Kia Sportage
Príslušenstvo

Originálne príslušenstvo

Len to najlepšie je dostatočne dobré
Posilnite kvalitu a trvácnosť svojho modelu Sportage s originálnymi doplnkami Kia.
Vytvorené s dokonalou presnosťou priamo pre vaše vozidlo. Toto príslušenstvo sme navrhli, vyrobili
a otestovali podľa prísnych štandardov najvyššej kvality. Pri výbere Vám ochotne pomôže najbližší predajca
vozidiel Kia.
Príslušenstvo v tejto brožúre je určené pre modely Sportage a Sportage GT Line modelového ročníka 2016
a 2019, pokiaľ nie je uvedené inak.
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DISKY KOLIES

Dodatočný dotyk dynamiky
Nič nezdokonalí vzhľad modelu Sportage viac ako originálne zliatinové disky kolies
Kia. Nielenže zdokonaľujú dizajn, ale sú vyrobené podľa rovnako prísnych noriem ako
originálne príslušenstvo Kia.
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1. 19" zliatinové disky
19" zliatinové disky s piatimi lúčmi v tvare Y,
dvojfarebné, 7,5 J x 19, vhodné pre pneumatiky
245/45 R19.
52910F1510PAC (len pre GT Line)

9. 16" zliatinové disky
16" zliatinové disky s piatimi dvojitými lúčmi, 6,5 J x 16,
vhodné pre pneumatiky 215/70 R16. Iba pre vozidlá
s ručnou parkovacou brzdou.
52910F1110PAC

2. 19" zliatinové disky
19" zliatinové disky s piatimi lúčmi v tvare Y,
dvojfarebné, 7,5 J x 19, vhodné pre pneumatiky
245/45 R19.
52910F1500PAC (len pre GT Line)

10. 16" zliatinové disky
16" zliatinové disky s piatimi dvojitými lúčmi, 6,5 J x 16,
vhodné pre pneumatiky 215/70 R16. Iba pre vozidlá
s ručnou parkovacou brzdou.
52910F1100PAC

3. 19" zliatinové disky
19" zliatinové disky s desiatimi lúčmi, dvojfarebné,
7,5 J x 19, vhodné pre pneumatiky 245/45 R19.
52910F1410PAC

11. 17" oceľové disky
17“ oceľové disky s desiatimi lúčmi, antracitové,
7,0 J x 17, vhodné pre pneumatiky 225/60 R17. Ideálne
pre zimné pneumatiky. Kryt je súčasťou dodávky, dajú
sa použiť originálne matice.
F1401ADE00

4. 19" zliatinové disky
19" zliatinové disky s desiatimi lúčmi, dvojfarebné,
7,5 J x 19, vhodné pre pneumatiky 245/45 R19.
52910F1400PAC
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5. 18" zliatinové disky Halla
18" strieborné zliatinové disky s desiatimi lúčmi,
7,5 J x 18, vhodné pre pneumatiky 225/55 R18
a 235/55 R18. Kryt je súčasťou dodávky, dajú sa
použiť originálne matice.
2W400ADE01
6. 18" zliatinové disky Gangnam
18" zliatinové disky s piatimi dvojitými lúčmi,
dvojfarebné, 7,5 J x 18, vhodné pre pneumatiky
225/55 R18 a 235/55 R18. Kryt je súčasťou dodávky,
dajú sa použiť originálne matice.
F1400ADE02
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12. B
 ezpečnostné matice kolies a kľúč
Ochráňte svoju investíciu do štýlu pomocou tejto
súpravy 4 bezpečnostných matíc.
66490ADE50 (médium/nie je zobrazené)
13. S
 úprava TPMS
Tieto originálne snímače sú totožné so snímačmi
namontovanými vo výrobe, čím zaisťujú optimálnu
funkčnosť a dlhú životnosť batérie snímača.
D9F40AK800 (nie je zobrazené)
Poznámka – Stredový kryt (529603W200) pre zliatinové
disky možno objednať samostatne.

7.17" zliatinové disky
17" zliatinové disky s piatimi dvojitými lúčmi, 7,0 J x 17,
vhodné pre pneumatiky 225/60 R17.
52910F1210PAC
8. 17" zliatinové disky
17" zliatinové disky s piatimi dvojitými lúčmi,
7,0 J x 17, vhodné pre pneumatiky 225/60 R17.
52910F1200PAC
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ŠTÝL

Urobte skvelý
dojem
Dokonca aj pozoruhodný dizajn modelu Kia Sportage možno jemne
prispôsobiť výberom originálneho príslušenstva.
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1. Bočné schodíky
Robustné matné hliníkové schodíky
s protišmykovým gumovým
povrchom uľahčujú prístup do kabíny
a k príslušenstvu na streche.
Možno ich kombinovať s lapačmi
nečistôt. Dostupné aj s osvetlením.
F1370ADE00 (bez osvetlenia)

3. Bočné lišty
Štýlová robustná elegancia z vysokolesklej
leštenej nehrdzavejúcej ocele, tvarovaná
podľa kriviek karosérie.
F1371ADE00
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2. Bočné nášlapy
Zdokonaľte štýl modelu Sportage
s týmito robustnými bočnými
schodíkmi, ktoré zvýrazňujú jedinečnú
povahu vášho vozidla. Hliníkové
schodíky a protišmykové gumové prvky
zabezpečujú ľahšie nastupovanie do
kabíny. Majú nosnosť až 200 kg: Nie sú
kompatibilné s lapačmi nečistôt.
D9875AB100
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4. Kryty vonkajších spätných zrkadiel
Pútavé kryty vonkajších spätných zrkadiel
z nehrdzavejúcej ocele s vysokým leskom
dopĺňajú ďalšie lesklé prvky na zvýraznenie
štýlu.
F1431ADE00ST
5. Spodné ochranné kryty
Tieto strieborné spodné ochranné kryty boli
vytvorené na mieru pre prednú a zadnú časť
modelu Sportage. Akékoľvek dobrodružstvo,
na ktoré sa vydáte, získa novú dynamiku –
od mestských ulíc po lesné cesty.

5b

5a. F1410ADE10 (predný/modelový ročník
2016/nie pre GT Line)
5b. F1410ADE20 (zadný/modelový ročník
2016/nie pre GT Line)
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6. Bočné lišty
Tieto vysokolesklé lišty z nehrdzavejúcej
ocele zvýrazňujú športovú eleganciu
modelu Sportage.
F1271ADE00ST
7. Lišta na dvere batožinového priestoru
Táto na mieru vyrobená lišta
z nehrdzavejúcej ocele dodá dverám
batožinového priestoru štýlový vzhľad.
F1491ADE00ST
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1. Osvetlené bočné schodíky
Robustné matné hliníkové schodíky s protišmykovým gumovým povrchom
uľahčujú prístup do kabíny a k príslušenstvu na streche. LED svetelný pásik
sa aktivuje po odomknutí dverí kľúčom. Po naštartovaní motora osvetlenie
zhasne. Možno ich kombinovať s lapačmi nečistôt. Dostupné aj bez osvetlenia.
F1370ADE10 (s osvetlením)
2a

2. LED osvetlenie priestoru pre nohy
Nenápadné osvetlenie podlahy v priestore pre nohy. Toto uvítacie osvetlenie
sa automaticky zapína a vypína pri odomykaní dverí pomocou kľúča. Po
štartovaní motora osvetlenie zhasne. K dispozícii je červená a biela farba
osvetlenia v prvom a druhom rade sedadiel. Osvetlenie v druhom rade je
možné namontovať iba v kombinácii s prvým radom.
2a. 66650ADE20 (červená/prvý rad)
2b. 66650ADE30 (červená/druhý rad)
2c. 66650ADE20W (biela/prvý rad)
2d. 66650ADE30W (biela/druhý rad)

4b

2b

3. LED osvetlenie priestoru pod dverami
Jasné LED osvetlenie zeme zdokonaľuje pohodlie pri nastupovaní do
vozidla a vystupovaní z vozidla, najmä po tme. LED osvetlenie priestoru
pod dverami sa zapína a vypína automaticky po otvorení a zatvorení
predných dverí.
66651ADE00
66651ADE99 (dodatočná súprava káblov pre vozidlá bez inteligentného
kľúča/modelový ročník 2016)
2c

2d
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4. LED projektorové osvetlenie dverí
LED projektorové osvetlenie dverí osvetľuje priestor na zemi jemným,
avšak ostrým logom GT Line a Kia. Toto inovatívne osvetlenie
priestoru pod dverami vytvára jedinečnú atmosféru pri nastupovaní
do vozidla. Zapína a vypína sa automaticky po otvorení a zatvorení
predných dverí.
4a. 66651ADE00K (logo Kia)
4b. 66651ADE00GL (logo GT Line)
4c. 66651ADE99 (dodatočná súprava káblov pre vozidlá bez
inteligentného kľúča/modelový ročník 2016)
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Nové miesta.
Nové perspektívy.
Ak hľadáte inšpiráciu, kam sa vydať, nemôžete sa
rozhodnúť lepšie než pre model Kia Sportage. Ako doma
sa cíti v akomkoľvek prostredí, blízko aj ďaleko. Ak sa
rozhodnete pre originálne príslušenstvo Kia, každú
cestu si užijete na maximum. Obmedzením je len vaša
predstavivosť.
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PREPRAVA

Žite naplno a štýlovo
Originálne príslušenstvo Kia je navrhnuté tak, aby ste mohli žiť naplno.
Vychutnávanie obľúbených kratochvíľ nebolo nikdy jednoduchšie ani zábavnejšie.

1b

1. 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.
1a. 66730ADE00 (strešný box 390/rozmery: 195 x 73,8 x 36 cm/objem:
390 l/nosnosť: až do 75 kg)
1b. 66730ADE10 (strešný box 330/rozmery: 144 x 86 x 37,5 cm/objem:
330 l/nosnosť: až do 75 kg)
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2. Nosič na lyže a snowboardy
Odnesie až 6 párov lyží alebo 4 snowboardy. Uzamykateľný pre
dodatočnú bezpečnosť. Ak sú na vozidle namontované zahnuté
strešné tyče, medzi tyče a nosič vložte priloženú rozperu.
2a. 66701ADE00 (600)
2b. 66701ADE10 (400)
2c. 66701ADE90 (súprava adaptéra v tvare U pre oceľové priečne
strešné nosiče)
3. Nosič na bicykel Pro
Keď je bicykel uložený v rámovom držiaku, ďalšie nastavenia
a zabezpečenie sa vykonávajú na úrovni strechy pomocou otočného
kolieska ovládaného jednou rukou. Môže byť namontovaný buď na
ľavej alebo pravej strane vozidla. Maximálna hmotnosť je 20 kg.
Uzamykateľný pre dodatočnú bezpečnosť.

66700ADE00
66700ADE90 (súprava adaptéra pre oceľové
priečne strešné nosiče)
4. N
 osič na bicykel Active
Rýchle a jednoduché nakladanie a vykladanie
s rámovým držiakom s rýchloupínacím
mechanizmom, inteligentnými držiakmi
kolies a nastaviteľnými rýchloupínacími
popruhmi. Maximálna hmotnosť je 17 kg.
Uzamykateľný pre dodatočnú bezpečnosť.
66700ADE10

5. H
 liníkové priečne strešné nosiče
Pevné, ľahké hliníkové priečne tyče určené
len pre strešné nosiče Sportage. Jednoduchá
montáž a demontáž. Vhodné len pre
vozidlá so strešnými nosičmi OE. Možno ich
namontovať na vozidlá s panoramatickým
strešným oknom aj bez neho. Informácie
o správnom používaní a maximálnom
zaťažení získate u predajcu.
F1211ADE00AL (pre vozidlá s upevňovacími
otvormi v strešných nosičoch)
F1211ADE10AL (pre vozidlá bez upevňovacích
otvorov v strešných nosičoch)/modelový
ročník 2016/nie pre GT Line)

6. Oceľové priečne strešné nosiče
Vyrobené z masívnej, mimoriadne kvalitnej
ocele. Montáž aj demontáž je jednoduchá.
Vhodné len pre vozidlá so strešnými nosičmi
OE. Možno ich namontovať na vozidlá
s panoramatickým strešným oknom aj bez
neho. Informácie o správnom používaní
a maximálnom zaťažení získate u predajcu.
F1211ADE00ST(pre vozidlá s upevňovacími
otvormi v strešných nosičoch)
F1211ADE10ST (pre vozidlá bez upevňovacích
otvorov v strešných nosičoch)/modelový
ročník 2016/nie pre GT Line)
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1. Ťažné zariadenie, fixné
Toto ťažné zariadenie je ideálne na pravidelné používanie a je
chránené vysokokvalitným protikoróznym náterom. Certifikát
UNECE 55R. Informácie o maximálnej nosnosti nosiča na bicykle
získate u predajcu.
F1280ADE00 (modelový ročník 2016)
F1280ADE10 (modelový ročník 2019)
2. O
 dnímateľné ťažné zariadenie
Ťažné zariadenie z vysokokvalitnej ocele s trojguľovým
uzamykacím systémom pre jednoduché a bezpečné skryté
uchytenie zospodu. Skryté pred zrakom, keď sa nepoužíva.
Certifikát UNECE 55R. Informácie o maximálnej nosnosti nosiča
na bicykle získate u predajcu.
F1281ADE00 (modelový ročník 2016)
F1281ADE10 (modelový ročník 2019)
3. E
 lektroinštalačná súprava pre ťažné zariadenie
Inštalácia využíva originálne konektory vozidla a multifunkčný
modul prívesu, ktorý zosilní všetky potrebné signály. Súprava
je použiteľná s bežnými žiarovkovými i LED svetlami prívesu
a obsahuje funkciu na zvukovú varovnú signalizáciu poruchy
ukazovateľov zmeny smeru jazdy a brzdových svetiel prívesu.
Po pripojení prívesu sa automaticky vypnú zadné hmlové svetlá.
13-pólová zásuvka je chránená vodotesným puzdrom a systém
riadi všetky funkcie moderných karavanov. Elektroinštalačná
súprava s 13-pólovou zásuvkou má prípravu na rozšírenie +15/+30
(je nutné zakúpiť rozširujúcu súpravu 55621ADE01):
+15: Napájanie je zapnuté len vtedy, keď je zapnuté zapaľovanie
a elektrický generátor beží (používa sa s chladničkou v karavanoch)
+30: Trvalé napájanie pre malé spotrebiče – prídavné osvetlenie
a vodné čerpadlo (používané na karavanoch alebo prívesoch na
prevoz koní)
F1621ADE00CP (13-pólová/modelový ročník 2016)
F1620ADE00CP (7-pólová/modelový ročník 2016)
55621ADE01 (+ 15/+ 30 rozširujúca súprava)
F1621ADE50CP (13-pólová/modelový ročník 2019)
F1620ADE50CP (7-pólová/modelový ročník 2019)
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Na základe vášho aktuálneho ťažného zariadenia sú
k dispozícii adaptéry na dočasnú zmenu zo 7-pólov
na 13-pólov a naopak.
Adaptér z 13-pólovej (vozidlo) na 7-pólovú kabeláž (príves/
karavan): E919999137
Adaptér zo 7-pólovej (vozidlo) na 13-pólovú kabeláž (príves/
karavan): 55622ADB00
4. Sieť na batožinu
Vždy budete vedieť, kde je všetko potrebné – dokonca aj
na ceste. Táto sieť na batožinu je odolná a pružná, takže
bezpečne zaisťuje predmety v batožinovom priestore.
857781H500EQ
5. Mreža do batožinového priestoru
Táto mohutná mreža chráni pasažierov pred neupevnenými
predmetmi v batožinovom priestore. Upevňuje sa medzi
operadlá zadných sedadiel a strechu. Táto mreža je
navrhnutá tak, aby neobmedzovala výhľad vodiča dozadu,
a aby sa jednoducho montovala. Dá sa namontovať pre
rôzne polohy sklopenia zadných sedadiel. Kompatibilná
s krytom batožinového priestoru, kobercom do batožinového
priestoru a podložkami do batožinového priestoru.
F1150ADE00 (horný rám)
6.Nosič na bicykle pre všetky ťažné zariadenia
Odnesie 2 bicykle a je vhodný aj pre elektrické bicykle
s maximálnou hmotnosťou 60 kg. Veľmi praktický naklápací
mechanizmus umožňuje otvárať dvere batožinového priestoru
aj v naloženom stave. Namontovaný nosič a bicykle sú
zabezpečené proti odcudzeniu.
E823055001

6

Dôležité informácie o ťažnom zariadení
Maximálna nosnosť ťažného zariadenia bude závisieť od
technických parametrov vozidla. Bližšie informácie Vám poskytne
autorizovaný servis Kia. Každé originálne ťažné zariadenie pre
vozidlá Kia Sportage je odolné voči korodovaniu, má certifikát
o absolvovaní skúšky v soľnej komore podľa normy ISO 9227NSS
a spĺňa požiadavky noriem OE na zaťaženie vozidla (CARLOS),
pripojenie návesu (TC) a pre nosiče bicyklov (BC).
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KOMFORT

Vychutnajte si komfort pohodlia
Komfortné sedadlá sú len začiatok. Skutočný komfort sa týka aj bezproblémového pohodlia pre používateľov
a dostatku odkladacích priestorov, ktoré dokonale vyhovujú vašim potrebám.

3

1. Držiak na iPad® na zadné sedadlo
Držiak sa pevne uchytí v zadnej časti
predného sedadla a umožňuje otáčať
a nakláňať iPad® pre dosiahnutie
optimálneho uhla pohľadu. Zariadenie
iPad® nie je súčasťou držiaka. Vhodný
pre iPad® 1, 2, 3 a 4 a iPad®Air 1 a 2.
66582ADE01

1 + 2
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2. Vešiak na oblek
Elegantný a praktický spôsob ako
prevážať oblečenie usporiadané a bez
pokrčenia. Pripevňuje sa jednoducho
a bezpečne na predné sedadlo a dá sa
rýchlo odpojiť a použiť inde (kancelária,
hotelová izba atď.). Ak je obsadené zadné
sedadlo, musí sa odmontovať.
66770ADE10

4

3. F
 ólia na čelné sklo proti slnku a námraze
Chráni interiér pred nadmerným teplom pri silnom
slnečnom svetle a ponúka ochranu čelného skla
a predných okien v zime. Po namontovaní je
odolná voči krádeži. Vyrobená na mieru pre model
Sportage.
F1723ADE00

5

5. Háčik na tašky
Tento držiak sa dá uchytiť v dolnej časti stredovej
konzoly na strane spolujazdca a slúži na zaistenie
tašiek s jedlom a nápojmi, čím znižuje riziko ich
rozliatia či rozsypania počas jazdy. Ilustračný
obrázok.
66743ADE00

4. P
 redné veterné deflektory
Znižujú turbulenciu pri jazde s pootvoreným
predným oknom. Aerodynamicky tvarovaný
deflektor usmerňuje prúdenie vzduchu a vychyľuje
dažďové kvapky. Súprava 2 kusov.
F1221ADE00 (modelový ročník 2016)
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OCHRANA

Zostaňte v dokonalej
forme
Poznáte výhody, keď sa o seba staráte. Postarajte sa aj o svoj
model Sportage a odmení sa skvelým vzhľadom aj po niekoľkých
rokoch používania.

2

5
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1. C
 hránič na zadný nárazník
Vyrobený z odolnej, avšak štýlovej nehrdzavejúcej ocele, poskytuje efektívnu
ochranu proti poškodeniu laku pri nakladaní a vykladaní ťažkých
predmetov alebo batožiny. Perfektne sa prispôsobí tvarom nárazníka.
F1274ADE00ST (modelový ročník 2016)
F1274ADE50ST (modelový ročník 2019)

3

2. Priehľadná ochranná fólia na zadný nárazník
Odolná, priehľadná ochranná fólia na nakladaciu hranu zadného
nárazníka vozidla. Lakovaný povrch chráni pred poškodením pri
nakladaní a vykladaní.
F1272ADE00TR (modelový ročník 2016)
F1272ADE50TR (modelový ročník 2019)
3. Č
 ierna ochranná fólia na zadný nárazník
Čierna, na mieru vyrobená ochranná fólia na nakladaciu hranu
zadného nárazníka vozidla. Lakovaný povrch chráni pred
poškodením pri nakladaní a vykladaní.
F1272ADE00BL (modelový ročník 2016)
F1272ADE50BL (modelový ročník 2019)

4a

4. S
 úprava predných a zadných lapačov nečistôt
Pomáhajú chrániť podvozok vozidla, prahy dverí a dvere pred
nadmerným znečistením, rozmočeným snehom či fŕkancami
blata. Vyrobené na mieru pre model Sportage. Súprava 2 kusov.
4a. F1460ADE10 (predné)
4b. F1460ADE20 (zadné/modelový ročník 2016)
4c. F1460ADE30 (zadné/modelový ročník 2019)
5. O
 chrana hrany dverí batožinového priestoru z nehrdzavejúcej
ocele
Lesklý a vysokokvalitný kryt z nehrdzavejúcej ocele chráni
vnútornú hranu dverí batožinového priestoru.
F1274ADE10ST (nie pre GT Line)

1

4b
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6. Ochranná fólia do priehlbiny pod kľučky dverí
Pomáha zachovať svieži a nový vzhľad laku karosérie. Lak
chráni pred poškodením nechtami alebo iným predmetmi.
Je vyrobená z odolnej, priehľadnej fólie. Súprava 4 kusov.
66272ADE00
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OCHRANA

OCHRANA

1

2

3

4

5a

5b + 5c

1. Velúrové textilné koberce pre GT Line
Vysokokvalitné velúrové koberce chránia podlahu a dodávajú štýl,
s ktorým si interiér zachová čistý a nový vzhľad. Sú špeciálne ušité
na mieru pre priestor na nohy a uchytené pred posúvaním pomocou
štandardných ukotvení a protišmykovej vložky. Majú strieborné/sivé
dvojité prešívanie a na predných kobercoch je vyšívané logo GT Line.
F1143ADE02GL (modelový ročník 2016)
F1143ADE50GL (modelový ročník 2019)
2. Velúrové textilné koberce
Vysokokvalitné velúrové koberce chránia podlahu a dodávajú štýl,
s ktorým si interiér zachová čistý a nový vzhľad. Sú špeciálne ušité
na mieru pre priestor na nohy a uchytené pred posúvaním pomocou
štandardných ukotvení a protišmykovej vložky. Na kobercoch pre prvý
rad je vyšité logo Sportage.
F1143ADE02 (modelový ročník 2016)
F1143ADE50 (modelový ročník 2019)
3. Štandardné textilné koberce
Tieto koberce sú ušité na mieru a dokonale pasujú do vozidla. Vyrobené
sú z odolného filcového materiálu a zaistené na mieste. Koberec vodiča
je na zvýšenie ochrany spevnený podložkou na päty a označený logom
Sportage.
F1141ADE02 (modelový ročník 2016)
F1141ADE50 (modelový ročník 2019)
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4. Prémiové textilné koberce
Tieto luxusné, hrubé velúrové koberce sú špeciálne ušité na
mieru pre priestor na nohy a uchytené pred posúvaním pomocou
štandardných ukotvení a protišmykovej vložky. Súprava 4 kusov,
predné koberce sú ozdobené vkusným čiernostrieborným kovovým
logom Kia.
F1144ADE00 (modelový ročník 2016)
5. Gumené rohože
Súprava 4 samostatných podlahových rohoží, špeciálne
prispôsobených tvaru priestoru na nohy. Špeciálna povrchová
úprava týchto extrémne odolných rohoží zadržiava vodu, blato,
piesok a posypovú soľ, takže rohože sa veľmi ľahko udržiavajú
v čistote. Na rohožiach pre prvý rad je logo Sportage a GT Line.
Logo Sportage je dostupné aj v sivej a červenej farbe.
5a. F1131ADE00 (modelový ročník 2016)
5b. F1131ADE50RE (červené logo/modelový ročník 2019)
5c. F1131ADE50GR (sivé logo/modelový ročník 2019)

1

1. Koberec

do batožinového priestoru, GT Line
Vysokokvalitný velúrový koberec, ktorý udržiava batožinový priestor
čistý, štýlový a ako nový. Je presne prispôsobený tvaru batožinového
priestoru. Koberec má dvojité strieborné/sivé prešívanie a vyšité logo
GT Line. Koberec je možné pripevniť k nárazníku pomocou úchytov.
F1120ADE00GL
2. Obojstranný koberec do batožinového priestoru
Viacfunkčný koberec do batožinového priestoru vyrobený špeciálne
pre Sportage. Na jednej strane je jemné čalúnenie z vysokokvalitného
velúru pre citlivý náklad a na opačnej je povrch odpudzujúci nečistoty
zo zašpineného nákladu. Koberec je možné pripevniť k nárazníku
pomocou úchytov.
F1120ADE00
3. C
 hránič nárazníka pre koberec do batožinového priestoru
Tento vyklápací chránič ušitý na mieru chráni zadný nárazník pred
poškodením pri nakladaní a vykladaní. Rýchlo a jednoducho ho možno
uchytiť k zadnej časti koberca do batožinového priestoru.
66120ADE00

2

3

4

5

4. P
 odložka batožinového priestoru
Táto ľahká, vodotesná a odolná podložka so zvýšenými okrajmi
chráni oblasť batožinového priestoru od nečistôt, kvapalín
a škvŕn. Reliéfny protišmykový gumený povrch zabráni posúvaniu
predmetov. Je špeciálne vyrobená pre vaše vozidlo a nesie logo
Sportage.
F1122ADE00
5. V
 anička batožinového priestoru
Ľahká a trvanlivá podložka je vyrobená z polyetylénovej peny.
Toto ekonomické a praktické riešenie je ideálne na udržanie
batožinového priestoru v čistote a poriadku. Je špeciálne vyrobená
pre vaše vozidlo a nesie logo Sportage. Možno ju prakticky
zrolovať a uložiť.
F1122ADE10
Poznámka – Všetko príslušenstvo do batožinového priestoru možno
používať spolu s mrežou do batožinového priestoru (F1150ADE00).
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BEZPEČNOSŤ, STAROSTLIVOSŤ A SERVIS

Dobre sa o vozidlo
postarajte
Vaše vozidlo Kia je skonštruované tak, aby sa postaralo o vás a vašich spolujazdcov.
Spoločnosť Kia však odporúča aj ďalšie užitočné doplnky“, ktoré je dobré mať na
”
palube. A takisto niektoré ďalšie, ktoré vám pomôžu postarať sa o vaše vozidlo.
Obaja si to zaslúžite!

1. Taška s bezpečnostnou výbavou
Obsahuje lekárničku, dve reflexné vesty a výstražný trojuholník.
Spĺňa požiadavky normy DIN 13164 2014 a je vyžadovaná zákonom
v niekoľkých krajinách Európy.
66940ADE00

1

2

2. Reflexná vesta
Dobre viditeľná vesta univerzálnej veľkosti s reflexnými pásmi pre
maximálnu viditeľnosť vo dne i v noci. Spĺňa požiadavky normy
EN 20471 a je vyžadovaná zákonom vo väčšine krajín Európy.
66941ADE00 (jedna vesta)
3. Výstražný trojuholník
Dobre viditeľný trojuholník je ľahký, ale zároveň stabilný.
Je skladateľný, aby šetril miesto. Spĺňa požiadavky normy ECE-R27
a je vyžadovaný zákonom vo väčšine krajín Európy.
66942ADE00
4. Ochrana skiel vozidla Better view“
”
Bezpečnejšia jazda v akýchkoľvek podmienkach. Uchová čelné sklo
a okná vášho vozidla čistejšie, pričom zlepší celkovú viditeľnosť
a bezpečnosť tak, že utesní mikroskopické póry v skle a zaistí
odolnosť povrchov skla voči vode. 3-krokové ošetrenie zaistí
dlhodobú ochranu.

3

4

5. Povrchová úprava Glasscoat
Chráni vonkajšie povrchy pred účinkami znečistenia,
rozpúšťadlami, cestnou soľou, vtáčími výkalmi a tiež počas
umývania v automatických linkách. Vozidlo už nemusíte
voskovať. Povrchová úprava Glasscoat v interiéri tvorí efektívnu
hypoalergénnu PTFE vrstvu chrániacu koberce a čalúnenie pred
každodenným znečistením a škvrnami.
LP982APE1BROK (bronzové balenie)
LP982APE1SILK (strieborné balenie)
LP982APE1GOLK (zlaté balenie)

7

8

7. S
 úprava na starostlivosť o vozidlo v zime
Táto súprava obsahuje fľašku koncentrovanej zimnej kvapaliny na okná,
aby sa zaručilo, že vaše stierače sa budú plynulo pohybovať po čelnom skle.
Okrem toho, sprej na rozmrazovanie čelného skla, ktorý pomáha vyčistiť
zmrznuté okno a zabraňuje opätovnej námraze. Škrabka na ľad urýchľuje
odstraňovanie ľadu a hubka slúži na zotretie kondenzátu z okien.
LP973APE109K (komponenty súpravy si tiež môžete objednať samostatne)
8. Š
 krabka na ľad s rukavicou
Už žiadna omrznutá ruka pri príprave na odjazd v mrazivom počasí: uchovajte
ju v suchu a teple, zatiaľ čo zoškrabávate sneh a ľad z čelného skla.
LP950APE01K (nie je súčasťou súpravy)

9

9. S
 úprava na starostlivosť o vozidlo v lete
Táto súprava obsahuje fľašu koncentrovaného letného čističa
okien, aby bol výhľad na cestu krištáľovo jasný a bez mastných
škvŕn. Sprej na odstraňovanie hmyzu odstráni zažraté zvyšky
hmyzu z čelného skla a svetlometov. Sprej na čistenie ráfikov,
ktorý bol vytvorený špeciálne pre zliatinové disky, zjednoduší
odstránenie brzdného prachu a špiny. Hubka navyše pomáha
odstraňovať odolné škvrny zo skla.
LP974APE102K (komponenty súpravy si tiež môžete objednať
samostatne)

6. Korekčná ceruzka na lak
Pomáha zachovať ochranu proti korodovaniu a vzhľad vozidla.
Pomocou korekčnej ceruzky na lak môžete opraviť škrabance,
odery od kamienkov a škvrny. So žiadosťou o informácie v súvislosti
s číslom dielu a dostupnosťou sa obracajte na svojho predajcu.
5
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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
KSK18.01517_21

