Kia Proceed
Příslušenství

BUĎTE ODVÁŽNÍ
... A VYSTUPTE Z DAVU

Ve středu pozornosti jste jen vy a váš vůz ProCeed. Využijte proto svého osobního výběru originálního
příslušenství a maximalizujte vaši společnou atraktivitu. Na výběr máte k dispozici širokou škálu
přitažlivých produktů. Všechny jsou vyrobeny na míru a z vysoce kvalitních materiálů.
A navíc je to skvělý pocit, když víte, že váš vůz ProCeed vyjadřuje váš vlastní jedinečný styl.

VYJÁDŘETE SVŮJ STYL
... V KAŽDÉM DETAILU
Co je potřebné k tomu, aby váš vůz ProCeed získal osobitý charakter? Jen váš dobrý vkus a špičková
kvalita originálního příslušenství Kia. Můžete mu vytvořit neotřelý vzhled výběrem krytů vnějších
zpětných zrcátek a ozdobných lišt pro zadní výklopné dveře a zavazadlový prostor s vysoce lesklým
nebo matně saténovým povrchem. Jen se rozhodněte, jak moc chcete, aby zářily.
Na snímku je ozdobná lišta zadních výklopných dveří ve vysokém lesku.

VYLEPŠETE INTERIÉR SVÉHO VOZU
.... ROZSVIŤTE SVĚTLA

Rozzářete noc vnitřním osvětlením, které je více než jen praktické. Přidává také
výrazně elegantní tón. Uvnitř LED osvětlení zviditelňuje prostor pro nohy stylovou
červenou (na snímku) nebo klasickou bílou barvou. A kdykoliv otevřete přední dveře,
automatické projektory ve dveřích s logem Kia nebo bez něj osvětlí zem vedle vozu.

POTVRĎTE SVŮJ CHARAKTER

... SE SEBEDŮVĚROU

Odvážný, sebevědomý design modelu ProCeed mluví sám za sebe. Pokud byste však chtěli
promluvit ještě trochu hlasitěji, vyvinuli jsme vysoce kvalitní, přesně řezané polepy, které
dodávají extra lineární dynamiku aerodynamickým povrchům. Jsou k dispozici v lesklé červené,
lesklé černé nebo matné bílé (na snímku) barvě, aby podtrhly barvu karoserie vašeho vozu.

BUĎTE ODHODLANÍ
... A NEPŘEHLÉDNUTELNÍ

Objevte nová území. Vydejte se za novou hvězdou. A ukažte ostatním cestu se speciálně navrženými
a vyrobenými slitinovými disky. Vaše volba disků toho o vás také řekne hodně, proto vám chceme
umožnit, abyste jejich prostřednictvím mohli vyjádřit svoji osobitost. Můžete si zvolit propracovanost
grafitového povrchu nebo atraktivní dvoubarevný 3D efekt. Na snímku je dvoubarevný 18" slitinový disk.

KVALITNÍ DESIGN
… KTERÝ VYDRŽÍ

Bez ohledu na to, jak se sami o sebe staráte, uplynulá léta na vás mohou zanechat své stopy. Ale můžete pomoci svému vozu
ProCeed, aby si zachoval stav jako z autosalónu prostřednictvím dobře promyšlených řešení, jako je praktická vana zavazadlového
prostoru (na snímku), pryžové koberce do každého počasí nebo textilní koberce a koberec zavazadlového prostoru. Ať už plánujete
jakákoliv dobrodružství, všechna řešení poskytují efektivní ochranu před účinky každodenního používání i před poškozením
způsobeným extrémy počasí.

VYDEJTE SE NA CESTY
.... A UŽÍVEJTE SI ŽIVOTA

Užijte si odvážný design i vynikající praktičnost. Naše šikovná příslušenství, která lépe zorganizují a rozšíří možnosti
přepravy ve vašem voze ProCeed, také povzbuzují k většímu užívání si života. Typickým příkladem je naše na míru
vyrobené rychloodnímatelné tažné zařízení (na snímku), které poskytuje stabilní základ pro náš nosič jízdních kol.
Vše absolvovalo přísné zkoušky, aby vyhovělo nejnáročnějším standardům.

VZHLED

STYLOVÉ DETAILY

Matný design
KRYTKY ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
Pozvedněte celkový vizuální dojem vašeho vozu ProCeed těmito
matnými nebo vysoce lesklými nerezovými krytkami.

... KTERÉ HODNĚ MĚNÍ

J7431ADE00BR (matné)
J7431ADE00ST (lesklé)

Pečlivá koordinace je tajemstvím každé harmonické prezentace. Vytvořte vzhled, který
podpoří odvážnost celkového designu modelu ProCeed. Vyberte si vysoce lesklý nebo
matný saténový povrch.

Lesklý design

Lesklý design

Matný design
OZDOBNÁ LIŠTA PÁTÝCH DVEŘÍ

Matný design
OCHRANNÁ LIŠTA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Doplňte své zadní výklopné dveře lištou z matné nebo vysoce lesklé

Tyto lišty z nerezové oceli rafinovaně ochrání a zároveň zvýrazní

nerezové oceli.

horizontální detaily nakládacího prostoru vašeho vozu ProCeed.

J7491ADE20BR (matná)

J7275ADE20BR (matná)

J7491ADE20ST (lesklá)

J7275ADE20ST (lesklá)

VZHLED

PŘEDVEĎTE SVŮJ STYL
... SE SEBEDŮVĚROU

Přesně vytvarované polepy, které vyjádří vašeho svobodného ducha. Plachost přece
není vaše charakteristická vlastnost, že ano? Můžete si je vybrat v lesklé červené,
lesklé černé nebo matné bílé barvě, aby co nejlépe kontrastovaly s barvou karoserie
vašeho vozu.

Polepy karoserie (červené)
Polepy karoserie (bílé)

POLEP KAROSERIE,"ZÁVODNÍ PRUHY"
Dodejte své jízdě extra sportovního ducha díky elegantním a aerodynamickým liniím.
Samolepky špičkové kvality dokonale kopírují kontury vašeho vozu ProCeed a jsou
k dispozici v lesklé černé, lesklé červené nebo matné bílé barvě. Jsou odolné vůči extrémním
klimatickým podmínkám i častému používání myčky. Doporučujeme profesionální aplikaci.
J7200ADE00BL (lesklá černá)
J7200ADE00RD (lesklá červená)

Polepy karoserie (černé)

J7200ADE00WH (matná bílá)

VZHLED

POSVIŤTE SI NA CESTU
.... VE VELKÉM STYLU

Užívejte si automatického osvětlení země při otevření předních dveří. Projektory ve
dveřích jsou k dispozici s logem Kia nebo bez něj. A červené nebo bílé osvětlení prostoru
pro nohy vytváří příjemné prostředí.

PODSVÍCENÍ INTERIÉRU – ČERVENÉ A BÍLÉ
Dodejte interiéru vašeho vozu exkluzivní atmosféru pomocí tohoto
prémiového příslušenství, které zaplaví přední prostor pro nohy
příjemným světlem, jež se rozsvítí současně s odemknutím dveří
a postupně zhasne po nastartování motoru. K dispozici ve stylové

Logo GT

červené nebo klasické bílé barvě.
66650ADE20 (červené, první řada)
66650ADE20W (bílé, první řada)

Logo Kia

LED PROJEKTORY DO DVEŘÍ & LED SVĚTLA DO DVEŘÍ
Dejte speciální nádech každému nastupování po setmění tím, že
promítnete ostré obrysy loga Kia, GT nebo GT Line na zem vždy,
když otevřete přední dveře. Nebo se rozhodněte pro osobité
a jemnější osvětlení při vstupu – a lepší viditelnost, zejména ve tmě –
s LED světly do dveří.
66651ADE00K (logo Kia)
66651ADE00GL (GT Line)
66651ADE00GT (GT)
66651ADE00 (světla do dveří)

LED světla do dveří

DISKY

VYJÁDŘETE SVÉHO DUCHA
... PROPRACOVANÝMI TVARY

Už jste si někdy kontrolovali svůj odraz ve výloze, když jste zastavili na semaforech? Samozřejmě, že ano.
Takže víte, že vaše disky toho sdělují hodně o vás, o vašem postoji k životu a o vašem zaujetí pro elegantní
nebo sportovní životní styl. Naše originální disky vám dají svobodu vyjádřit se a také nabízejí mimořádné
dynamické vlastnosti, jaké vyhledávají nadšení řidiči.

SLITINOVÝ DISK 18" DANYANG
18" slitinové disky, 7.5Jx18,
vhodné pro pneumatiky 225/40 R18.

18" slitinový disk,
dvoubarevný

SLITINOVÝ DISK 17“

17" slitinový disk,
stříbrný

17" slitinové disky, dvoubarevné, 7.0Jx17,

17" slitinový disk,
dvoubarevný

18" slitinový disk,
šedý

J7400ADE08GR (šedý)
J7400ADE08BC (dvoubarevný)

17" slitinový disk,
dvoubarevný

vhodné pro pneumatiky 225/45 R17.
52910J7600PAC (GT Line)

SLITINOVÝ DISK 17" GOYANG

529603W200 (středová krytka)

17" slitinové disky, 7.0Jx17,
vhodné pro pneumatiky 225/45 R17.
J7400ADE07 (stříbrný)
J7400ADE07GR (šedý)

SLITINOVÝ DISK 18“
18" slitinové disky, dvoubarevné, 7.5Jx18,

17" slitinový disk,
šedý

17" slitinový disk,
černý

J7400ADE07BL (černý)
J7400ADE07BC (dvoubarevný)

vhodné pro pneumatiky 225/40 R18.
52910J7500PAC
52960M6500 (červená krytka)

18" slitinový disk,
dvoubarevný

18" slitinový disk,
dvoubarevný

52960J7550 (stříbrná krytka)

Obecná poznámka: Nabídka platí pouze pro vozidla původně dodaná se stejnými specifikacemi od výrobce vozidla. Osvědčení o shodě (COC) poskytuje informace
o použití schválené výrobcem vozidla pro konkrétní číslo VIN, pokud jsou požadovány jiné specifikace.

OCHRANA

TRVALÁ KVALITA
... POTŘEBUJE PÉČI

Vyberte si z řady našeho vysoce kvalitního příslušenství vyrobeného na míru,
aby ochránilo všechna citlivá místa vašeho vozu ProCeed.
PRYŽOVÉ KOBERCE DO KAŽDÉHO POČASÍ
Ať už máte za sebou jakékoliv dobrodružství, nemusíte si při návratu
do svého vozu dělat starosti se zablácenými nebo s botami od bláta

VANA ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

KOBEREC ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU,

Chrání váš zavazadlový prostor před mokrými, zablácenými nebo

OBOUSTRANNÝ

nebo písku. Navíc díky vysokému obsahu syntetické pryže neobtěžují

GT:

GT Line:

umazanými věcmi. Má pevný, protiskluzový a voděodolný povrch.

Díky němu bude váš zavazadlový prostor vždy čistý, jako nový

zápachem klasických pryžových koberců.

J7131ADE00GT

J7131ADE00GL

Je opatřena zvýšenými okraji a brání samovolnému pohybu nákladu.

a stylový. Vysoce kvalitní velur na jedné straně a houževnatý

J7122ADE20 (pro vozy bez subwooferu v zav. prostoru)

materiál odolný vůči nečistotám na druhé straně.

J7122ADE25 (pro vozy se subwooferem v zav. prostoru)

J7120ADE20

Sada zástěrek, předních

SADA ZÁSTĚREK
Při špatném počasí a v náročném
terénu chraňte podvozek, prahy
i dveře svého vozu ProCeed
před nadměrným znečištěním
a postříkáním blátem. Sada 2 kusů.
J7460ADE20 (přední)

Sada zástěrek, zadních

VELUROVÉ KOBERCE

GT:

GT Line:

Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. Tyto vysoce kvalitní velurové

J7143ADE01GT

J7143ADE01GL

OCHRANNÉ FÓLIE POD KLIKY DVEŘÍ, TRANSPARENTNÍ
Tyto fólie udržují lak v těchto místech jako nový a bez jakýchkoliv

koberce ochrání interiér vašeho vozu ProCeed před každodenními

škrábanců. Sada 4 kusů.

nečistotami. Sada 4 kusů.

66272ADE00

J7460ADE50 (zadní)

... PRO DOBRODRUŽNÉ DUŠE

PŘEPRAVA/KOMFORT

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
Nezáleží na tom, jak rádi trávíte svůj volný čas, naše účelně navržená příslušenství
vám umožní užívat si svých oblíbených aktivit a možná vyzkoušet i něco nového.
ELEKTROINSTALACE K TAŽNÉMU
ZAŘÍZENÍ

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ, RYCHLOODNÍMATELNÉ

Instalace používá originální konektory vozidla

korozivzdorné ocelové tažné zařízení špičkové

a multifunkční modul přívěsu, který zesiluje

kvality je ideální pro efektivní přepravu. Navíc jej

Kdykoli potřebujete táhnout velký náklad, toto

všechny potřebné signály.

lze snadno, bezpečně a diskrétně odmontovat.*

13pinová: J7621ADE00PC/J7621ADE00CP

J7281ADE20 (pro model GT Line)

(s připraveným konektorem/bez konektoru);

J7281ADE21 (pro model GT)

55621ADE01 (rozšiřovací sada +15/+30 k 13pinové)
7pinová: J7620ADE00PC/J7620ADE00CP

ORGANIZÉR DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU, SKLÁDACÍ

(s připraveným konektorem/bez konektoru).

Ideální pro rychlé uložení a zajištění jakýchkoliv

7pinové (vozidlo) na 13pinovou (přívěs/karavan)

předmětů. Také ho můžete složit na plocho

instalaci nebo naopak. 13pinový (vozidlo) na

Jsou k dispozici adaptéry pro dočasnou změnu ze

a vytvořit tak prostor pro další náklad.

7pinový (přívěs/ karavan) 55622ADB00 nebo

S praktickými popruhy a držadly pro pohodlné

naopak E919999137.

přenášení mimo vaše auto.
66123ADE00

*Informujte se u svého prodejce, jaká je maximální
přípustná celková hmotnost přípojného vozidla pro
váš vůz.

ZÁBAVA PRO ZADNÍ SEDADLA
DRŽÁK PRO iPad®

CLONA PROTI SLUNCI A NÁMRAZE

Televizní programy, filmy, hry – užívejte si jich

slunečných dní a v mrazivém počasí poskytuje

přímo na cestě. Držák můžete otáčet nebo sklopit

ochranu před zamrznutím čelnímu sklu a předním

pro optimální zorný úhel. Vhodný pro modely

oknům. Je vyrobena na míru vašeho vozu

iPad® 1, 2, 3 & 4 a iPad®Air 1 & 2.**

ProCeed. Nasazená clona je zajištěna proti

66582ADE01

odcizení.

Chrání vaši kabinu před horkem za teplých

J7723ADE00 (bez zobrazení)

RAMÍNKO NA ODĚVY, ODNÍMATELNÉ

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL ATERA
Ideální společník pro dovolenou na kolech nebo cyklovýlety. Nosič je
navržen pro vaši maximální zábavu bez starostí. Můžete na něm převážet
2 kola do celkové hmotnosti 60 kg. Je zamykatelný, kola se do něj snadno

Snadno se upevní na přední sedadlo a stejně rychle
jej můžete demontovat a použít kdekoliv jinde.**

**Poznámka: Platí pouze pro GT Line se standardními sedadly (neplatí pro GT s volitelnými sedadly,

nakládají a zadní výklopné dveře můžete otevřít i s koly na nosiči.

66770ADE10 (bez zobrazení)

ani žádné vozy typu GT).

E823055001

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se změnit bez
předchozího upozornění. Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené barvy
karoserie mohou mírně lišit od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého
nejbližšího prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace.
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi a skutečností.
Kia Motors Czech, s.r.o.
Jihlavská 1558/21,
140 00 Praha 4
Česká republika
K19.01208_21

