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Inšpirujte...
 svoje nadšenie
Zažite napínavé vzrušenie, ktoré je súčasťou vášho nového modelu Kia 
XCeed. Jednoducho pridajte špeciálne navrhnuté zliatinové disky podľa 
vlastného výberu a okamžite vytvoríte osobnosť, ktorá je úplne vaša. 
Nech už hľadáte čokoľvek, od tých najodvážnejších športových dizajnov 
až po mimoriadne elegantné, nájdete dokonale pútavé kolesá, ktoré 
vášmu novému modelu Kia XCeed dodajú váš osobný dotyk. Všetky sú, 
samozrejme, vyrobené podľa náročných štandardov spoločnosti Kia. To 
znamená, že si vychutnáte ten najlepší imidž a kvalitu – tu skutočne 
nemôžete nič pokaziť. 

• Štýlový dizajn

• Štrukturálna integrita

• Intenzívne testovanie

Originálne kolesá
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4. Zliatinový disk 16“ Anyang

J7400ADE06XBC

3. Zliatinový disk 16“ Anyang

J7400ADE06XBL

2. Zliatinový disk 16“ Anyang

J7400ADE06X

8. 18“ zliatinové disky Hanyang

G5400ADE08XGR

6. 18" zliatinové disky

52910J7800PAC
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7. 18“ zliatinové disky Hanyang
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9. Bezpečnostné matice na kolesá a kľúč

66490ADE50

Číslo dielu Disky kolies Podrobnosti

1 J7400ADE06XGR (grafitové) Zliatinový disk 16“ Anyang

16“ zliatinové disky s piatimi lúčmi, 6,5Jx16, vhodné pre rozmer pneumatík 205/60 R16. Kryt je súčasťou 
dodávky, dajú sa použiť originálne matice.

2 J7400ADE06X (strieborné) Zliatinový disk 16“ Anyang

3 J7400ADE06XBL (čierne) Zliatinový disk 16“ Anyang

4 J7400ADE06XBC (dvojfarebné) Zliatinový disk 16“ Anyang

5
52910J7700PAC (dvojfarebné)

16" zliatinové disky 
16“ zliatinové disky s piatimi lúčmi, 6,5Jx16, vhodné pre rozmer pneumatík 205/60 R16. Puklička a matice nie 
sú súčasťou balenia. 

6
52910J7800PAC (dvojfarebné)

18" zliatinové disky 
18“ zliatinové disky s dvojitými piatimi lúčmi, 7,5Jx18, vhodné pre rozmer pneumatík 235/45 R18. Puklička 
a matice nie sú súčasťou balenia. 

7 G5400ADE08XBC (dvojfarebné) 18“ zliatinové disky Hanyang 18“ zliatinové disky s dvojitými piatimi lúčmi, 7,5Jx18, vhodné pre rozmer pneumatík 235/45 R18. Kryt je 
súčasťou dodávky, dajú sa použiť originálne matice.8 G5400ADE08XGR (grafitové) 18“ zliatinové disky Hanyang

9 66490ADE50 
Bezpečnostné matice na 
kolesá a kľúč

Tieto uzamykacie matice diskov poskytujú spoľahlivú ochranu pred krádežou. Užívajte si pokoj a vedomie, že 
vaše disky z ľahkých zliatin zostanú tam, kam patria.

10 J7F40AK000 (nie sú zobrazené)
Súprava TPMS − súprava na 
monitorovanie tlaku v pneu-
matikách

Táto súprava TPMS umožňuje kontrolovať tlak vzduchu v pneumatikách.

súčasťou
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Nálepky, pretekárske pruhy
Elegantné a aerodynamické línie dodajú jazde dodatočný športový charakter. Mimoriadne 

kvalitné nálepky sú presne vyrezané podľa tvarov modelu XCeed a sú k dispozícii v čiernom 

lesklom, červenom lesklom alebo matnom bielom vyhotovení. Sú odolné voči extrémnym 

klimatickým podmienkam a častému umývaniu v umývačke. Odporúča sa odborná montáž.

Vyjadrite...
 svoju jedinečnosť

Už teraz púta pozornosť. Stále však môžete 
pridať prvky svojej osobnosti vďaka nápadom, 
ktoré posunú váš nový model Kia XCeed 
na novú úroveň. Dokonalá súhra, perfektná 
kvalita a perfektný odraz vášho vlastného 
dynamického štýlu. 

J7200ADE00BL (lesklé čierne)

J7200ADE00RD (lesklé červené)

J7200ADE00WH (matné biele)



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 (červené, prvý rad)

66650ADE20W (biele, prvý rad)

< LED svetlá kufra a zadných výklopných dverí
Už sa nikdy necíťte bezradne, zatiaľ čo sa snažíte nájsť niečo konkrétne v tme. Ani pri tom 

do ničoho nestupte. LED svetlá kufra a zadných výklopných dverí ožijú, akonáhle otvoríte 

zadné výklopné dvere. Vychutnajte si dokonalú viditeľnosť v kufri a okolo neho!

66652ADE00

Projekčné LED svetlá na dverách, logo Kia
Zaistite si štýlové nastupovanie a vystupovanie, ktoré je praktické 

hlavne v tme. Po otvorení dverí sa na zemi rozsvieti logo Kia. 

Osvetlenie sa aktivuje automaticky po otvorení predných dverí.

66651ADE00K

LED osvetlenie nástupného priestoru
Vždy po otvorení dverí sa rozsvieti bodové svetlo. Jasné LED 

osvetlenie nástupného priestoru zvyšuje pohodlie pri nastupovaní 

a vystupovaní, obzvlášť v tme.

66651ADE00

Št
ýl



Št
ýl

Kryty vonkajších spätných zrkadiel
Pozornosť venovaná detailom môže vytvárať rozdiel. Zdokonaľte 

celkový vizuálny vplyv modelu XCeed – zvýraznite štýl exteriéru s týmito 

brúsenými alebo mimoriadne lesklými krytmi z nehrdzavejúcej ocele.

J7431ADE00ST (chrómová optika)

J7431ADE00BR (brúsené)

brúsené

chrómová optika



chrómová optika

Bočné ozdobné lišty
Tieto jedinečné brúsené alebo mimoriadne lesklé lišty 

z nehrdzavejúcej ocele jemne opticky vylepšia bočné obrysy 

modelu XCeed a dodajú mu nový nádych.

J7271ADE50ST (chrómová optika)

J7271ADE50BR (brúsené)

Lišta zadných dverí
Vytvorte na dverách batožinového priestoru odolný alebo leštený 

okraj s touto ozdobnou lištou z nehrdzavejúcej ocele vo vyhotovení 

s brúseným alebo vysokolesklým povrchom. Zozadu vytvorí pútavý 

vzhľad a zároveň z každého uhla doplní ostatné štýlové prvky.

J7491ADE50ST (chrómová optika)

J7491ADE50BR (brúsené)

Ozdobná lišta zadného nárazníka
Malý detail s rafinovaným dopadom. Doplňte túto vylepšenú 

povrchovú úpravu z jemnej tmavej nehrdzavejúcej ocele na svoj 

zadný nárazník, aby ste dosiahli elegantný dôraz pozdĺž zadných 

výklopných dverí.

J7274ADE50ST (chrómová optika)

J7274ADE50BR (brúsené)

Ozdobná lišta prahu kufra
Exkluzívna úprava: tieto brúsené alebo lesklé ochranné prvky 

z nehrdzavejúcej ocele sú ideálne na pridanie vylepšeného 

horizontálneho detailu vnútornému prahu v nakladacej oblasti vášho 

modelu XCeed.

J7275ADE50ST (chrómová optika)

J7275ADE50BR (brúsené)
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Vezmite si so sebou...
 svoj životný štýl
Z času na čas život môže priniesť množstvo náročných príležitostí. 
Náhla túžba po zimnej dovolenke? Únik od všetkého a vybočenie 
zo zabehnutých koľají? Alebo občasná potreba prepraviť objemné 
predmety? Absolútne žiadny problém. Pre váš nový model Kia XCeed 
sme vyvinuli komplexný rad nosných systémov na mieru, ktoré 
pridávajú dodatočnú nosnosť. Takže žiadne výhovorky. Vyrazte na 
cestu a zoberte so sebou všetko, čo potrebujete, aby ste zo svojho 
života vyťažili maximum.

• Bezpečná preprava väčšieho nákladu

• Navrhnuté na obmedzenie hluku

• Precízne vyhotovenie

Originálne strešné 
nosiče

• Dôkladne testované

• Bezpečnosť pri preprave

• Prevencia korózie

Originálne ťažné
zariadenia



Nosič lyží a snowboardov 400 a 600
Spoľahlivý spoločník na cesty pre vaše ďalšie zimné dobrodružstvá. 

Vyberte si nosič lyží a snowboardov 400 alebo 600 v závislosti 

od vašich požiadaviek na priestor. Uzamykateľný pre dodatočnú 

bezpečnosť. Nie je kompatibilný s oceľovými strešnými nosičmi. 

66701ADE10 (nosič 400/až 4 páry lyží alebo 2 snowboardy)

66701ADE00 (nosič 600/až 6 párov lyží alebo 4 snowboardy)

Strešný box 330
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.

66730ADE10 (rozmery: 144 x 86 x 37,5 cm/objem: 

330 l/nosnosť: až 75 kg)

Nosič lyží a snowboardov Xtender
Po dni na svahoch je čas vyraziť domov so všetkou vašou 

výbavou, a to rýchlo a bez námahy. Unesie až 6 párov lyží alebo 

4 snowboardy, vysúva sa na stranu a umožňuje vám vykonať 

naloženie a vyloženie, zatiaľ čo zaistí, že vaše oblečenie zostane 

čisté a vyhne sa kontaktu s vaším vozidlom. Nie je kompatibilný 

s oceľovými strešnými nosičmi. 

55700SBA10

Nosič na bicykle Pro
Zjednodušte nakladanie a vykladanie vášho bicykla – jednoducho 

a bezpečne. Po položení na držiak rámu môžete nastaviť 

a zabezpečiť svoj bicykel jednou rukou vo výške strechy, a to 

pomocou pohodlných otočných gombíkov. Unesie až 20kg. Nie je 

kompatibilný s oceľovými strešnými nosičmi.

66700ADE00 

Nosič na bicykle Active
Využite naplno akciou nabitý deň vonku na bicykli. Jednoducho 

naložte a vyložte svoj bicykel. Nosnosť až 17 kg. Nie je kompatibilný 

s oceľovými strešnými nosičmi. 

66700ADE10
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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. Vhodné len pre vozidlá so strešnými nosičmi OE. 

Vhodné pre vozidlá s panoramatickou strechou v zatvorenej polohe. 

Maximálne užitočné zaťaženie si overte u vášho predajcu.

J7211ADE00AL

Strešné nosiče, oceľové
Pevný základ pre prepravu na streche. Tieto uzamykateľné oceľové 

strešné nosiče sú vyrobené na mieru pre váš XCeed a poskytujú 

bezpečnosť a ochranu pri každej ceste. Vhodné len pre vozidlá 

so strešnými nosičmi OE. Vhodné pre vozidlá s panoramatickou 

strechou v zatvorenej polohe. Maximálne užitočné zaťaženie si 

overte u vášho predajcu.

J7211ADE00ST
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a 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 60kg. Uzamykateľné a jednoduché 

nakladanie, pričom môžete otvoriť dvere batožinového priestoru 

s bicyklami na držiaku.

E823055001 

Mreža do batožinového priestoru, horný rám
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.

J7150ADE50

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

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. 

J7281ADE50

Ťažné zariadenie, pevné
Toto mimoriadne kvalitné pevné ťažné zariadenie, odolné voči korózii, 

zabezpečuje optimálne prevážanie nákladu prostredníctvom modelu 

XCeed pri zohľadnení maximálnej zaťažiteľnosti a počtu bicyklov.

J7280ADE50

Dôležité informácie o ťažnom zariadení
Maximálna vlečná kapacita a vertikálne zaťaženie (použitie prívesu) 

vášho modelu XCeed závisia od jeho špecifikácie. Viac informácií vám 

poskytne predajca vozidiel Kia. Každé originálne ťažné zariadenie pre 

vozidlá Kia XCeed 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).

Elektroinštalačná 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 alebo nosiča bicyklov sa 

automaticky vypnú zadné hmlové svetlá. 13-pólový systém zabezpečuje 

všetky funkcie moderného karavanu. Aby ste mohli využiť celú 

funkcionalitu, dodatočne si objednajte prídavnú súpravu +15/+30.

O ďalších informáciách a o maximálnom užitočnom zaťažení vozidla sa 

informujte u predajcu. 

J7621ADE00CP (13-pólový)

J7620ADE00CP (7-pólový)

55621ADE01 (+15/+30 prídavná súprava pre 13-pólový)

Na základe vášho skutočného využívania ťažného zariadenia sú dostupné 

adaptéry na dočasnú zmenu zo 7-pólovej na 13-pólovú a opačne.

E919999137 (adaptér 13-pólové vozidlo na 7-pólový príves/karavan)

55622ADB00 (adaptér 7-pólové vozidlo na 13-pólový príves/karavan)

pevnédemontovateľné



Šetrite...
 svoj stav

Všetci vieme, že sa vyplatí udržiavať sa v kondícii a vyzerať dobre. To platí aj pre vašu novú 
Kiu XCeed. Náš rozsiahly sortiment ochranných doplnkov je vyrobený iba pre model XCeed. 
Bez ohľadu na to, či ide o ochranu interiéru pred účinkami zablatenej alebo mokrej športovej 
výbavy a iných špinavých predmetov alebo ochranu laku pre extrémnymi vplyvmi počasia, 
vytvorili sme produkty, ktoré jednoducho zapadnú a prinášajú výhody. Takže vy a váš 
XCeed budete môcť pokračovať vo svojom živote bez ohľadu na ročné obdobie a počasie. 
A môžete si vychutnať lesk autosalónov v zime, na jar, leto a jeseň − vždy budete v dobrých 
rukách.

• Vysokokvalitné materiály

• Dokonale zapadnú

• Bezpečné upevnenie

Originálne rohože



Byť pripravený je najlepším spôsobom, ako sa vyhnúť 
možným problémom. Kvalitné vonkajšie laky a vnútorné 
povrchy vášho nového modelu Kia XCeed sú vyrobené 
tak, aby odolali extrémom. A špeciálne navrhnuté 
príslušenstvo sme vytvorili s cieľom poskytnúť ešte 
väčšiu ochranu.

Zachovajte...
svoj majetok

Celoročné rohože
Bez ohľadu na prekonané dobrodružstvo už nemusíte mať obavy 

z mokrých, zablatených alebo pieskom znečistených topánok, keď 

nasadáte späť do auta. Tieto odolné rohože chránia celú podlahu 

kabíny. Obsahujú logo XCeed a upevňovacie body, ktoré ich pevne 

zachytia na mieste. 

J7131ADE50 (vozidlá s ľavostranným riadením/súprava 4 kusov)

J7131ADE60 (vozidlá s pravostranným riadením/súprava 4 kusov)

Textilné koberce, štandardné
Tieto ochranné podlahové koberce vyrobené z pevného plsteného 

materiálu ochránia časti podlahy kabíny. Rohož vodiča dodatočne 

chráni vystužená časť pod pedálmi, označená logom XCeed.

J7141ADE50 (vozidlá s ľavostranným riadením/súprava 4 kusov)

J7141ADE60 (vozidlá s pravostranným riadením/súprava 4 kusov)

Textilné rohože, velúrové
Uchovajte kabínu bezchybnú dlhšie. Tieto vysoko kvalitné velúrové 

koberčeky chránia interiér vášho modelu XCeed pred každodenným 

znečistením a zároveň zdokonaľujú jeho vzhľad. Obsahujú logo 

XCeed a na mieste ich zachytia upevňovacie body a protišmyková 

spodná vrstva.

J7143ADE50 (vozidlá s ľavostranným riadením/súprava 4 kusov)

J7143ADE60 (vozidlá s pravostranným riadením/súprava 4 kusov)
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Obojstranný koberec batožinového priestoru
V každej situácii máte iný náklad. Dvojúčelová rohož do batožinového 

priestoru poskytne univerzálnu ochranu. Na jednej strane je mäkké 

polstrovanie z kvalitného velúru a na druhej strane povrch odolný 

voči nečistotám.

J7120ADE50 (použiteľné pre podlahový panel v hornej polohe)

Vanička batožinového priestoru
Na mieru prispôsobená rohož ochráni batožinový priestor pred mokrými, zablatenými 

a špinavými predmetmi. Je odolná, protišmyková a vodeodolná s vyvýšenými okrajmi. 

Označená logom XCeed.

J7122ADE50 (použiteľné pre podlahový panel v hornej polohe)

Fólie na ochranu zadného nárazníka
Vychutnajte si pokoj na duši pri častom nakladaní a vykladaní 

– s vedomím, že povrch vášho zadného nárazníka je spoľahlivo 

chránený pred možným odrením a ošúchaním. Dostupná v čiernej 

a prehľadnej verzii.

J7272ADE50BL (čierna) 

J7272ADE50TR (priehľadná)



Nielen pre vás, ale aj pre všetkých pasažierov. Máme všetko potrebné, a to bez ohľadu 
na to, či ide o udržanie zábavy pre deti na dlhých cestách, zabránenie mrznutiu 
čelného skla počas zimných nocí alebo zabránenie pokrčeniu oblečenia počas cesty na 
dôležité stretnutie.

 Udržte...
svoju pohodu
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rtSúprava lapačov nečistôt, predné 

a zadné
Tieto lapače nečistôt pomáhajú v náročnom 

teréne a nepriaznivom počasí chrániť podvozok 

a dvere vozidla XCeed od nadmerných nečistôt, 

topiaceho sa snehu a prskajúceho blata.

J7460ADE10X (predné)

J7460ADE30X (zadné)

Lišty bočných dverí
Pridajte k hladkým líniám svojho vozidla ešte viac športovej elegancie a zároveň 

ochráňte boky karosérie pred škrabancami a odrením. Môžu byť nalakované vo farbe 

karosérie pre jednotný vzhľad vozidla.

J7271ADE00BL

Ochranná fólia pod kľučky dverí
Záhyby kľučiek dverí sú zvlášť náchylné na možné opotrebovanie 

v priebehu času. Tieto fólie riešia problém – lak bude na týchto 

miestach ako nový, bez škrabancov od nechtov alebo kľúčov. 

Súprava 4 kusov.

66272ADE00

Ochranná clona čelného skla
Vyrazte v pohodlí aj v extrémnom počasí. 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. Po namontovaní je odolná voči 

krádeži. J7723ADE00

Držiak na iPad® pre cestujúcich 
vzadu
Televízne relácie, filmy, hry – teraz si cestujúci 

môžu vychutnať počas jazdy všetko, takže im na 

dlhých cestách rýchlejšie ubehne čas. Držiak možno 

otočiť a nakloniť pre najdokonalejší zážitok počas 

sledovania. Vhodný pre iPad® 1, 2, 3 a 4 a iPad®Air 1 

a 2. Nabíjačka a iPad® nie sú súčasťou. 66582ADE01

Vešiak na oblek
Bez záhybov, bez stresu. Tento vešiak na oblek 

sa ľahko pripevní na predné sedadlo a rovnako 

rýchlo sa oddelí a použije inde – napríklad vo vašej 

kancelárii alebo v hotelovej izbe. Ak je obsadené 

zadné sedadlo, musí sa odmontovať.

66770ADE10

Závesný interiérový háčik
Tento diskrétny háčik zabráni rozliatiu pri 

preprave jedla a nápojov. Montuje sa na spodnú 

stranu stredovej konzoly na strane spolujazdca. 

66743ADE00



Kľúčenka – kožená
Štýlová pletená kľúčenka vyrobená z dvojfarebnej textilnej kože 

s lesklou čiernou kovovou sponou, krúžkom a vyrazeným logom.

Skladací dáždnik
Vysokokvalitný skladací dáždnik s rukoväťou z textilnej kože 

a funkciou automatického otvárania a zatvárania. Odtieň loga Kia 

vytlačeného na odtieni jedného panelu.

Súprava nabíjačky do vozidla s viacerými 
káblami
USB nabíjačka do vozidla s 2 USB priečinkami. Viacero pripájacích 

káblov s rôznymi adaptérmi. Zabalené vo vysokokvalitnom obale 

EVA s nylonovým krytom. 

Cestovný hrnček
Čierny termoizolačný hrnček s dvojitou stenou vyrobený 

z nehrdzavejúcej ocele, hermeticky uzavretý Váš ideálny spoločník 

v aute, kancelárii alebo na cestách. S červeným logom Kia 

a jedinečným diamantovým vzorom.

Chráňte...
 svoje cennosti

Rovnako ako vo vašom prípade, starostlivosť o rodinu a váš nový 
Xceed bude vždy na vrchole nášho zoznamu priorít. Naše certifikované 
bezpečnostné produkty sú v súlade s najnovšími právnymi predpismi EÚ 
a naše produkty starostlivosti o vozidlo udržia vaše vozidlo Kia XCeed 
v špičkovom stave, na ktorý môžete byť hrdí.

Výstražný trojuholník
Buďte pripravený v neočakávaných situáciách. 

Ak vaše vozidlo uviazne, tento ľahký reflexný 

trojuholník zabezpečí efektívnu výstrahu pre 

blížiace sa vozidlá. Ľahký, stabilný a skladací. 

Spĺňa požiadavky UNECE aktuálnej normy 

ECE-R27 a je vyžadovaný zákonom vo väčšine 

krajín Európy.

66942ADE00

Reflexná vesta 
Klaďte svoju bezpečnosť na prvé miesto s touto 

reflexnou 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)

Taška s bezpečnostnou výbavou 
Uistite sa, že ste plne vybavený na 

nepredvídateľné scenáre na ceste. Táto 

bezpečnostná taška obsahuje dve bezpečnostné 

vesty, výstražný trojuholník a lekárničku, ktorá 

je v súlade so súčasnou normou DIN 13164: 

2014, ktorá predstavuje zákonnú požiadavku vo 

viacerých európskych krajinách.

66940ADE00

Súprava s letnou autokozmetikou
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
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y Súprava zimnej autokozmetiky a škrabka na ľad 

s rukavicou
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 

Škrabka na ľad s rukavicou: LP950APE01K



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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