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Akcesoria
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Tak oryginalna jak Ty
Nie tylko oryginalne, ale też wyjątkowe! Oto dlaczego opracowaliśmy
gamę wysokiej jakości akcesoriów, które idealnie pasują
do Twojej nowej Kia Ceed. Dzięki nim wyrazisz siebie.

Zalety oryginalnych akcesoriów Kia:
– Wytrzymałość potwierdzona intensywnymi testami.
– Zgodność z rygorystycznymi standardami produkcyjnymi.
– Pełna homologacja Kia.

Akcesoria przedstawione w niniejszym katalogu pasują zarówno do Kia Ceed w wersji 5-drzwiowej,
jak i wersji kombi (chyba że wskazano inaczej).
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OBRĘCZE KÓŁ

Wybór należy do Ciebie!
Srebrne, grafitowe czy czarne? Sportowe czy eleganckie?
Specjalnie zaprojektowana dla nowej Kia Ceed szeroka paleta atrakcyjnych
wzorów obręczy kół pozwala wyróżnić się na drodze.

Obręcz koła 16” Anyang ze stopu lekkiego
Obręcz 16” ze stopu lekkiego, o pięciu podwójnych ramionach, 6,5J×16,
do opon 205/55 R16. Doskonały i elegancki dodatek pasujący idealnie
do Kia Ceed. Z zaślepką, można stosować oryginalne nakrętki.
Nakrętki przeciwkradzieżowe

Obręcz koła 16” ze stopu lekkiego

Obręcz koła 17” ze stopu lekkiego

Obręcz 16” ze stopu lekkiego, o pięciu podwójnych

Pięcioramienna obręcz 17” ze stopu lekkiego,

Skutecznie zabezpieczają koła pojazdu

ramionach, srebrna, 6,5J×16, do opon 205/55 R16.

dwukolorowa, 7,0J×17, do opon 225/45 R17.

przed kradzieżą. 66490ADE50

Inspiracja duchem miasta połączona z doskonałą

Lekka i wytrzymała, podkreśla prezencję Kia Ceed.

stylistyką. Bez zaślepki, można stosować

Bez zaślepki, można stosować oryginalne nakrętki.

oryginalne nakrętki. 52910J7200PAC

52910J7400PAC

Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)

Kołpaki do stalowych obręczy kół 15”

Kołpaki do stalowych obręczy kół 16”

Oryginalne czujniki Kia, identyczne

Obręcz 15” stalowa, 6.0J×15, do opon

Obręcz 16” stalowa, 6.5J×16, do opon

do opon 225/45 R17. Wyróżniająca się obręcz koła o dynamicznej i sportowej

z montowanymi fabrycznie. Umożliwiają

195/65 R15. Idealna do opon zimowych.

205/55 R16. Idealna do opon zimowych.

stylistyce. Z zaślepką, można stosować oryginalne nakrętki.

monitorowanie ciśnienia w oponach. J7F40AK000

52910G4000PAC (tylko do samochodów

52910G4050PAC (obręcz stalowa, niepokazana).

J7400ADE07BC (dwukolorowa), J7400ADE07 (srebrna),

oryginalnie wyposażonych w obręcze 15”.

52970J7100 (kołpak, 1 sztuka).

J7400ADE07GR (grafitowa), J7400ADE07BL (czarna)

i nasadka do odkręcania

J7400ADE06BL (czarna), J7400ADE06 (srebrna)
J7400ADE06GR (grafitowa), J7400ADE06BC (dwukolorowa)

Obręcz koła 17” Goyang ze stopu lekkiego
Obręcz 17” ze stopu lekkiego, o pięciu podwójnych ramionach, 7.0J×17,

Obręcz stalowa niepokazana).
52970J7000 (kołpak, 1 sztuka).

STYLISTYKA

Twój niepowtarzalny styl
Zaskakujące, jak sprytne połączenie różnych oryginalnych akcesoriów
może stworzyć tak odmieniony samochód — niepowtarzalny i atrakcyjny.
Odkryj nowe możliwości!

Naklejki ozdobne ze wzorem pasów wyścigowych
Podkreślają dynamikę i nowoczesność linii nadwozia. Wysoka jakość wykonania. Idealnie dopasowane do kształtu Kia Ceed.
Dostępne w błyszczącej czerni, błyszczącej czerwieni lub w matowej bieli. Odporne na zjawiska pogodowe oraz częste korzystanie
z myjni samochodowej. Zalecany specjalistyczny montaż.
J7200ADE00BL (błyszcząca czerń), J7200ADE00RD (błyszcząca czerwień), J7200ADE00WH (matowa biel)
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Chrom czy satyna? Decyzja należy do Ciebie.

Nakładki lusterek zewnętrznych

Wybór należy do Ciebie: chromowane wykończenie to niezbędny składnik

Mała zmiana, a jaki efekt! Nakładki o wyglądzie szlifowanej lub błyszczącej stali

znakomitej prezencji. Subtelna satyna podkreśla dyskretną elegancję.

nierdzewnej wzbogacają atrakcyjność stylistyczną nowej Kia Ceed.
J7431ADE00BR (satyna), J7431ADE00ST (chrom)

Satyna

Listwa pokrywy bagażnika i listwa zderzaka tylnego (5-drzwiowy)
Kolejne atrakcyjne detale. Dzięki tym dodatkom samochód zyskuje elegancki akcent przy krawędzi pokrywy bagażnika.
Listwa pokrywy bagażnika: J7491ADE00BR (satyna / 5-drzwiowy), J7491ADE00ST (chrom / 5-drzwiowy)
Listwa zderzaka tylnego: J7274ADE00BR (satyna / 5-drzwiowy), J7274ADE00ST (chrom / 5-drzwiowy)

Satyna

Chrom

Listwa pokrywy bagażnika (kombi)
W bardzo elegancki sposób łączy tylne lampy zespolone. Dzięki niej nadwozie zyskuje jeszcze bardziej indywidualny,
przyciągający uwagę charakter.
J7491ADE10BR (satyna / kombi), J7491ADE10ST (chrom / kombi)
Nakładka progu bagażnika i listwa zderzaka tylnego (kombi)
Listwy boczne nadwozia
Nakładki o wyglądzie szlifowanej lub błyszczącej stali nierdzewnej wzbogacają atrakcyjność stylistyczną tylnej części Kia Ceed.
Dodają elegancji i podkreślają dynamikę pojazdu.

Nakładka progu bagażnika:

J7271ADE00BR (satyna), J7271ADE00ST (chrom)

J7275ADE10BR (satyna / kombi / niepokazana), J7275ADE10ST (chrom / kombi / niepokazana)
Listwa zderzaka tylnego:
J7274ADE10BR (satyna / kombi / niepokazana), J7274ADE10ST (chrom / kombi / niepokazana)

Chrom
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Oświetlenie podłoża montowane w drzwiach przednich

Projektory z logo Kia

Włącza się przy każdym otwarciu drzwi. Oświetla podłoże

Oświetlają podłoże jednobarwnym, wyraźnym logo Kia.

subtelnym, rozproszonym światłem. Podnosi bezpieczeństwo

Wywierają duże wrażenie po zmroku. Włączają się automatycznie

i poczucie komfortu po zmroku. 66651ADE00

po otwarciu drzwi przednich. 66651ADE00K

Diodowe oświetlenie miejsca na nogi
Dyskretne oświetlenie włącza się automatycznie przy każdym
odblokowaniu drzwi i gaśnie po uruchomieniu silnika. Dostępne
w dwóch kolorach: stylowej czerwieni i klasycznej bieli.
66650ADE20 (czerwone, 1 rząd), 66650ADE20W (białe, 1 rząd)
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W PODRÓŻY

Świat pełen możliwości
Gdziekolwiek wyruszasz, możesz zabrać wszystko, czego potrzebujesz.
Nasze akcesoria umożliwiają bezpieczny transport, dzięki czemu każdy
wyjazd może stać się prawdziwą przygodą.

Poprzeczne belki dachowe ze stopu lekkiego i stalowe
Wytrzymałe i łatwe w montażu, ze stopu lekkiego albo stalowe.
Odpowiednie do pojazdów z zamkniętym panoramicznym oknem
dachowym. Dealer Kia Motors przekaże informacje o maksymalnej
ładowności.

Bagażnik dachowy 330

J7211ADE10AL (ze stopu lekkiego / kombi),
J7211ADE10ST (stalowe / kombi)

Belki dachowe ze stopu lekkiego i stalowe
Surfing, jazda na rowerze, narciarstwo, spływy kajakowe... Bez
względu na to, który sport wybierzesz, możesz polegać na tym
lekkim i szybkim akcesorium do przewozu bagaży na dachu.
Nieodpowiednie do pojazdów z panoramicznym oknem dachowym.
Dealer Kia Motors przekaże informacje o maksymalnej ładowności.
J7210ADE00AL (ze stopu lekkiego / 5-drzwiowy),
J7210ADE00ST (stalowe / 5-drzwiowy)

Bagażnik dachowy 330 i 390
Wyjazd na wakacje? Prawdopodobnie potrzebna będzie większa przestrzeń na bagaż. Elegancki i wytrzymały bagażnik dachowy sprawi,
że upychanie rzeczy w kabinie nie będzie już konieczne. Łatwy w montażu. Zapewnia bezproblemowy dostęp dzięki funkcji obustronnego
otwierania. Oto doskonały sposób na uzyskanie dodatkowej przestrzeni! Wyposażony w zamek.
66730ADE10 (bagażnik dachowy 330 / wymiary: 144 × 86 × 37,5 cm / objętość: 330 l / nośność: do 75 kg)
66730ADE00 (bagażnik dachowy 390 / tylko dla wersji 5-drzwiowej / wymiary: 195 × 73,8 × 36 cm / objętość: 390 l / nośność: do 75 kg)

Bagażnik dachowy 390
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Uchwyt „Xtender” na narty i deski snowboardowe

Przegroda bagażnika

Ułatwia szybki i łatwy montaż oraz demontaż sprzętu.

Solidna kratka, idealna podczas przewożenia dużego bagażu.

Pozwala przewieźć 6 par nart lub 4 deski snowboardowe.

Łatwa do zamontowania, idealnie dopasowana pomiędzy tylne siedzenia

Wysuwany na bok. Umożliwia montaż i demontaż sprzętu bez

a dach. Nie ogranicza kierowcy pola widzenia do tyłu.

dotykania nadwozia pojazdu. Wyposażony w zamek. 55700SBA10

J7150ADE10 (przegroda bagażnika / kombi)

Zestaw przewodów do haka holowniczego
Z wielofunkcyjnym modułem wzmacniającym napięcie zasilania świateł.
Wykorzystuje oryginalne złącza pojazdu. Do przyczep ze światłami tradycyjnymi
i diodowymi. Zgodny z układem dźwiękowego ostrzegania o awarii
kierunkowskazów lub świateł stopu przyczepy. Po podłączeniu przyczepy
automatycznie wyłącza się tylne światło przeciwmgielne samochodu.
Dostępny z 7-stykowym złączem z otworami zapobiegającymi gromadzeniu się

Uchwyt typu 400 i 600 na narty i deski snowboardowe

Hak holowniczy odkręcany

Niezawodny towarzysz podróży podczas przyszłych zimowych przygód. Uchwyt typu 400 na narty i deski snowboardowe pozwala

Jeżeli korzystasz z przyczepy, wybierz wysokiej klasy, oryginalny

kempingowych. Aby w pełni wykorzystać oferowane możliwości, należy

przewieźć 4 pary nart lub 2 deski snowboardowe. Wyposażony w zamek. Jeżeli potrzeba więcej miejsca na sprzęt, można wybrać uchwyt

stalowy hak holowniczy. Zaprojektowano go z uwzględnieniem

dodatkowo zamówić przedłużającą wiązkę przewodów +15/+30.

typu 600. Umożliwia on przewóz 6 par nart lub 4 desek snowboardowych. 66701ADE10 (uchwyt typu 400), 66701ADE00 (uchwyt typu 600),

parametrów Kia Ceed.

Zestaw przewodów do haka holowniczego ze złączem 13-stykowym:

66701ADE90 (przejściówka typu U do belek bagażnika wykonanych ze stali)

J7280ADE00 (5-drzwiowy), J7280ADE10 (kombi)

J7621ADE00CP (bez złącza / 5-drzwiowy i kombi)

wody lub z wodoszczelną obudową złącza 13-stykowego.
Złącze 13-stykowe zgodne ze wszystkimi funkcjami nowoczesnych przyczep

J7621ADE00PC (ze złączem / 5-drzwiowy i kombi)
55621ADE01 (przedłużająca wiązka przewodów +15/+30 do złącza 13-stykowego)
Zestaw przewodów do haka holowniczego ze złączem 7-stykowym:
J7620ADE00CP (bez złącza / 5-drzwiowy i kombi)
J7620ADE00PC (ze złączem / 5-drzwiowy i kombi)
W zależności od sposobu korzystania z haka holowniczego istnieje możliwość
zastosowania przejściówki zmieniającej tymczasowo złącza 7- i 13-stykowe.
Przejściówka ze złącza 13-stykowego (pojazd) na 7-stykowe (przyczepa
kempingowa): E919999137

Uchwyt na rowery „Pro”

Uchwyt na rowery „Active”

Hak holowniczy odczepiany automatycznie

Umożliwia szybki i łatwy załadunek oraz rozładunek. Po przymoco-

Łatwy w użyciu. Wyposażony w uchwyt ramy z łatwym zapięciem,

System blokady zapewnia łatwy i bezpieczny montaż.

Szczegółowych informacji oraz danych o maksymalnej masie holowanej przyczepy

waniu roweru do ramienia dalsze dopasowywanie i zabezpieczanie

wygodne uchwyty kół oraz regulowane, szybko rozpinane paski.

J7281ADE00 (5-drzwiowy), J7281ADE10 (kombi)

udzieli Dealer Kia.

odbywa się na wysokości dachu. Służy do tego pokrętło obracane

Umożliwia błyskawiczny załadunek oraz rozładunek. Dopuszczalne

jedną ręką. Dopuszczalne obciążenie: 20 kg. Wyposażony w zamek.

obciążenie: 17 kg. Wyposażony w zamek. W zestawie łącznik

66700ADE00 (uchwyt na rower), 66700ADE90 (łącznik do belek

do belek bagażnika wykonanych ze stali. 66700ADE10

Przejściówka ze złącza 7-stykowego (pojazd) na 13-stykowe (przyczepa
kempingowa): 55622ADB00

bagażnika wykonanych ze stali)
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Zalety oryginalnych akcesoriów Kia:

Zalety oryginalnych akcesoriów Kia:

– Umożliwiają pełne wykorzystanie nośności dachu

– Odporność na korozję.

samochodu.
– Zmniejszają poziom hałasu dzięki aerodynamicznemu
ukształtowaniu.
– Spełniają rygorystyczne standardy produkcyjne Kia.

– Spełniają normy dotyczące uchwytów na rowery

Uchwyt na rowery na wszystkie haki holownicze

(CARLOS BC) oraz normy dotyczące urządzeń.
sprzęgających przyczepy samochodowe (CARLOS TC).
– Spełniają rygorystyczne standardy produkcyjne Kia.

Nieoceniony podczas wycieczek i wakacji. Niezwykle wygodny i łatwy w użyciu.
Pozwala na przewożenie 2 rowerów. Maksymalna ładowność: 60 kg.
Umożliwia szybkie montowanie rowerów i zabezpiecza je przed kradzieżą.
Nie ogranicza dostępu do bagażnika. E823055001
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OCHRONA

Jakość zasługuje na troskę
Oryginalne akcesoria firmy Kia ułatwiają zachowanie wysokiej jakości wykończenia nowej Kia Ceed.
Dzięki nim każda podróż może być beztroska i bezproblemowa. Niezależnie od tego, dokąd się udasz.

Standardowe dywaniki tekstylne

Dywaniki welurowe

Wykonane z wytrzymałego materiału. Doskonale chronią podłogę

Eleganckie i praktyczne. Wykonane z wysokiej jakości weluru

przed zabrudzeniem. Wykonane na miarę. Mocowane za pomocą

i ozdobione logo modelu. Chronią wnętrze przed zabrudzeniami.

zaczepów. Antypoślizgowy spód. Dywanik kierowcy z logo Kia Ceed

Wykonane na miarę. Mocowane do podłogi za pomocą

i wzmocnieniem pod piętą. Zestaw 4 sztuk.

standardowych zaczepów. Antypoślizgowy spód. Zestaw 4 sztuk.

J7141ADE00 (AT), J7141ADE01 (MT / niepokazane)

J7143ADE00 (AT), J7143ADE01 (MT / niepokazane)

Listwy boczne i zestaw chlapaczy
Dodają elegancji i zapewniają dodatkową ochronę. Podkreślają
sportowego ducha samochodu. Zabezpieczają drzwi przed
zarysowaniami. Można je pomalować w kolorze nadwozia.
J7271ADE00BL

Dywaniki gumowe z kolorowym akcentem

Niezależnie od warunków pogodowych i otoczenia, chlapacze

Zalety oryginalnych akcesoriów Kia:

Wytrzymałe i łatwe do umycia. Skutecznie zabezpieczają podłogę.

zabezpieczają podwozie, progi oraz drzwi przed wodą, błotem

– Wykonane z najlepszych materiałów, spełniają wszelkie

Idealnie dopasowane. Wyposażone w wytrzymałe zaczepy.

i pyłem. Zaprojektowane specjalnie dla Kia Ceed.

oczekiwania.

Dzięki nim nie musisz martwić się o wnętrze samochodu,

J7460ADE10 (przednie, zestaw 2 sztuk),

– Zaprojektowane specjalnie do tego modelu.

niezależnie od warunków pogodowych i otoczenia.

J7460ADE30 (tylne, zestaw 2 sztuk / 5-drzwiowy),

– Wyposażone w wytrzymałe zaczepy i antypoślizgowy spód.

J7131ADE00RE (z czerwonym logo, zestaw 4 sztuk)

J7460ADE40 (tylne, zestaw 2 sztuk / kombi / niepokazane).

J7131ADE00GR (z szarym logo, zestaw 4 sztuk)
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Dwustronny dywanik bagażnika

Dywanik gumowy bagażnika

Elegancki, idealnie dopasowany. Dzięki niemu bagażnik zawsze

Zaprojektowany specjalnie do tego modelu. Podwyższone krawędzie

wygląda perfekcyjnie, niezależnie od przewożonego ładunku.

zabezpieczają bagażnik przed wszelkimi zabrudzeniami. Wytrzymały

Z jednej strony pokryty miękkim welurem wysokiej jakości.

i wodoodporny. Antypoślizgowy spód. Idealnie pasuje do wnętrza.

Druga strona z wytrzymałą powierzchnią gumową, odporną

Ozdobiony logo modelu Ceed.

na zabrudzenia.

J7122ADE05 (dla wersji z dwupoziomową podłogą bagażnika / może

Dwustronny: J7120ADE05 (dla wersji z dwupoziomową podłogą

być stosowany, gdy podłoga bagażnika znajduje się w górnym

bagażnika / może być stosowany, gdy podłoga bagażnika znajduje

położeniu / 5-drzwiowy),

się w górnym położeniu / 5-drzwiowy / pasuje do maty osłaniającej

J7122ADE00 (dla wersji bez dwupoziomowej podłogi bagażnika /

zderzak)

5-drzwiowy / niepokazany),

Jednostronny: J7120ADE00 (dla wersji bez dwupoziomowej podłogi

J7122ADE10 (dla wersji bez głośnika / kombi / niepokazany),

bagażnika / 5-drzwiowy / niepokazany / nie pasuje do maty

J7122ADE15 (dla wersji z głośnikiem / kombi / niepokazany)

osłaniającej zderzak)

Dwustronna, antypoślizgowa wykładzina bagażnika i mata osłaniająca zderzak
Folia ochronna zderzaka tylnego

Folie ochronne zagłębień przy klamkach drzwi

bagażnika zapewnia pełną ochronę. Z jednej strony pokryta miękkim welurem wysokiej jakości. Druga strona z wytrzymałą

Zapewnia odpowiednią ochronę zderzaka tylnego przed

Zagłębienia przy klamkach drzwi są szczególnie narażone

powierzchnią gumową, odporną na zabrudzenia.

zarysowaniami i zadrapaniami podczas załadunku i rozładunku.

na zadrapania i zarysowania. Dzięki foliom ochronnym te miejsca

Mata osłaniająca zderzak połączona z wykładziną bagażnika. Prosty montaż umożliwia szybkie rozłożenie podczas

Dostępna w wersji czarnej i przezroczystej.

mogą wciąż wyglądać jak nowe. 66272ADE00 (zestaw 4 sztuk)

użytkowania i złożenie lub odczepienie, gdy nie jest potrzebna. Zapewnia doskonałą ochronę zderzaka tylnego podczas

J7272ADE00BL (czarna / 5-drzwiowy),

załadunku i rozładunku pojazdu. Idealne rozwiązanie również w przypadku przewozu czworonożnych przyjaciół.

J7272ADE00TR (przezroczysta / 5-drzwiowy),

J7120ADE15 (wykładzina dla pojazdów z szynami do mocowania bagażu / kombi / niepokazane),

J7272ADE10BL (czarna / kombi / niepokazana),

J7120ADE10 (wykładzina dla pojazdów bez szyn do mocowania bagażu / kombi), 66120ADE00 (mata osłaniająca zderzak)

J7272ADE10TR (przezroczysta / kombi / niepokazana)

Wyjazd na zajęcia sportowe, do sklepu, na wakacje? Mamy jedno rozwiązanie na wszystkie okazje! Dwustronna wykładzina

KOMFORT
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BUTIK

Sprytnie i wygodnie

Wyjątkowe dodatki!
Masz powody do dumy. Dzięki produktom sygnowanym logiem Kia możesz wyrazić
swoje przywiązanie do posiadanego samochodu.

Te niezwykle przydatne akcesoria mogą sprawić, że każda podróż
będzie przyjemna i bardziej komfortowa.

Wieszak na ubrania

Uchwyt na iPada® dla osoby siedzącej na kanapie tylnej

Pozwala utrzymać odzież w odpowiednim stanie, bez zagnieceń.

Umożliwia obracanie oraz przechylanie urządzenia.

Można go szybko zamontować na oparciu fotela przedniego,

Pasuje do iPada® 1, 2, 3 i 4 oraz iPada®Air 1 i 2.

a później równie szybko zdemontować i zabrać ze sobą. Wymaga

Zestaw nie obejmuje iPada® ani ładowarki. 66582ADE01

Gotowy do drogi

Skórzany breloczek do kluczyka

Modny aluminiowy bidon w kolorze matowej czerni.

Atrakcyjny breloczek do kluczy. Dwukolorowy, z tkaniny łączonej
ze skórą. Z błyszczącym czarnym zapięciem i matowym logo Kia.

demontażu, jeżeli na kanapie tylnej siedzi pasażer. 66770ADE10

Osłona na szyby
Latem chroni wnętrze przed silnym słońcem. Zimą zabezpiecza
szybę czołową oraz szyby boczne przednie przed lodem
i zmrożonym śniegiem. Dopasowana do kształtu nadwozia Kia Ceed.
Po zamontowaniu zabezpieczona przed kradzieżą. J7723ADE00
Uniwersalna ładowarka samochodowa

Podręczny parasol

Zaczep
Ładowarka samochodowa z dwoma gniazdami USB. Przewód

Wysokiej jakości podręczny parasol ze skórzaną rączką. Wyposażony

Umożliwia zawieszenie pojemnika lub torby z żywnością.

z różnymi złączami umożliwia ładowanie rozmaitych urządzeń.

w funkcję automatycznego otwierania i składania. Z nadrukowanym

Zmniejsza ryzyko zabrudzenia wnętrza. Mocowany w dolnej

Wytrzymała obudowa z tworzywa i nylonowa osłona.

logo Kia.

części konsoli centralnej, od strony pasażera.
66743ADE00 (niepokazany)
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BEZPIECZEŃSTWO I PIELĘGNACJA

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Zestaw do letniej pielęgnacji samochodu
Zawiera butelkę koncentratu letniego płynu do spryskiwaczy. Płyn ten zapewnia utrzymanie

Ekstremalne warunki pogodowe i drogowe mogą być bardzo trudne.
Oryginalne akcesoria firmy Kia pomogą Ci przygotować się
na nieprzewidywalne sytuacje.

krystalicznie czystych szyb. Szybę czołową i lampy przednie można oczyścić z zaschniętych insektów
za pomocą specjalnego płynu z rozpylaczem do usuwania resztek owadów. Z kolei płyn do czyszczenia
obręczy kół, opracowany z myślą o obręczach ze stopu lekkiego, ułatwia usunięcie brudu i osadu
z klocków hamulcowych. Gąbka pomaga w czyszczeniu powierzchni szklanych.
LP974APE102K (produkty z zestawu można również zamawiać pojedynczo)

Zestaw do zimowej pielęgnacji samochodu i skrobaczka do szyb z rękawicą
Zawiera butelkę koncentratu zimowego płynu do spryskiwaczy. Zapewnia swobodną pracę wycieraczek.
Odmrażacz do szyb z rozpylaczem pomaga w czyszczeniu zamarzniętych szyb i zapobiega
ich ponownemu oblodzeniu. Skrobaczka przyspiesza usuwanie lodu, a gąbka umożliwia przetarcie
Trójkąt ostrzegawczy

Zestaw bezpieczeństwa

zaparowanych szyb. LP973APE109K (produkty z zestawu można również zamawiać pojedynczo)
Nigdy więcej zmarzniętych dłoni! Skrobaczka z rękawicą zapewnia komfort i chroni dłonie podczas

Potrzebny w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia na drodze.

Na wszelki wypadek. Zawiera dwie kamizelki odblaskowe, trójkąt

Dobrze widoczny, ostrzega innych kierowców przed unieruchomio-

ostrzegawczy oraz apteczkę pierwszej pomocy spełniającą

nym pojazdem. Lekki, stabilny i całkowicie składany. Zgodny

obowiązującą normę DIN 13164:2014. Wyposażenie obowiązkowe

z obowiązującą normą ECE-R27. Wyposażenie obowiązkowe

w większości krajów Europy. 66940ADE00

używania na mrozie. LP950APE01K

Lakier do zaprawek

w większości krajów Europy. 66942ADE00
Twój samochód nawet po latach użytkowania może wyglądać jak nowy. Produkt zabezpiecza lakier
przed korozją i umożliwia naprawę zarysowań oraz odbić lakieru przez kamienie. Szybko, łatwo
i skutecznie. Oryginalne lakiery do zaprawek pasują idealnie do kolorystyki nadwozia.
Odpowiedni kod koloru dobierze Dealer Kia.

Powłoka ochronna Glasscoat
Kamizelka odblaskowa

Produkty ochronne do szyb „Better view”

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jaskrawy kolor oraz paski

Zapewniają lepszą widoczność i podnoszą bezpieczeństwo.

zewnętrzne przed zanieczyszczeniami, rozpuszczalnikami, solą drogową, ptasimi odchodami oraz

odblaskowe zapewniają widoczność z daleka zarówno w dzień,

Utrzymują doskonałą przejrzystość szyby czołowej i szyb bocznych.

podczas mycia pojazdu. Zastępuje woskowanie. Zabezpiecza również dywaniki i tapicerkę wnętrza

jak i w nocy. Mieści się w schowku w drzwiach. Zgodna z normą

Wypełniają mikropęknięcia i ułatwiają odprowadzanie wody z szyb.

przed brudem i plamami. LP982APE1BROK (zestaw brązowy), LP982APE1SILK (zestaw srebrny),

EN 20471. Wyposażenie obowiązkowe w większości krajów Europy.

Trzystopniowa procedura nakładania gwarantuje długotrwałą

LP982APE1GOLK (zestaw złoty)

Rozmiar uniwersalny. 66941ADE00 (jedna kamizelka)

ochronę.

Utrzymuje połysk lakieru Kia Ceed. Nowoczesna powłoka ochronna Glasscoat chroni powierzchnie

www.kia.com
Gwarancja na 7 lat/150 000 km.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki są określone
w książce gwarancyjnej.

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji umożliwia
korzystanie z ich najnowszych wersji bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.

Oryginalne akcesoria Kia opracowane przez MOBIS
Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są
sporządzone według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane przy
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim.
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach
sprzedaży marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających
wymagania w zakresie możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i które uzyskały
europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po
zakończeniu ich eksploatacji, zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

