
Kia e-Soul
Pr썿slu쏃enstvo



ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO

ROZŽIARI
DUŠU.

Každé originálne príslušenstvo značky Kia bolo navrhnuté, vyvinuté 
a vyrobené s maximálnou starostlivosťou a presnosťou. Testuje sa 
podľa prísnych štandardov najvyššej kvality a dokonale doplní kvalitu 
a odolnosť vášho nového modelu Kia e-Soul. Pri výbere vám ochotne 
pomôže najbližší predajca vozidiel Kia.
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Individualizmus je srdcom a dušou vášho nového vozidla. Zdôraznite ho ešte viac 
pomocou nálepiek, vďaka ktorým vaša Kia e-Soul viac vynikne. Ukážte svetu, že aj 
dokonalý dizajn je možné ešte vylepšiť.

BUMERANG.

Nálepky, bumerang 
Prispôsobte si svoje vozidlo: zdôraznite úhľadné obrysy vášho 

vozidla Kia e-Soul. Tieto bumerangové tvary vytvárajú dojem, na 

ktorý nikto nezabudne. K dispozícii v červenej Chili Red, modrej 

Sea Blue a čiernej metalickej farbe. Tieto kvalitné nálepky 

odolajú dažďu, búrke a dokonca aj dôkladnému umývaniu auta. 

PRÍSLUŠENSTVO

Modrá Sea Blue

J2200ADE01BU 

Červená Chili Red

J2200ADE01RD

Čierna metalická

J2200ADE01BL 

Odporúča sa odborná montáž.

CHYŤTE
05



Vaša Kia e-Soul zaujme množstvom detailov, ktoré sú prejavom jej individuality. 
Vkročte do budúcnosti tým, že preukážete svoj zmysel pre špičkový dizajn.

OSTRÉ 
AKO BRITVA.

PRÍSLUŠENSTVO

Nálepky, žiletka
Vylepšite svoj imidž: nechajte ostatných účastníkov premávky 

premýšľať nad tým, čo ich právne predbehlo. Dizajn v tvare 

žiletky zanechá nezabudnuteľný dojem a vďaka nemu vaša Kia 

e-Soul pôsobí rýchlejšie, dokonca aj keď parkuje. K dispozícii 

v červenej Chili Red, modrej Sea Blue a čiernej metalickej farbe. 

Tieto kvalitné nálepky odolajú dažďu, búrke a dokonca aj 

dôkladnému umývaniu auta.

Modrá Sea Blue

J2200ADE00BU 

Čierna metalická

J2200ADE00BL

Odporúča sa odborná montáž.

Červená Chili Red

J2200ADE00RD 
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Šedé gumené 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 sú vyrobené na mieru, 

sú označené sivým logom vozidla a záchytné body zabezpečia 

rohož na mieste. Vyznačujú sa výrazným dizajnom, ktorý dokonale 

ladí s vaničkou do batožinového priestoru, ktorej dizajn je podobný.

J2131ADE00 (vozidlá s ľavostranným riadením/súprava 4 kusov)

Vanička batožinového priestoru
Na mieru prispôsobená vanička ochráni batožinový priestor 

pred mokrými, zablatenými a špinavými predmetmi. Je odolná, 

protišmyková a vodeodolná s vyvýšenými okrajmi. Reliéfny 

protišmykový povrch zabráni posúvaniu predmetov. Jej dizajn je 

navrhnutý rovnako ako dizajn gumených rohoží tak, aby dopĺňala 

interiér vozidla Kia e-Soul.

J2122ADE00 (pre vozidlá s batožinovým priestorom pod 

podlahou a reproduktorom)

Najekologickejšie vozidlo však neznamená nič, ak nedokáže prepraviť batožinu. Ale každodenné 
používanie zanechá svoje stopy. Chráňte svoje vozidlo Kia e-Soul zvnútra aj zvonka pred 
opotrebením. Pomocou sortimentu príslušenstva, ktoré vydrží aj to najťažšie zaťaženie. Vzhľad 
vozidla a príslušenstva je jedinečne navrhnutý podľa rovnakej koncepcie.

PRÍSLUŠENSTVO

ZATLIESKAJTE 
DIZAJNU.

Súprava športových pedálov s vyššou priľnavosťou
Doprajte si pedále so športovejším vzhľadom. Tieto kovové športové pedále sa môžu pochváliť úžasne priľnavým povrchom.

K0F05AK200 (nie je na obrázku)
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OCEŇTE
POHODLIE.

Vaše auto je váš hrad. Preto ho chcete udržiavať čisté a upratané tak, ako vaše vlastné obydlie. 
Prepravte svoj nákup v pohodlných a priestranných prepravných boxoch. A vychutnajte si všetkých 
ostatných malých pomocníkov určených na to, aby ste sa cítili ako doma.

Textilné rohože, velúrové
Uchovajte kabínu bezchybnú dlhšie. Tieto vysoko kvalitné velúrové koberčeky chránia interiér vozidla 

a zároveň zdokonaľujú jeho vzhľad. Obsahujú logo Soul a na mieste ich zachytia upevňovacie body 

a protišmyková spodná vrstva.

J2143ADE00 (vozidlá s ľavostranným riadením/súprava 4 kusov)

J2143ADE10 (vozidlá s pravostranným riadením/súprava 4 kusov)

Koberec do batožinového 
priestoru
Či už veziete domáceho miláčika, týždenný 

nákup alebo batožinu pre rodinu – tento na 

mieru vyrobený koberček udrží batožinový 

priestor dlhodobo čistý, nový a štýlový. 

J2120ADE00 (pre vozidlá s batožinovým 

priestorom pod podlahou a reproduktorom)

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, len čo otvoríte zadné výklopné 

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

Dostupné od tretieho kvartálu 2019.

66652ADE00

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. Dostupné od konca tretieho kvartálu 2019.

66123ADE00

PRÍSLUŠENSTVO

Vešiak na oblek
Jednoducho sa upevňuje k prednému sedadlu 

a rovnako rýchlo ho možno oddeliť a použiť 

inde. Ak je obsadené zadné sedadlo, musí sa 

odmontovať.

6670ADE10

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

Súprava lapačov nečistôt
Tieto lapače nečistôt pomáhajú v náročnom 

teréne a nepriaznivom počasí chrániť podvozok 

a dvere vášho vozidla od nadmerných nečistôt 

alebo prskajúceho blata.

J2F46AK000 (predná)

J2F46AK100 (zadná/nie je na obrázku)
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Informácie o produkte

Fázy jedna

Napätie 250 V

Prúd 32 A

Nabíjací výkon až 22 kW

Zástrčky typ 2 na typ 2

Režim nabíjania režim 3

Hmotnosť 2,7 kg

Dĺžka kábla 5 m

Farba šedá

Izolácia kábla PUR

Prevádzková teplota -30 °C až +50 °C

PRÍSLUŠENSTVO

ENERGIA 
K DISPOZÍCII.

Napokon, vozidlo Kia e-Soul ste si kúpili, pretože vám záleží na životnom prostredí. Čistá energia 
je kľúčom. A musíte ju mať k dispozícii vždy, keď to potrebujete. Toto nabíjacie zariadenie je 
bezpečné, inteligentné a rýchle a udrží vaše vozidlo Kia e-Soul v pohybe. 

Nabíjací kábel, režim 3
Rýchle nabíjanie (striedavým prúdom) vášho 

nového elektrického vozidla nemôže byť jedno-

duchšie a rýchlejšie. Nabíjací kábel režimu 3 je 

na oboch koncoch vybavený zástrčkami typu 2 

a môže sa použiť na každodenné nabíjanie na 

verejných a domácich nabíjacích miestach, ktoré 

majú zásuvky typu 2. Vďaka prvotriednym ma-

teriálom je tento nabíjací kábel extrémne odolný 

proti silnému skrúteniu alebo zalomeniu a roz-

šírená odolná izolácia vylučuje možnosť korózie. 

Bezpečné automatické uzamknutie na vozidle aj 

nabíjacej stanici zabezpečujú zástrčky typu 2.

66631ADE003A (modrá a šedá/nie je na 

obrázku)

66631ADE013A (šedá)

Rýchle nabíjanie 
(striedavým 

prúdom)
Optimálna rýchlosť 

nabíjania

Inteligencia
Informuje o celkovom 

stave nabíjania

Bezpečnosť
Zámky pre dodatočnú 

bezpečnosť

Zástrčka typu 2
Zástrčka typu 2 je v súčasnosti európskym 

štandardom v súvislosti s nabíjaním elektrických 

vozidiel, obsahuje jedinečné jednofázové alebo 

trojfázové usporiadanie kolíkov, ktoré umožňuje 

tri rôzne funkcie: prenos energie, bezpečnostné 

uzemnenie a systémovú komunikáciu. Väčšina 

verejných nabíjacích staníc je vybavená napá-

jacími zásuvkami typu 2. Režim 3 v kombinácii 

s jednofázovým nabíjacím káblom poskytujú 

maximálnu možnú rýchlosť nabíjania vozidla Kia 

e-Soul.

Výhody kábla režimu 3
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Ochranná fólia pod kľučky dverí
Tieto fólie udržia lak ako nový, bez škrabancov 

od nechtov alebo kľúčov. Súprava 4 kusov.

66272ADE00

LED osvetlenie nástupného 
priestoru
Vždy po otvorení dverí sa rozsvieti bodové 

svetlo. Toto osvetlenie nástupného priestoru 

zvyšuje pohodlie pri nastupovaní a vystupovaní, 

obzvlášť v tme.

66651ADE00

LED dverové projektory
Tento svetelný detail zanechá trvalý dojem. 

Dajte každému nastúpeniu do vozidla po zotmení 

špeciálny štýl. Každé otvorenie dverí vykúzli na 

zemi vďaka projekčným svetlám ostré línie loga 

Soul alebo Kia. 

J2651ADE00 (logo Soul/k dispozícii od 
štvrtého kvartálu 2019)
66651ADE00K (logo Kia)

Súprava zliatinových diskov 17" 
17" päťlúčové dvojfarebné disky z ľahkých zliatin 

7.0Jx17, vhodné pre rozmer pneumatík 215/55 

R17. Súčasťou súpravy je 

krytka a päť matíc.

J2F40AK000

17" zliatinové disky
17" zliatinové disky s dvojitými piatimi lúčmi, 

7.0Jx17, vhodné pre rozmer pneumatík 215/55 

R17. Krytka je súčasťou dodávky, dajú sa použiť 

originálne matice.

Q4400ADS07GR (grafitová)
Q4400ADS07 (strieborná)

Systém TPMS – systém 
na monitorovanie tlaku 
v pneumatikách
Táto súprava TPMS umožňuje neustále 

kontrolovať tlak vzduchu v pneumatikách.

D4F40AK990 (nie je na obrázku)

Veci môžete vždy vylepšiť. Z hľadiska dizajnu a užitočnosti sme vyvinuli značné úsilie, aby sme zdokonalili všetky 
drobné detaily, vďaka ktorým bude vaša Kia e-Soul ešte výnimočnejšia.

ZLEPŠENIE
VLASTNOSTÍ.

Fólia 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. 

J2272ADE00BL (čierna)

J2272ADE00TR (priehľadná)

LED osvetlenie priestoru pre nohy
Doprajte svojej kabíne niečo mimoriadne vďaka tomuto prémiovému prvku, ktorý nádherne osvetlí 

predný priestor na nohy. Dostupné v štýlovej červenej a klasickej bielej farbe. Ilustračné obrázky.

66650ADE20 (červené, prvý rad), 66650ADE30 (červené, druhý rad)

66650ADE20W (biele/prvý rad), 66650ADE30W (biele/druhý rad)
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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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