
Kia EV6.
Pr썿slu쏃enstvo.



Jednoducho inšpiratívna. Nová Kia EV6 je plne elektrické vozidlo, ktoré skutočne zodpovedá svojmu 

dynamickému vzhľadu. Naše starostlivo navrhnuté príslušenstvo bolo vytvorené 

tak, aby ste mali možnosť dodať tomuto inšpiratívnemu vozidlu špecifický nádych. 

Dokonalým príkladom je naša lišta dverí batožinového priestoru. Na obrázku je 

zobrazené prevedenie z brúseného hliníka, ktoré ideálne dopĺňa elegantné zadné 

svetlo po celej šírke vozidla. Všetko naše príslušenstvo je vyrobené podľa rovnako 

prísnych noriem ako vozidlo EV6, takže vždy dokonale dopĺňa pútavý dizajn vozidla. 



Všade štýloví.

Ak ste sa rozhodli pre vozidlo Kia EV6, zjavne máte veľmi vycibrený zmysel pre štýl.  

Z tohto dôvodu oceníte spôsob, akým naše príslušenstvo vytvára skutočne pozitívny efekt.  

To znamená, že nech pôjdete kamkoľvek, vždy budete štýloví. Stačí sa pozrieť na naše 

elegantné lišty dverí batožinového priestoru a štýlový sortiment zliatinových diskov kolies na 

ďalších stranách. 



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 osvetlenie kufra a zadných dverí. Už sa nikdy necíťte bezradne, zatiaľ čo 

sa snažíte nájsť niečo konkrétne v tme. Ani pri tom do ničoho nestupte.  

LED osvetlenie kufra a zadných výklopných dverí ožije, len čo otvoríte zadné 

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

66652ADE00

Súprava športových pedálov s vyššou priľnavosťou. Doprajte si pedále so 

športovejším vzhľadom. Tieto kovové športové pedále sa môžu pochváliť úžasne 

priľnavým povrchom. Príslušenstvo je zobrazené na obrázku s LED osvetlením 

priestoru pre nohy.

GIF05AK010

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 (nezobrazené)

Vychutnajte si istotu 
v každom detaile.

Objavte zmysel pre štýl. Zistíte, že najväčší účinok je možné 

dosiahnuť kombináciou rôznych vizuálnych prvkov. Vonkajšie 

prvky, ako sú nálepky a ozdobné lišty, navzájom harmonicky ladia 

a môžu sa doplniť rôznym sortimentom vnútorného osvetlenia, 

ktoré zdôrazní váš inšpiratívny štýl. 



Optika v prevedení z brúseného hliníka

Čierna Piano Black

Optika v prevedení z brúseného hliníka

Ozdobná zadná lišta. Vyrobená na mieru, aby 

zapôsobila: pomocou tejto ozdobnej lišty vytvoríte 

na dverách batožinového priestoru štýlový okraj. 

K dispozícii v čiernej farbe Piano Black a s optikou 

v prevedení z brúseného hliníka. 

CV491ADE00BR (optika v prevedení z brúseného 

hliníka) CV491ADE00BL (čierna Piano Black)

Kryty vonkajších spätných zrkadiel. 
Pozornosť venovaná detailom môže vytvárať 

rozdiel. Zdokonaľte celkový vizuálny vplyv 

modelu EV6 – zvýraznite štýl exteriéru s týmito 

krytmi z brúseného hliníka.  

CV431ADE00BR (optika v prevedení 

z brúseného hliníka)



Nálepky, pretekárske pruhy. Elegantné a aerodynamické línie dodajú jazde 

dodatočný športový charakter a zmysel pre rýchlosť. Mimoriadne kvalitné 

nálepky sú presne vyrezané podľa tvarov modelu Kia EV6 a sú k dispozícii 

v čiernej alebo bielej farbe.  

CV200ADE00BL (lesklá čierna)

CV200ADE00WH (matná biela)

Nálepky, pretekárske pruhy, matná biela

Nálepky, pretekárske pruhy, lesklá čierna



Kolesá, ktoré inšpirujú 
každú jazdu.

1a. 19" zliatinové disky  

NonSan (grafitové)
1b. 19" zliatinové disky  

NonSan (dvojfarebné)

4. 20" zliatinové disky 5. 21" zliatinové disky

4. 20" zliatinové disky. 8,0Jx20, vhodné pre 

rozmer pneumatík 255/45 R20. Súčasťou je 

krytka a päť matíc. 

CVF40AK040 (GLS a GT-line)

5. 21" zliatinové disky. 8,5Jx21, vhodné pre 

rozmer pneumatík 255/40 R21. Súčasťou je 

krytka a päť matíc. 

CVF40AK030 (iba GT)

Bezpečnostné matice na kolesá. Tieto 

uzamykacie matice diskov poskytujú 

spoľahlivú ochranu pred krádežou. 

66490ADE50 (nezobrazené)

Súprava TPMS snímačov na monitorovanie 
tlaku v pneumatikách. Táto súprava 

TPMS umožňuje kontrolovať tlak vzduchu 

v pneumatikách. 

LP52940CG100K (GLS a GT-line) 

LP52940L8200K (iba GT)

1. 19" zliatinové disky NonSan. 7,5Jx19, 

vhodné pre rozmer pneumatík 235/55 R19. 

Krytka je súčasťou dodávky, dajú sa použiť 

originálne matice.  

1a. CV400ADE09GR (grafitové/GLS a GT-line)

1b. CV400ADE09BC (dvojfarebné/GLS  

a GT-line)

2. 19" zliatinové disky. 7,5Jx19, vhodné pre 

rozmer pneumatík 235/55 R19. Súčasťou je 

krytka a päť matíc. 

2a. CVF40AK010 (GLS/typ A) 

2b. CVF40AK020 (GT-line/typ B)

3. 20" zliatinové disky GunSan. 8,0Jx20, 

vhodné pre rozmer pneumatík 255/45 R20. 

Krytka je súčasťou dodávky, dajú sa použiť 

originálne matice. 

3a. CV400ADE20GR (grafitové/GLS a GT-line) 

3b. CV400ADE20BC (dvojfarebné/GLS  

a GT-line)

2a. 19" zliatinové disky 2b. 19"zliatinové disky

3a. 20" zliatinové disky  

GunSan (grafitové)

3b. 20" zliatinové disky  

GunSan (dvojfarebné)

Vrecia na uloženie kolies. Súprava 4 vriec na uloženie kolies, 

ktoré udržia vaše kolesá, oblečenie a úložné miesto čisté. 

Chránia interiér vášho vozidla počas prepravy. 66495ADB01

Každý komponent v tomto vzrušujúcom plne elektrickom aute 

prispieva k jeho inšpiratívnemu charakteru. Najpútavejším 

prvkom sú naše originálne zliatinové disky. Všetky sú navrhnuté 

tak, aby zvýraznili úžasný dizajn vozidla. Tým sa to však nekončí: 

disky taktiež spĺňajú najprísnejšie výrobné normy spoločnosti 

Kia, zaisťujú potrebnú nosnosť a prispievajú k aerodynamickej 

účinnosti.



Každodenný život môže byť dosť komplikovaný. Pohodlie a jednoduchosť sa 

preto stávajú komoditami, ktoré všetci hľadáme. Model EV6 využíva riešenia, 

ktoré nám výrazne uľahčujú život. Od našej na mieru vyrobenej clony proti 

mrazu/slnku až po rýchle nabíjanie, riešenia pre domáce nabíjanie a kábel 

Mode 3 ponúkame široký sortiment príslušenstva, ktoré vám zjednoduší život.

Uľahčenie života. 

A nabíjania.

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 EV6. 

Po upevnení je odolná voči krádeži. CV723ADE00

Nabíjací kábel, Mode 3. Rýchle nabíjanie (striedavým prúdom) vášho nového modelu EV6 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. 

66632ADE023A (typ 2, Mode 3, 3 fázy, 5 m)

Funkcia nabíjania z vozidla (V2L). Získajte 220 V striedavého prúdu na napájanie vašich zariadení mimo vozidla 

Kia EV6. Ak je vozidlo plne nabité, funkcia nabíjania z vozidla ponúka výkon 3,6 kW, čo postačuje na prevádzku 

veľkej televíznej obrazovky alebo stredne veľkej klimatizácie po dobu 24 hodín. Jednoducho pripojte konektor V2L 

k nabíjacej zásuvke.

CVH68AK0U0 (EÚ)

CVH68AK0E0 (VB)

CVH68AK0D0 (iba Dánsko)



Riešenie pre domáce nabíjanie Kia je kompletné riešenie pre bezproblémové 

nabíjanie doma. Súčasťou riešenia je domáca nabíjačka, montáž, servis, údržba 

a správa nabíjacej stanice.

Montáž nabíjacej stanice vo vašej domácnosti je jednoduchšia, ako si myslíte. 

Stačí navštíviť miestneho predajcu Kia, ktorý vám poradí najvhodnejší balík 

na uspokojenie vašich potrieb. Následne vás krok za krokom prevedieme plne 

digitálnym procesom, kým nebude nabíjačka namontovaná a pripravená na 

použitie. Bez ohľadu na prípadné otázky je k dispozícii služba podpory, a to 

24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Každé z našich nabíjacích riešení Kia je odolné, bezpečné a spoľahlivé, 

s inteligentnými funkciami, ktoré maximalizujú energetickú účinnosť a pohodlie. 

Hlavné výhody:
• Kapacita nabíjania až 7,4 (1 fáza) alebo 11 kW (3 fázy)

• Súčasťou je nabíjací kábel s dĺžkou 5 metrov

• 5- až 8-krát rýchlejšie nabíjanie ako v bežnej domácej zásuvke

•  Jednoduchá úhrada nákladov na nabíjanie (v závislosti od vybraného balíka)

• Bezpečnejšie nabíjanie ako v domácej zásuvke

• Online objednávanie

• Profesionálna montáž doma

•  Vrátane nepretržitej zákazníckej podpory a 2-ročnej údržby (s možnosťou 

predĺženia)

•  Cloud pre elektrické vozidlo a systém správy nabíjacej stanice (okrem riešenia 

Ecoline)

• Hodnota do budúcnosti

• Kompatibilné so všetkými ostatnými elektrickými vozidlami

Čo môže byť lepšie ako nabíjanie vozidla značky Kia na tom najlepšom zo 

všetkých možných miest: vo vašom domove. Kde si užijete maximálne pohodlie, 

napríklad ideálne nabíjanie cez noc. Takže každý deň môžete začať s plne 

nabitým elektrickým vozidlom Kia, ktoré je pripravené na jazdu.

Riešenie pre domáce nabíjanie Kia.

Kia Charge Proline a Kia Charge Proline Business Kia Charge Ecoline a Kia Charge Ecoline Connect

1. Domáca 
nabíjačka

2. Montáž

3. Servis 
a údržba

4. Správa 
nabíjacej stanice



Elegantná aerodynamická karoséria vozidla EV6 skrýva výnimočne veľkorysé 

rozmery, ktoré majú čo ponúknuť. Využite priestrannosť vozidla naplno 

a vyberte si prakticky navrhnuté originálne príslušenstvo značky Kia. Vďaka 

nemu si s ľahkosťou vychutnáte všetky druhy výletov, od rodinných výletov so 

psom až po individuálnu výpravu na dvoch kolesách. Jediným obmedzením 

vašich dobrodružstiev bude iba vaša myseľ!

Je to váš život. 

Nenechajte si ujsť ani minútu!

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. 66123ADE01

Mriežka pre psa. Táto robustná mriežka je ideálna na prepravu 

vášho psa alebo kufra plného nákladu. Ľahko sa inštaluje, 

dokonale zapadne medzi opierky zadných sedadiel a strechu 

a zaistí, že všetko bezpečne zostane na svojom mieste bez 

toho, aby obmedzovala pohľad dozadu pre šoféra. 

CV150ADE00

Nosič bicyklov 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 60 kg. Jednoduché 

nakladanie, odolný voči krádeži a s naloženými bicyklami 

umožňuje otvoriť dvere batožinového priestoru! 

E823055001



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. 

O maximálnom užitočnom zaťažení vozidla sa informujte 

u predajcu. 

a. CV281ADE01 (GLS, GT-line)

b. CV281ADE00 (GLS)

Súprava káblov na pripojenie ťažného zariadenia, 13- a 7-pólová. 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. Vďaka novej funkcii 

ovládania kontrolky prívesu sa prostredníctvom združeného prístroja vozidla 

odošle oznámenie, ak je na prívese rozbité koncové svetlo, brzdové svetlo alebo 

kontrolka.  

 
13-pólová súprava káblov zabezpečuje dodatočné funkcie karavanu.

Aby sa zaistila plná funkčnosť, súčasťou kabeláže je adaptér +15/+30.

13-pólová kabeláž: CV621ADE00PC* (vodotesný kryt zásuvky)

7-pólová kabeláž: CV620ADE00PC* (s otvormi na odtekanie vody, aby sa 

zabránilo hromadeniu vody)

V závislosti od aktuálneho používania ťažného zariadenia môžete použiť 

adaptéry pre dočasnú zmenu zo 7-pólovej na 13-pólovú kabeláž a naopak. 

E919999137 (adaptér z 13-pólovej (vozidlo) na 7-pólovú kabeláž (príves/

karavan)) 

55622ADB00 (adaptér zo 7-pólovej (vozidlo) na 13-pólovú kabeláž (príves/

karavan))

*CV621ADE00PC a CV620ADE00PC sú kompatibilné s vozidlami s balíkom pre 

príves (kód možnosti VGXD04).

O všetkých funkciách týchto produktov a o maximálnom užitočnom zaťažení 

vozidla sa informujte u vášho predajcu.

a.

b.



Gumené rohože do každého počasia. Bez ohľadu na 

prekonané dobrodružstvo už nemusíte mať obavy z mokrých, 

zablatených alebo pieskom znečistených topánok, keď 

nasadáte späť do auta. Tieto odolné a ľahko čistiteľné 

koberčeky chránia celú podlahu kabíny. Majú prispôsobený 

tvar a upevňovacie body, ktoré ich pevne zachytia na mieste. 

Koberčeky v prvom rade obsahujú logo EV6, GT-line alebo GT.  

CV131ADE00 (logo EV6),  

CV131ADE00GT (logo GT)

CV131ADE00GL (logo GT-line)

Textilné koberčeky, štandardné. Tieto ochranné podlahové 

koberčeky vyrobené z pevného plsteného materiálu ochránia 

pred nečistotami tie časti podlahy kabíny, ktoré sa využívajú 

najčastejšie. Koberčeky sa ideálne hodia do priestoru na nohy. 

Koberček na mieste vodiča obsahuje logo EV6, upevňovacie 

body a protišmykovú spodnú vrstvu. Koberček na mieste 

vodiča je tiež vystužený podložkou pre pätu, ktorá zaisťuje 

zvýšenú ochranu pred opotrebením.  

CV141ADE00

Štýlové velúrové koberčeky. Okrem účinnej ochrany tieto 

mimoriadne kvalitné velúrové podlahové koberčeky majú aj 

výrazné šedé dvojité prešívanie, ktoré ladí so sedadlami.  

Sú vyrobené na mieru tak, aby dokonale zapadli do priestoru 

pre nohy. Na predných je vyšité logo GT alebo GT-line a na 

mieste ich zachytia upevňovacie body a protišmyková spodná 

vrstva.  

CV143ADE00GT (logo GT) 

CV143ADE00GL (logo GT-line) 

Textilné koberčeky, velúrové. Uchovajte kabínu dlhšie 

v bezchybnom stave. Tieto vysokokvalitné velúrové koberčeky 

chránia interiér vozidla pred každodenným znečistením 

a zároveň zdokonaľujú jeho vzhľad. Sú vyrobené na mieru tak, 

aby dokonale zapadli do priestoru pre nohy. Na predných je 

vyšité logo EV6 a na mieste ich zachytia upevňovacie body 

a protišmyková spodná vrstva. 

CV143ADE00 

Pamätáte si ten pocit hrdosti, keď ste prvýkrát sadli do svojho nového auta? 

Náš sortiment špeciálne navrhnutého príslušenstva môže pomôcť zachovať 

tento vzhľad nového vozidla, a to na dlhé roky. Všetko príslušenstvo dokonale 

dopĺňa vzhľad vozidla a je špeciálne vyrobené tak, aby chránilo vysokú kvalitu 

vášho EV6. Je to ďalší spôsob, akým vám pomáhame užívať si život s týmto 

inšpiratívnym vozidlom. 

Udržiavanie vecí v dobrom 
stave sa oplatí.



Vanička do kufra. Na mieru prispôsobená rohož vyrobená z 80 % zdrojov na biologickej báze ochráni batožinový 

priestor pred mokrými, zablatenými a špinavými predmetmi. Je odolná, protišmyková a vodeodolná s vyvýšenými 

okrajmi. 

CV122ADE00E (pre vozidlá s doskou batožinového priestoru)

CV122ADE10E (pre vozidlá bez dosky batožinového priestoru)

Koberec do batožinového priestoru. Či už veziete domáceho miláčika, týždenný nákup alebo batožinu pre 

rodinu tento na mieru vyrobený vysokokvalitný velúrový koberec udrží batožinový priestor dlhodobo čistý, nový 

a štýlový. Vďaka tlačidlám na upevnenie je kompatibilný s výklopným prekrytím nárazníka pre väčšiu ochranu. 

CV120ADE00 (koberec do batožinového priestoru)

66120ADE00 (chránič nakladacej hrany pre koberec do batožinového priestoru)

Ochrana zadných sedadiel. Je špeciálne navrhnuté tak, aby 

chránilo operadlá sklopených zadných sedadiel pri preprave 

dlhých a drsných predmetov, ktoré by ich mohli poškodiť. 

Jednoducho sa upevňuje pomocou suchého zipsu. Je vyrobená 

z 90 % z biologických zdrojov. 

CV128ADE00E

Predná vanička batožinového priestoru. Perfektne padnúca 

ochranná rohož do predného batožinového priestoru, ktorý 

sa nachádza pod kapotou modelov s pohonom 2 kolies. Je 

vyrobená z 90 % z biologických zdrojov. 

CV126ADE00E



V쏯stra쏹n쏯 trojuholn썿k. 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 

aktuálnej normy ECE-R27 a je vyžadovaný zákonom vo väčšine krajín Európy. 

66942ADE01

Re쏿exn쌴 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. 

66941ADE01 (jedna vesta)

Ta쏃ka s bezpe썊nostnou v쏯bavou. 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 s aktuálnou 

normou DIN 13164:2014, ktorá predstavuje 

zákonnú požiadavku vo viacerých európskych 

krajinách. 66940ADE01

Bezpe썊nosti nie je nikdy prive쎗a. Dopl쎜te vstavan쏒 bezpe썊nos쏉 
v쌴쏃ho modelu EV6 predmetmi z n쌴쏃ho certi쏾kovan썗ho 
bezpe썊nostn썗ho pr썿slu쏃enstva.

Va쏃a bezpe썊nos쏉. 
Na쏃a priorita.



Kia Sales Slovakia s. r. o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovensko

V쏃etky inform쌴cie a ilustr쌴cie vych쌴dzaj쏒 z 쏒dajov dostupn쏯ch 
v 썊ase vydania tejto publik쌴cie a m쎦쏹u sa kedyko쎗vek zmeni쏉 
bez predch쌴dzaj쏒ceho upozornenia. Aktu쌴lne inform쌴cie z썿skate 
u svojho predajcu Kia.


