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Kia e-Niro
Pr썿slu쏃enstvo



Dokonalým partnerom vášho nového modelu Kia e-Niro je náš nabíjací kábel Mode 3, ktorý umožňuje úplne bezproblémové 

nabíjanie na súkromných aj verejných inteligentných nabíjacích staniciach. Najmodernejšia technológia zaručuje, že 

batérie vášho vozidla sa dobijú v najkratšom možnom čase.

VŠETKO ČO POTREBUJETE 
 NA RÝCHLE, BEZPEČNÉ NABÍJANIE.

Zástrčka typu 2
Zástrčka typu 2, ktorá bola teraz prijatá ako 
európska norma v súvislosti s nabíjaním elektric-
kých vozidiel, obsahuje jedinečné jednofázové alebo 
trojfázové usporiadanie kolíkov, ktoré uľahčuje tri 
rôzne funkcie: prenos energie, bezpečné uzemnenie 
a systémovú komunikáciu. Väčšina verejných nabí-
jacích staníc je vybavená elektrickými zásuvkami 
typu 2 a v kombinácii s jednofázovým nabíjacím 
káblom poskytuje kábel Mode 3 maximálnu možnú 
rýchlosť nabíjania pre model e-Niro.

Nabíjací kábel, Mode 3
Rýchle nabíjanie (striedavým prúdom) vášho 
nového elektrického vozidla nemôže byť 
jednoduchšie a rýchlejšie. Nabíjací kábel Mode 3 
je na oboch koncoch vybavený zástrčkami typu 
2 a dá sa použiť na každodenné nabíjanie na 
verejných a domácich nabíjacích staniciach, ktoré 
sú vybavené zásuvkami typu 2. Vďaka kvalitným 
materiálom je tento nabíjací kábel extrémne 
odolný proti intenzívnemu skrúteniu alebo ohnutiu 
a bohatá izolácia proti poveternostným vplyvom 
vylučuje možnosť korózie. Bezpečné automatické 
uzamknutie vozidla, ako aj nabíjacej stanice zaisťujú 
zástrčky typu 2.
66631ADE003A (modrá a sivá/nie je vyobrazené)
66631ADE013A (sivá/k dispozícii od 2. štvrťroku)

Informácie o produkte

Fázy jedna

Napätie 250 V

Prúd 32 A

Nabíjací výkon do 22 kW

Zástrčky Typ 2 – Typ 2

Režim nabíjania Mode 3

Váha 2,665 kg

Dĺžka kábla 5 m

Farba sivá

Plášť kábla PUR

Prevádzková teplota -30 °C až 50 °C

Rýchle nabíjanie 
(striedavý prúd)

32 A, do 22 kW

Inteligencia
Komunikácia medzi EV 
a nabíjacími stanicami

Bezpečnosť
Zablokovanie vo vozidle 

a nabíjacej stanici

Výhody kábla Mode 3

32

ELEKTRICKÉ NABÍJANIE A KÁBELELEKTRICKÉ NABÍJANIE A KÁBEL



Urobte si každodenné cesty niečím špeciálnym. Prispôsobte si svoj nový model Kia 

e-Niro výberom z našej rozsiahlej ponuky mimoriadne kvalitného príslušenstva.
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1.  Strešné nosiče, hliníkové
Čím viac môžete naložiť, tým viac si môžete užívať. 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. Možno ich namontovať na vozidlá s panoramatickým 
strešným oknom aj bez neho.
G5211ADE00AL

2.  Nosič na bicykle Active
Využite naplno akciou nabitý deň vonku na bicykli. Jednoducho naložte 
a vyložte svoj bicykel – vďaka držiaku rámu s rýchlouzamykaním 
a nastaviteľným popruhom pre rýchle uvoľnenie. Unesie až do 17 kg a taktiež 
obsahuje logo značky Kia a bezpečnostné uzamknutie. 
66700ADE10

3.  Nosič na lyže a snowboard Xtender
Pridajte si viac potešenia a uberte problémov pri všetkých vašich 
dobrodružstvách so zimnými športami. Unesie až 6 párov lyží alebo 
4 snowboardy, vysúva sa na stranu a umožňuje vám vykonať naloženie 
a vyloženie s menšou námahou a väčším pohodlím, zatiaľ čo zaistí, že vaše 
oblečenie zostane čisté a vyhne sa kontaktu s vaším vozidlom. Uzamykateľný 
pre dodatočnú bezpečnosť.
55700SBA10

4.  Nosič na lyže a snowboard 400 a 600
Spoľahlivý spoločník na cesty pre vaše ďalšie zimné dobrodružstvá. „Nosič 
na lyže a snowboard 400“ odnesie až 4 páry lyží alebo 2 snowboardy a dá 
sa uzamknúť pre dodatočnú bezpečnosť. Ak potrebujete ešte viac miesta, 
môžete si vybrať „Nosič lyží a snowboardov 600“ pre až 6 párov lyží alebo 
4 snowboardy. 
66701ADE10 (400)
66701ADE00 (600)

5.  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 20 kg. Uzamykateľné pre vyššiu bezpečnosť a s logom značky Kia.
66700ADE00
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6.  Držiak na iPad® pre zadné sedadlá
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

7.  Vešiak na oblek
Bez záhybov, bez stresu. Tento vešiak na oblek sa ľahko pripevní na sedadlo 
vodiča 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

DOPRAJTE SI POTEŠENIE Z 
 KAŽDEJ JAZDY NA ELEKTRINU.
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1.  Celoročné rohože
Bez ohľadu na prekonané dobrodružstvo už nemusí-
te mať obavy z mokrých, zablatených alebo pieskom 
znečistených topánok, keď nasadáte späť do auta. Tieto 
odolné a ľahko čistiteľné rohože chránia celú podlahu 
kabíny. Rohože majú prispôsobený tvar, sú označené 
sivým logom vozidla a dizajnovými prvkami a záchytné 
body zabezpečia rohož na mieste.
Q4131ADE00 (vozidlá s ľavostranným riadením/súprava 
4 kusov)

2.  Textilné koberce, štandardné
Tieto ochranné podlahové koberce vyrobené z pevného 
plsteného materiálu ochránia pred nečistotami tie časti 
podlahy kabíny, ktoré sa využívajú najčastejšie. Dokonale 
padnú do priestoru pre nohy. Sú vybavené upevňova-
cími bodmi a protišmykovou zadnou stranou. Rohož na 
mieste vodiča je vybavená logom Niro a je tiež vystužená 
podložkou pre pätu, ktorá zaisťuje zvýšenú ochranu pred 
opotrebením. 
Q4141ADE00 (vozidlá s ľavostranným riadením/súprava 
4 kusov)

3.  Textilné rohože, velúrové
Uchovajte kabínu bezchybnú dlhšie. Tieto vysoko kvalitné 
velúrové rohože s dvojitým prešívaním chránia interiér 
vášho modelu Niro pred každodenným znečistením a zá-
roveň zdokonaľujú jeho vzhľad. Sú vyrobené na mieru tak, 
aby dokonale zapadli do priestoru pre nohy. Na predných 
je vyšité logo Niro a na mieste ich zachytia upevňovacie 
body a protišmyková spodná vrstva.
Q4143ADE00 (vozidlá s ľavostranným riadením/súprava 
4 kusov)
Q4143ADE10 (vozidlá s pravostranným riadením/súprava 
4 kusov)

4.  Súprava športových pedálov s vyššou priľnavosťou
Doprajte si pedále so športovejším vzhľadom. Tieto kovo-
vé športové pedále sa môžu pochváliť úžasne priľnavým 
povrchom. Iba pre vozidlá s ľavostranným riadením s au-
tomatickou prevodovkou a bez obmedzovača rýchlosti.

Q4F05AK000 (vozidlá s ľavostranným riadením/pre vozidlá s automatickou 
prevodovkou a bez obmedzovača rýchlosti)
Q4F05AK100 (vozidlá s ľavostranným riadením/pre vozidlá s automatickou 
prevodovkou a s obmedzovačom rýchlosti)

5.  Súprava zliatinového disku 17"
17" zliatinové disky s piatimi lúčmi, 7,0Jx17, vhodné pre rozmer pneumatík 
215/55 R17. Súčasťou súpravy je krytka a päť matíc.
Q4F40AK000

6.  Súprava zliatinového disku 17" Suwon
17" strieborné zliatinové disky s piatimi lúčmi, 7,0Jx17, vhodné pre rozmer pne-
umatík 215/55 R17. Kryt je súčasťou dodávky, dajú sa použiť originálne matice.
C5400ADE00
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Názov dielu Číslo dielu Technické údaje

Ochrana

Fólia na ochranu zadného nárazníka
Q4272ADE00TR
Q4272ADE00BL

priehľadná/jednodielna čierna/
jednodielna

Ochranná fólia pod kľučky dverí 66272ADE00

Sivá rohož do batožinového priestoru
Q4122ADE00 

Q4122ADE10

pre vozidlá s vaničkou v batožinovom 
priestore a podlahou batožinového 
priestoru v hornej polohe

pre vozidlá bez vaničky v batožinovom 
priestore/k dispozícii od 2. štvrťroku

Súprava lapačov nečistôt Q4F46AK000 vpredu/súprava 2 kusov

Súprava lapačov nečistôt Q4F46AK100 vzadu/súprava 2 kusov

Disky kolies

17" zliatinové disky 
Q4400ADS07
Q4400ADS07GR

strieborné/s piatimi dvojitými lúčmi 
grafitové/s piatimi dvojitými lúčmi

Súprava TPMS D4F40AK990

Bezpečnostné matice na kolesá a kľúč 66490ADE50 stredné

Preprava

Batožinová sieť 85790G5000WK

Komfort

Závesný interiérový háčik 66743ADE00

Skladací organizátor batožinového 
priestoru

66123ADE00

Bezpečnosť a starostlivosť

Taška s bezpečnostnou výbavou 66940ADE00

Reflexná vesta 66941ADE00

Výstražný trojuholník 66942ADE00
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Okrem uvedeného príslušenstva v brožúre je pre nový model Kia e-Niro k dispozícii aj nasledujúce 
príslušenstvo 
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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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