏃ova쏉 od skuto썊n쏯ch 
farieb. Aktu쌴lne inform쌴cie z썿skate u svojho predajcu Kia.

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