Zcela nová Kia Sportage.
Příslušenství.

Nechte se inspirovat.

Co vás osobně inspiruje? Něco, co vidíte? Či něco, co slyšíte? Nebo třeba něco, co cítíte? Nová
Kia Sportage potěší všechny vaše smysly inspirativními podněty, které vám pomohou otevřít
cestu k bohatšímu a spokojenějšímu životu. Originální příslušenství Kia nabízející prostředky,
jež podpoří elegantnost, praktičnost a všestrannost tohoto pozoruhodného SUV, umocní vaše
každodenní dobrodružství na cestách. Všechny tyto vysoce kvalitní produkty byly vyvinuty
tak, aby splňovaly stejně přísné normy, jaké jsou uplatňovány při výrobě nového modelu
Sportage. Můžete se tedy pohodlně usadit a představit si svobodu, kterou inspirace přináší.

Příslušenství uvedené v této brožuře se vztahuje na modely Sportage, Sportage HEV (Hybrid Electric Vehicle)
a Sportage PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Objednací kódy a informace o použitelnosti příslušenství naleznete
v tabulce na poslední straně.

Poznejte, jak může inspirace
změnit váš život.
Jak sami sebe vnímáte? Jste introvertní, odtažití a tajuplní? Nebo veselí, bystří
a extravagantní? Či decentní, nenápadní a bezstarostní? Vyberte si pečlivě vytvořené
originální příslušenství odrážející osobní hodnoty, jež nejvíce definují váš životní styl.
Originální příslušenství Kia bylo vyrobeno pro vás, aby dodalo vašemu vozu Sportage váš
individuální charakter.

Klavírní černá.
Ozdobná lišta pátých dveří, klavírní černá. Vyrobena na míru,
aby udělala dojem. Prostřednictvím této ozdobné lišty můžete
doplnit páté dveře svého vozu o zajímavý stylový prvek. Je
atraktivní při pohledu zezadu a současně zdůrazňuje ostatní
stylové doplňky exteriéru při pohledu ze všech stran.
R2491ADE00BL

Ozdobné lišty zpětných zrcátek a ozdobné boční lišty dveří,
klavírní čená. Na detailech záleží. Pozvedněte celkový vizuální
dojem svého vozu Sportage tím, že jeho exteriér doplníte těmito
ozdobnými lištami zpětných zrcátek a ozdobnými bočními
lištami dveří v černé barvě.
R2431ADE00BL (ozdobné lišty zpětných zrcátek)
R2271ADE00BL (ozdobné boční lišty dveří)

Ochranná lišta zavazadlového prostoru, klavírní černá.
Exkluzivní styl: tyto černé ochranné prvky dodají vnitřní liště
nakládacího prostoru vašeho vozu rafinovaný vzhled.
R2275ADE00BL

Ochranná lišta zadního nárazníku, klavírní černá a černá s hrubým povrchem. Malé detaily s propracovaným charakterem.
Použijte tyto rafinované lišty pro vytvoření elegantního akcentu na nárazníku.
R2274ADE00BL (klavírní černá)
R2274ADE00 (černá s hrubým povrchem)

Chromový design.

Ozdobná lišta pátých dveří, chromový design.
R2491ADE00CL

Matný hliník.
Ozdobné lišty zpětných zrcátek a ozdobné boční lišty dveří,
chromový design.
R2431ADE00CL / R2271ADE00CL

Ozdobná lišta pátých dveří, matný hliník.
R2491ADE00BR

Ochranná lišta zadního nárazníku, chromový design.
R2274ADE00CL

Ochranná lišta zadního nárazníku, matný hliník.
R2274ADE00BR

Ozdobné lišty zpětných zrcátek a ozdobné boční lišty dveří,
matný hliník.
R2431ADE00BR / R2271ADE00BR

Polep karoserie, závodní pruhy. Dodejte
své jízdě extra sportovního ducha a získejte
intenzivnější pocit z rychlosti díky elegantním
a aerodynamickým liniím. Polepy špičkové
kvality jsou přesně nařezány tak, aby dokonale
ladily s kapotou vašeho vozu Kia Sportage.
K dispozici v různých barvách.
R2200ADE00BL (černá)
R2200ADE00RD (červená)
R2200ADE00WH (bílá)

Polep karoserie, tvar břitvy. Zvýrazněte
siluetu svého vozu Kia Sportage a nechejte
vyniknout jeho elegantní boky. Tvar břitvy
se všem rychle vryje do paměti a váš vůz
Kia Sportage tak bude budit respekt i při
parkování. K dispozici v různých barvách.
R2200ADE10BL (černá)
R2200ADE10WH (bílá)
R2200ADE10RD (červená)

Vyjádřete svou inspiraci.
Někdy nemusí být decentnost na místě. Proto jsme vytvořili naše vlastní polepy
karoserie. Abyste mohli dodat vizuální podobu dynamičnosti, kterou váš nový
vůz Sportage vnáší do vašeho života.

Poznejte novou úroveň elegance.
Styl je mnohem víc než jen vizuální efekty. Elegantnost svého nového vozu
Sportage můžete podpořit prostřednictvím příslušenství vyznačujícího se nejen
skvělým vzhledem, ale i značnými praktickými výhodami. Vyberte si z naší
široké nabídky příslušenství zahrnujícího například velmi stylové a odolné
ochranné rámy prahů a prahové nášlapy nebo mimořádně efektivní LED
osvětlení interiéru i exteriéru vozidla.

Prahové nášlapy. Tyto prahové nášlapy z matného hliníku s protiskluzovými pryžovými vložkami navozují dojem mimořádné
odolnosti, který jistě potěší vaši dobrodružnou duši. Umožňují snazší přístup do kabiny. Nosnost až 180 kg. K dispozici ve dvou
barvách.
R2370ADE00BL (s černým akcentem)
R2370ADE00GR (s šedým akcentem)

Prahové nášlapy, s podsvícením. Tyto odolné prahové nášlapy z matného
hliníku tvoří výrazný vizuální prvek, který je ještě více umocněn světelným
LED páskem, jenž se rozsvítí při odemknutí nebo otevření dveří a zhasne při
nastartování motoru. Nosnost až 180 kg.
R2370ADE10 (k dispozici ve 2. čtvrtletí 2022)

Prahové nášlapy, sportovní. Pozvedněte styl vašeho vozu
Sportage na vyšší úroveň s těmito odolnými prahovými nášlapy,
které podtrhnou jeho výjimečný charakter. Hliníková mozaika
a protiskluzové pryžové prvky zajišťují snazší přístup do kabiny.
Nosnost až 200 kg. Mohou být kombinovány se zástěrkami.
R2F37AC000

Ochranné rámy prahů. Pozvedněte vzhled svého vozu
prostřednictvím těchto výrazných, avšak elegantních
ochranných rámů prahů z leštěné nerezové oceli s vysokým
leskem, jejichž tvar přesně kopíruje hladké kontury vašeho
vozu. R2371ADE00

Lišty vnitřních prahů. Na prvním dojmu vždy záleží. Nerezová
ochrana dodá interiéru vašeho vozu Sportage prémiový lesk
a elegantně uvítá cestující. Sada 4 kusů.
R2450ADE00ST

LED podsvícení interiéru. 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.
66650ADE20 (červené, první řada)
66650ADE31 (červené, druhá řada)
66650ADE20W (bílé, první řada)
66650ADE31W (bílé, druhá řada / bez zobrazení)

LED projektory do dveří s logem Kia. Zajistěte si stylové
nastupování ve tmě prostřednictvím těchto jemných, a přesto
ostrých paprsků pro nádherné osvětlení nástupního prostoru
logem Kia. Pouze pro vozidla s funkcí automatického stahování/
vytahování předních oken.
66651ADE01K

LED projektory do dveří s logem GT Line. Tento světelný
detail zanechá trvalý dojem. Dodejte speciální nádech každému
nastupování po setmění tím, že promítnete ostré obrysy loga
GT Line na zem vždy, když otevřete přední dveře. Pouze pro
vozidla s funkcí automatického stahování/vytahování předních
oken.
66651ADE01GL

LED světla do dveří. Bodové LED světlo se rozsvítí vždy po
otevření dveří vozu. Toto jemné LED světlo je úsporné, a přesto
zajišťuje výrazné osvětlení nástupního prostoru a usnadňuje tak
nastupování za snížené viditelnosti.
66651ADE00

LED osvětlení zavazadlového prostoru a pátých dveří. Už nikdy nebudete
muset bezradně hledat nějakou konkrétní věc ve tmě. A ani přitom nestoupnete
někam, kam nechcete. LED osvětlení zavazadlového prostoru a pátých
dveří se rozsvítí, jakmile otevřete páté dveře. Užijte si dokonalou viditelnost
v zavazadlovém prostoru i mimo něj!
66652ADE00

Energické. Výrazné. Buďte
kreativní do posledního detailu.
Slitinový disk 19" Musan. Desetipaprskový disk z lehké slitiny,
7,5J x 19, vhodný pro pneumatiky 235/50 R19. Balení obsahuje
krytku bez matic. Je možné použít originální matice.
R2400ADE09 (stříbrný)
R2400ADE09BC (dvoubarevný)

Slitinový disk 18" Muan. Pětipaprskový disk z lehké slitiny,
7,5J x 18, vhodný pro pneumatiky 235/55 R18. Balení obsahuje
krytku bez matic. Je možné použít originální matice.
R2400ADE08 (stříbrný)
R2400ADE08GR (šedý)

Není pochyb o tom, že výběr disků může změnit vzhled vašeho nového vozu
Sportage. Tyto originální disky Kia jsou navrženy a vyrobeny speciálně za
účelem vylepšení vzhledu a jízdních vlastností vašeho vozu Sportage. A některé
jsou dokonce k dispozici s různými povrchovými úpravami.

Slitinový disk 17" Muju. Pětipaprskový disk z lehké slitiny,
7,0J x 17, vhodný pro pneumatiky 215/65 R17. Balení obsahuje
krytku bez matic. Je možné použít originální matice.
R2400ADE07 (stříbrný)
R2400ADE07BC (dvoubarevný)

Sada ochranných obalů na 4 kola. Sada 4 obalů na kola,
které udrží vaše kola, oblečení i úložný prostor v čistotě. Chrání
interiér vašeho vozu během přepravy.
66495ADB01

Slitinový disk 19", typ A.
Dvoubarevný, 7,5J x 19,
vhodný pro pneumatiky
235/50 R19.
52910R2300PAC
(výhradně pro verzi GT Line)

Slitinový disk 19", typ B.
Dvoubarevný, 7,5J x 19,
vhodný pro pneumatiky
235/50 R19.
52910CJ360PAC
(výhradně pro vozidla typu
PHEV)

Slitinový disk 18", typ A.
Dvoubarevný, 7,5J x 18,
vhodný pro pneumatiky
235/55 R18.
52910R2200PAC

Slitinový disk 17", typ A.
Dvoubarevný, 7,0J x 17,
vhodný pro pneumatiky
215/65 R17.
52910R2100PAC
(pouze vozidla typu standard
a MHEV)

Slitinový disk 17", typ B.
Dvoubarevný, 7,0J x 17,
vhodný pro pneumatiky
215/65 R17.
52910R2160PAC

Hybridní disk 17".
Světle šedý ocelový disk se vzhledem slitinového disku,
7,0J x 17, vhodný pro pneumatiky 215/65 R17. Ideální pro použití
v zimním období. Balení obsahuje krytku bez matic. Je možné
použít originální matice.
R2401ADE07

Slitinový disk 18", typ B.
Šedý, 7,5J x 18, vhodný pro
pneumatiky 235/55 R18.
52910R2260PAC
(výhradně pro verzi GT Line)

Sada bezpečnostních matic. Tyto pojistné matice disků
poskytují spolehlivou ochranu před odcizením.
66490ADE51

Ještě flexibilnější možnosti výběru.
Všechny originální disky Kia jsou nejen výrazné a dynamické, ale splňují také
náročné požadavky společnosti Kia na nosnost. Jsou k dispozici v různých
velikostech a stylech, jež vám pomohou vytvořit vzhled podle vašich představ.

Sada pro snímání tlaku pneumatik (TPMS). Zůstaňte vždy na
bezpečné straně s originálními snímači pro optimální funkčnost
systému. Tato sada snímačů poskytuje stálou kontrolu nad
tlakem v pneumatikách. Sada 4 kusů.
LP52940BV100K (bez zobrazení)

Naplánujte si své vlastní
dobrodružství.
Se svým novým vozem Sportage můžete vyrazit takřka na jakoukoli výpravu.
Navštivte odlehlá místa, odkud můžete uskutečnit výlety na horských kolech
nebo pěšky. Naše nové výsuvné tažné zařízení zajišťuje větší pohodlí a naše
střešní řešení vám otevírají celou řadu dalších možností. Jediným omezením
je vaše představivost.

Elektroinstalace k tažnému zařízení, 13pinová zásuvka a 7pinová zásuvka. Instalace používá originální konektory vozidla
a multifunkční modul přívěsu, jež zesilují všechny potřebné signály. Je kompatibilní s konvenčními žárovkovými a LED světly
přívěsu. Nabízí zvukovou výstražnou signalizaci poruchy ukazatelů směru nebo brzdových světel přívěsu. Zadní mlhové světlo
vozidla je automaticky vypnuto, když je přívěs připojen. Díky nové funkci kontroly světel přívěsu bude prostřednictvím přístrojové
desky vozidla odesláno upozornění v případě nefunkčnosti koncového, brzdového nebo směrového světla přívěsu.
Elektroinstalace s 13pinovou zásuvkou je určena pro všechny přídavné funkce karavanů. Za účelem zajištění plné funkčnosti je již
součástí elektroinstalace rozšiřovací sada kabeláže +15/+30.
Elektroinstalace s 13 pinovou zásuvkou R2621ADE00PC (rychloodnímatelné a odnímatelné / vodotěsný kryt zásuvky)
Elektroinstalace se 7 pinovou zásuvkou R2620ADE00PC (rychloodnímatelné a odnímatelné / s odtokovými otvory, které zabraňují
hromadění vody)
Elektroinstalace s 13 pinovou zásuvkou R2625ADE00 (pouze pro plně elektrické výsuvné tažné zařízení)
V závislosti na vašem aktuálním použití tažného zařízení můžete využít adaptéry pro dočasnou změnu ze 7pinové zásuvky na
13pinovou zásuvku a naopak.
13pinová (vozidlo) na 7pinovou zásuvku (přívěs/karavan): E919999137
7pinová (vozidlo) na 13pinovou zásuvku (přívěs/karavan): 55622ADB00
Informujte se u svého prodejce ohledně všech funkcí těchto produktů a maximální přípustné celkové hmotnosti přípojného vozidla
pro váš vůz.
Tažné zařízení, rychloodnímatelné. Kdykoli
potřebujete táhnout velký náklad, je toto
korozivzdorné ocelové tažné zařízení špičkové
kvality ideální pro efektivní přepravu. Díky
speciálnímu systému zajištění pomocí 3
kulových čepů je zařízení odnímatelné
jednoduše, bezpečně a diskrétně. Informujte
se u svého prodejce, jaká je maximální
přípustná celková hmotnost přípojného vozidla
pro váš vůz.
R2281ADE00

Tažné zařízení, odnímatelné. Potřebujete
často převážet
náklad? Toto vysoce kvalitní
odnímatelné tažné zařízení je odolné vůči
korozi a bylo vyvinuto tak, abyste mohli
optimálně převážet náklad v souladu
s maximální přípustnou hmotností přívěsu
určenou pro váš vůz Sportage. Informujte se
u svého prodejce, jaké jsou přesné parametry
vašeho vozu. R2280ADE00

Tažné zařízení výsuvné (plně elektrické). Chtěli byste rozšířit možnosti přepravy a současně si dopřát větší
pohodlí? Toto špičkové, plně elektrické tažné zařízení, které lze vysunout a zasunout pomocí tlačítka umístěného
v zavazadlovém prostoru, se snadno sklopí a zůstane skryto pod nárazníkem, pokud se nepoužívá. Lze použít pro
vozidla se zadními svítilnami LED. Nekompatibilní pro vozy s kombinací “LED + žárovkovými zadními světlomety.
R2285ADE00

Nosič jízdních kol Atera pro všechna tažná
zařízení. Ideální společník pro jednodenní
výlety nebo vícedenní dovolenou na kolech.
Sklopný nosič je navržen pro vaši maximální
zábavu bez starostí. Můžete na něm převážet
2 kola či elektrokola do celkové hmotnosti
60 kg. Jízdní kola se snadno nakládají, jsou
chráněna před odcizením a páté dveře můžete
otevřít i s koly na nosiči! E823055001

Vezměte si s sebou
vše potřebné.
Vynikající všestrannost a praktičnost vašeho nového vozu Sportage lze rozšířit mnoha
různými způsoby. Bez ohledu na to, jak chcete trávit svůj čas, vám naše rozsáhlá nabídka
příslušenství navrženého na míru pomůže dosáhnout vašich cílů.

Střešní příčníky. Čím víc toho naložíte, tím více si můžete užívat. Tyto hliníkové a ocelové střešní příčníky jsou silné, dokonale
padnou a pomohou vám přepravit vše, co byste mohli potřebovat při svém dalším dobrodružství. Vhodné pouze pro vozidla
s originálními střešními ližinami značky Kia. Vhodné pro vozidla s panoramatickou střechou i bez ní (otevírání je ale omezeno).
R2211ADE00AL (hliníkové)
R2211ADE00ST (ocelové)

Nosič jízdního kola PRO. S tímto nosičem je nakládání
a vykládání jízdního kola jednoduché a bezpečné. Jakmile je
jízdní kolo uloženo na držáku rámu, veškeré další nastavování
a zabezpečování se již provádí jednou rukou ve výšce střechy
prostřednictvím otočného knoflíku. Maximální nosnost až 20 kg.
Pro zajištění vyšší bezpečnosti jej lze zamknout.
66700ADE00 (staré logo Kia)
Nosič jízdního kola ACTIVE. Vyžijte naplno své dny nabité
akcí. Snadné nakládání a vykládání jízdního kola – díky
rychle zajistitelnému držáku rámu, šikovným držákům kol
a nastavitelným rychloupínacím popruhům. Hmotnostní limit je
17 kg a nosič je také vybaven bezpečným zámkem.
66700ADE10 (staré logo Kia)

Nosič lyží a snowboardů 400 a 600. Spolehlivý společník pro
vaše budoucí zimní dobrodružství. „Nosič lyží a snowboardů
400“ umožňuje převážení až 4 párů lyží nebo 2 snowboardů
lze jej pro vyšší bezpečnost zamknout. Potřebujete-li ještě více
prostoru, můžete se rozhodnout pro „Nosič lyží a snowboardů
600“, do kterého uložíte až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy.
66701ADE11 (400)
66701ADE01 (600)
66701ADE90 (U-adaptér pro nosič lyží a snowboardů 400/600
- nezbytný pro uchycení nosiče na ocelový střešní příčník/nosič)

Střešní box 330 a 390. Při cestě na dovolenou budete pravděpodobně potřebovat více prostoru pro zavazadla než obvykle. Než
se pokusíte namačkat své věci do kabiny, vyzkoušejte pohodlí tohoto elegantního a odolného střešního boxu. Snadno se instaluje,
otevírá se do dvou stran pro extra rychlý přístup a představuje elegantní způsob uložení zavazadel. Maximální nosnost až 75 kg.
Pro zajištění vyšší bezpečnosti jej lze zamknout.
66730ADE11 (střešní box 330 / rozměry: 144 × 86 × 37,5 cm / objem: 330 l)
66730ADE01 (střešní box 390 / rozměry: 195 × 73,8 × 36 cm / objem: 390 l)

Uzpůsobte váš nový vůz
Sportage svým potřebám.

Mříž zavazadlového prostoru. Tato robustní mříž je ideální
a bezpečná pro přepravu vašeho psa nebo při jízdě s plným
zavazadlovým prostorem. Vyznačuje se přesným tvarem
zaručujícím snadnou instalaci mezi opěradla zadních sedadel
a střechu, takže vše zůstane bezpečně na svém místě
a současně nedojde k žádnému omezení výhledu řidiče dozadu.
R2150ADE00

Skládací organizér do zavazadlového prostoru. Ideální
pro rychlé uložení a zajištění jakýchkoliv předmětů. Také ho
můžete složit na plocho a vytvořit prostor pro další náklad.
S praktickými popruhy a držadly pro pohodlné přenášení mimo
vůz.
66123ADE01

Zástěrky, přední a zadní. Při špatném počasí a v náročném
terénu chraňte podvozek, prahy i dveře svého vozu Sportage
před nadměrným znečištěním a postříkáním blátem těmito na
míru vyrobenými elegantními zástěrkami.
P1F46ACA00 (přední / bez zobrazení)
P1F46ACF10 (zadní)

Ochranné fólie pod kliky dveří, transparentní. Ochranné
fólie udržují lak v těchto místech jako nový a bez jakýchkoliv
škrábanců. Sada 4 kusů.
66272ADE00

Čím více budete se svým vozem Sportage jezdit, tím více oceníte jeho kvality
a schopnosti. Proto vás jistě potěší, že jsme pro vás vyvinuli nepřeberné množství
příslušenství přispívajícího k ještě většímu pohodlí a luxusu. S tímto příslušenstvím
si budete moci přizpůsobit tento pozoruhodný vůz podle svých vlastních představ
a požadavků. Kromě toho nabízíme také celou řadu dalšího příslušenství, které
pomůže udržet váš vůz Sportage ve špičkové kondici po mnoho let.

Clona proti slunci a námraze. Tato clona chrání vaši kabinu
před horkem za teplých slunečných dní a v mrazivém počasí
poskytuje ochranu před zamrznutím čelního skla a předních
oken. Je vyrobena na míru vašemu vozu Sportage. Nasazená
clona je zajištěna proti odcizení.
R2723ADE00
Ochranná fólie zadního nárazníku. Buďte bez starostí při časté manipulaci s nákladem – s vědomím, že horní hrana vašeho
zadního nárazníku je spolehlivě chráněna před možnými škrábanci a odřením (rampa pro psy vyobrazená na obrázku
nepředstavuje příslušenství Kia).
R2272ADE00BL (černá)
R2272ADE00TR (transparentní / pouze GT Line)

Koberec zavazadlového prostoru, oboustranný.
Tento koberec poskytuje univerzální ochranu – s měkkým
polstrováním z vysoce kvalitního veluru na jedné straně
a houževnatým materiálem odolným vůči nečistotám
na straně druhé.
R2120ADE00 (pro vozidla bez subwooferu)
R2120ADE05 (pro vozidla se subwooferem)

Koberec zavazadlového prostoru, GT Line. Vyroben z vysoce
kvalitního veluru, s dvojitým prošíváním a vyšitým logem GT
Line.
R2120ADE00GL (není oboustranný, pro vozidla se
subwooferem / bez zobrazení)

Ochranný přehoz přes zadní nárazník. Zajistěte, aby byl váš
zadní nárazník chráněn při nakládání a vykládání zavazadel,
nebo když váš pes skáče dovnitř nebo ven. Lze jej upevnit ke
všem kobercům zavazadlového prostoru a snadno vytáhnout,
když ho potřebujete. A stejně snadno jej uložíte nebo odpojíte,
pokud ho již nepotřebujete.
66120ADE00 (pro všechny koberce zavazadlového prostoru)

Vana zavazadlového prostoru. Bez ohledu na to, jak
zablácené nebo zašpiněné mohou být vaše věci, tato na míru
tvarovaná vana ochrání váš zavazadlový prostor.
Má protiskluzový a voděodolný povrch a je opatřena zvýšenými
okraji.
R2122ADE00E (logo Sportage / pro vozidla s i bez subwooferu)
R2122ADE00GL (logo GT Line / pro vozidla s i bez subwooferu
/ bez zobrazení)

Prodloužení vany zavazadlového prostoru. Speciálně
navrženo k ochraně a k zachování opěradel sklopených
zadních sedadel ve špičkovém stavu při přepravě dlouhých
a hrubých předmětů, které by případně mohly způsobit
poškození. Snadné upevnění pomocí suchého zipu.
R2128ADE00E

Zvýšená vana zavazadlového prostoru. Maximální ochrana
zavazadlového prostoru. Její prodloužené boční strany chrání
čalounění a materiály vašeho vozu Sportage před špínou,
blátem a vlhkostí.
R2127ADE00

Pryžové koberce do každého počasí. Ať už máte za sebou
jakékoliv dobrodružství, nemusíte si při návratu do svého vozu
dělat starosti s promočenými botami nebo botami od bláta
či písku. Tyto odolné a snadno omyvatelné koberce ochrání
celou podlahu vaší kabiny. Mají speciální tvar a upevňovací
body, které je spolehlivě drží na místě. Vyznačují se výrazným
designem, jenž dokonale ladí s vanou zavazadlového prostoru.
Díky syntetické pryži neobtěžují zápachem klasických
pryžových koberců. Objednací kódy naleznete v tabulce.

Pryžové koberce do každého počasí, GT Line.

Velurové koberce, GT Line.
Pryžový koberec do každého počasí, středový tunel.
Tato rohož, která je sladěna s designem pryžových koberců
do každého počasí, dokonale obepíná středový tunel. Díky
syntetické pryži neobtěžuje zápachem klasických pryžových
koberců. Objednací kódy naleznete v tabulce.

Textilní koberce. Ochraňte nejčastěji používaná místa
v kabině před nečistotami z bot pomocí těchto ochranných
koberců vyrobených z odolného materiálu. Dokonale padnou
do prostoru pro nohy a jsou opatřeny upevňovacími body
a protiskluzovým podkladem. Koberec řidiče se navíc vyznačuje
logem Sportage. Kromě toho je koberec řidiče také zesílen
patní podložkou pro dodatečnou ochranu před opotřebením.
Objednací kódy naleznete v tabulce.

Velurové koberce. Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. Tyto
vysoce kvalitní velurové koberce ochrání interiér vašeho vozu
Sportage před každodenními nečistotami a současně vylepší
jeho vzhled. Koberce jsou zhotoveny na míru, aby dokonale
padly do prostoru po nohy; vpředu jsou opatřeny logem vozidla
a na místě je drží upevňovací body a protiskluzový podklad.
Objednací kódy naleznete v tabulce.

Nabíjecí kabel s brašnou. Dobíjení vašeho zcela nového vozu
Sportage Plug-In Hybrid nemůže být jednodušší a rychlejší.
Nabíjecí kabel je vybaven konektory typu 2 na obou koncích
a můžete jej používat pro každodenní dobíjení na veřejných
a domácích nabíjecích stanicích, které jsou vybaveny
zásuvkami typu 2. Díky vysoce kvalitním materiálům je tento
nabíjecí kabel výjimečně odolný vůči silnému zkroucení nebo
ohýbání a jeho značná odolnost proti povětrnostním vlivům
vylučuje možnost koroze. Konektor typu 2 zaručuje bezpečné
automatické zajištění jak na voze, tak na nabíjecí stanici.
66631ADE023A (1fázový, typ 2, 32 A, 5 m)
66631ADE023B (1fázový, typ 2, 32 A, 7,5 m)
66639ADE91 (pouze brašna)

Řešení pro domácí dobíjení.
Co může být lepšího než dobíjet váš vůz Kia na nejoptimálnějším možném místě:
u vás doma. Tedy v místě, které nabízí maximální pohodlí například v podobě
ideálního dobíjení přes noc. Díky tomu budete moci každý den začínat s plně
nabitým a připraveným PHEV či elektromobilem Kia.

Řešení pro domácí dobíjení Kia Charge je kompletní řešení pro bezproblémové dobíjení doma.
Komplexní služba zahrnující domácí nabíječku, instalaci, servis a údržbu a správu dobíjecích míst.

1. Domácí nabíječka

Nechat si doma nainstalovat dobíjecí místo je jednodušší, než si myslíte. Stačí navštívit místního
prodejce Kia, který vám poskytne rady ohledně nejvhodnějšího balíčku pro vaše potřeby.
Následně vás prostřednictvím plně digitálního procesu provedeme krok za krokem, dokud
nebude vše připraveno k použití. Ať už budete mít jakékoli dotazy, nepřetržitá služba 24/7 je vždy
připravena vám pomoci.
Každá z našich variant řešení Kia Charge je odolná, bezpečná a spolehlivá. Navíc nabízí také
chytré funkce přispívající k maximalizaci energetické účinnosti a pohodlí.

2. Instalace

3. Servis
a údržba

4. Správa
nabíjecích míst
Kia Charge Proline

Kia EV Power Wallbox Online+

Hlavní přednosti:
• Dobíjecí výkon až 7,4 kW (1fázové dobíjení) nebo až 11 kW (3fázové dobíjení)
• Dobíjecí kabel 5 m součástí dodávky
• 5 až 8krát rychlejší dobíjení než v případě běžné domácí zásuvky
• Snadná správa náhrad nákladů na dobíjení (v závislosti na zvoleném balíčku)
• Bezpečnější dobíjení než prostřednictvím domácí zásuvky
• Online objednávkový proces
• Profesionální instalace v domácnosti
• Zákaznická podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a služby údržby po dobu 2 let zdarma
(s možností prodloužení)
• Cloudový systém pro správu elektromobilů a nabíjecích míst (kromě Ecoline)
• Dlouhodobá budoucí hodnota
• Kompatibilita se všemi ostatními elektromobily

Ukažte hrdost na svůj vůz Kia.

Buďte vždy v bezpečí.

Nikdy nebylo snazší dát najevo hrdost na váš zcela nový vůz Kia Sportage. A skvělé na tom je, že to můžete
učinit způsobem, který odráží styl a vytříbenost vašeho vozu. Proto jsme pro vás vytvořili kolekci Kia
obsahující vybrané prémiové doplňky, jež vám pomohou vyjádřit vaši hrdost elegantním stylem. Vyznačují
se mimořádnou praktičností a je radost je používat.

Naše špičkové bezpečnostní technologie pomohou zajistit vaši
maximální bezpečnost na cestách. Nicméně i tak je dobré být
připraven na nečekané situace s příslušenstvím, které vás plně
ochrání.

Kapesní multifunkční nůž. Všestranný a kompaktní. Tento
praktický multifunkční nůž z nerezové oceli v černé barvě
nabízí 13 různých funkcí. Lze jej pohodlně uschovat do
značkového černého pouzdra.
66951ADE50

Hodinky Quartz. Nadčasový designový kousek. Vysoce kvalitní
náramkové hodinky značky Kia z černé nerezové oceli se
strojkem Miyota. Dodávány v dárkové krabičce.
66951ADE4201

Výstražný trojúhelník. Buďte připraveni při nečekaných situacích. Tento lehký
a stabilní skládací trojúhelník je velmi dobře vidět, a efektivně tak varuje
přijíždějící řidiče, pokud na svých cestách uvíznete. Lehký, stabilní a skládací.
Vyhovuje aktuální normě kvality ECE-R27 a ve většině evropských zemí je
součástí povinné výbavy.
66942ADE01

Láhev na pití. Osvěžte se na cestách. Láhev na pití o objemu
650 ml vyrobená z materiálu Tritan™ s prvky z nerezové oceli
a výklopným náustkem. Opatřena laserem gravírovaným logem
Kia. 66951ADE0701

Bezdrátová nabíječka. Přenosná a pohodlná. Rychlé nabíjení
bez použití kabelu pro váš chytrý telefon. Opatřena logem Kia.
66951ADE41

Batoh s rolovacím uzavíráním. Mějte své cennosti vždy u sebe.
Voděodolný batoh o objemu 20 l s praktickým rolovacím
vrškem, vnitřní kapsou na notebook a polstrovanými ramenními
popruhy.
66951ADE4301

Přívěšek na klíče. Stylový doplněk pro vaše klíče od vozu.
Lehký přívěšek na klíče ze zinkové slitiny opatřený logem Kia.
66951ADE2701

Souprava pro případ nouze. Buďte plně
vyzbrojeni pro nepředvídatelné situace
na silnici. Tato souprava pro případ nouze
obsahuje dvě reflexní vesty, výstražný
trojúhelník a lékárničku v souladu s požadavky
aktuální normy DIN 13164:2014, která
je součástí povinné výbavy v některých
evropských zemích. 66940ADE01

Reflexní vesta. Dejte své bezpečnosti nejvyšší prioritu. S touto velmi dobře
viditelnou neonovou vestou s reflexními proužky budete mít zaručenou
viditelnost ve dne i v noci. Snadno ji uložíte do kapsy na dveřích, vyhovuje
normě EN 20471 a ve většině evropských zemí je součástí povinné výbavy.
Univerzální velikost pro všechny.
66941ADE01 (jedna vesta)

Přehled příslušenství.
Příslušenství

Specifikace

Objednací
kód

ICE

ICE
GT Line

HEV

HEV
GT Line

PHEV

PHEV
GT Line

Vzhled
Ozdobné lišty zpětných
zrcátek
Ozdobné boční lišty dveří
Ozdobná lišta pátých dveří

Polep karoserie, tvar břitvy

Prahové nášlapy,
s podsvícením
Prahové nášlapy

Prahové nášlapy, sportovní

LED podsvícení interiéru

LED projektory do dveří
LED světla do dveří

Slitinový disk 17" Muju.

52910CJ360PAC

•

•

R2491ADE00BL

•

•

•

•

•

•

Slitinový disk 18", typ A

R2275ADE00BL

•

•

•

•

•

•

Slitinový disk 18", typ B

Klavírní černá

R2274ADE00BL

•

•

•

•

•

•

Černá s hrubým povrchem

R2274ADE00

•

•

•

•

•

•

R2431ADE00CL

•

•

•

•

•

•

Chromová

•

•

R2271ADE00CL

•

•

•

•

•

•

R2491ADE00CL

•

•

•

•

•

•

R2274ADE00CL

•

•

•

•

•

•

R2431ADE00BR

•

•

•

•

•

•

R2271ADE00BR

•

•

•

•

•

•

R2491ADE00BR

•

•

•

•

•

•

R2274ADE00BR

•

•

•

•

•

•

Černá

R2200ADE00BL

•

•

•

•

•

•

Červená

R2200ADE00RD

•

•

•

•

•

•

Bílá

R2200ADE00WH

•

•

•

•

•

•

Černá

R2200ADE10BL

•

•

•

•

•

•

Červená

R2200ADE10RD

•

•

•

•

•

•

Bílá

R2200ADE10WH

•

•

•

•

•

•

Nosnost až 180 kg
K dispozici ve 2. čtvrtletí 2022

R2370ADE10

•

•

•

•

S černým akcentem, nosnost až 180 kg

R2370ADE00BL

•

•

•

•

S šedým akcentem, nosnost až 180 kg

R2370ADE00GR

•

•

•

•

Nosnost až 200 kg

R2F37AC000

•

•

•

•

R2371ADE00

•

•

•

•

•

•

Sada 4 kusů

R2450ADE00ST

•

•

•

•

•

•

Červená, první řada

66650ADE20

•

•

•

•

•

•

Červená, druhá řada

66650ADE31

•

•

•

•

•

•

Bílá, první řada

66650ADE20W

•

•

•

•

•

•

Bílá, druhá řada

66650ADE31W

•

•

•

•

•

•

Logo Kia

66651ADE01K

•

•

•

•

•

•

Matný hliník

Informace
o použitelnosti
ve 2. čtvrtletí 2022

Logo GT Line

66651ADE01GL

Pouze přední

66651ADE00

•

•

•

•

•

•

66652ADE00

•

•

•

•

•

•

•

Stříbrný, 7,5J x 19, vhodný pro
pneumatiky 235/50 R19. Balení
obsahuje krytku bez matic. Je možné
použít originální matice.
Dvoubarevný, 7,5J x 19, vhodný
pro pneumatiky 235/50 R19. Balení
obsahuje krytku bez matic. Je možné
použít originální matice.
Stříbrný, 7,5J x 18, vhodný pro
pneumatiky 235/55 R18. Balení
obsahuje krytku bez matic. Je možné
použít originální matice.
Šedý, 7,5J x 18, vhodný pro
pneumatiky 235/55 R18. Balení
obsahuje krytku bez matic. Je možné
použít originální matice.
Stříbrný, 7,0J x 17, vhodný pro
pneumatiky 215/65 R17. Balení
obsahuje krytku bez matic. Je možné
použít originální matice.
Dvoubarevný, 7,0J x 17, vhodný
pro pneumatiky 215/65 R17. Balení
obsahuje krytku bez matic. Je možné
použít originální matice.

Slitinový disk 17", typ A

•

•

Dvoubarevný, 7,0J x 17, vhodný pro
pneumatiky 215/65 R17.

Hybridní disk 17"

Světle šedý, 7,0J x 17, vhodný pro
pneumatiky 215/65 R17. Balení
obsahuje krytku bez matic. Je možné
použít originální matice.
Sada. Světle šedý, 7,0J x 17, vhodný
pro pneumatiky 215/65 R17. Balení
obsahuje krytku bez matic. Je možné
použít originální matice.

Sada pro snímání tlaku
pneumatik (TPMS)
Sada bezpečnostních matic
+ klíč
Sada ochranných obalů na
4 kola

•

•

•

•

R2400ADE09BC

•

•

•

•

Tažné zařízení výsuvné
(plně elektrické)

R2400ADE08GR

R2400ADE07

R2400ADE07BC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Informace
o použitelnosti
ve 2. čtvrtletí 2022

Lze použít pro verzi GT Line a vozidla
se zadními svítilnami LED (LED /
ELFA02).
Nelze použít pro vozidla s LED
žárovkou na nárazníku (LED + žárovka
/ ELFA03).

Tažné zařízení, odnímatelné
13pinová zásuvka, pro
rychloodnímatelná a odnímatelná
tažná zařízení
7pinová zásuvka, pro
rychloodnímatelná a odnímatelná
tažná zařízení

Elektroinstalace k plně
elektrickému výsuvnému
zařízení

Pro výsuvné tažné zařízení

Redukce elektroinstalace

13pinová (vozidlo) na 7pinovou
zásuvku (přívěs/karavan)
7pinová (vozidlo) na 13pinovou
zásuvku (přívěs/karavan)

Nosič jízdních kol Atera pro
všechna tažná zařízení
Střešní příčníky, hliníkové

Střešní příčníky, ocelové

Pouze pro vozidla s originálními
střešními ližinami značky Kia
(standardní výbava pro všechny verze
Standard a GT Line, volitelná výbava
pro verzi GL). Vhodné pro vozidla
s panoramatickou střechou i bez ní
(otevírání je omezeno).

HEV

HEV
GT Line

PHEV

PHEV
GT Line
•

•
•

•
•

52910R2260PAC

•

52910R2100PAC

•

52910R2160PAC

•

•

R2401ADE07

•

•

R2401ADE07B

•

•

LP52940BV100K

•

•

•

•

•

•

66490ADE51

•

•

•

•

•

•

66495ADB01

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

R2281ADE00

•

•

•

•

R2280ADE00

•

•

•

•

R2621ADE00PC

•

•

•

•

R2620ADE00PC

•

•

•

•

Informace
o použitelnosti
ve 2. čtvrtletí 2022

R2285ADE00

Informace
o použitelnosti
ve 2. čtvrtletí 2022

Informace
o použitelnosti
ve 2. čtvrtletí 2022

R2625ADE00

•

•

•

•

E919999137

•

•

•

•

55622ADB00

•

•

•

•

E823055001

•

•

•

•

R2211ADE00AL

•

•

•

•

•

•

R2211ADE00ST

•

•

•

•

•

•

Informace
o použitelnosti
ve 2. čtvrtletí 2022

Výrobek je opatřen starým logem Kia

66700ADE00

•

•

•

•

•

•

Nosič jízdního kola ACTIVE

Výrobek je opatřen starým logem Kia

66700ADE10

•

•

•

•

•

•

66701ADE11

•

•

•

•

•

•

66701ADE01

•

•

•

•

•

•

66730ADE11

•

•

•

•

•

•

66730ADE01

•

•

•

•

•

•

R2150ADE00

•

•

•

•

•

•

R2723ADE00

•

•

•

•

•

•

66123ADE01

•

•

•

•

Nosič lyží a snowboardů 600

Střešní box 390

66701ADE90 (třmenový nástavec na
ocelové příčníky)
66701ADE90 (třmenový nástavec na
ocelové příčníky)
Objem: 330 l, maximální nosnost:
až 75 kg
Objem: 390 l, maximální nosnost:
až 75 kg
Horní rám

Komfort
Clona proti slunci a námraze
Skládací organizér do
zavazadlového prostoru

Informace
o použitelnosti
ve 2. čtvrtletí 2022

ICE
GT Line

Nosič jízdního kola PRO

Mříž zavazadlového prostoru
•

Sada 4 kusů

Tažné zařízení,
rychloodnímatelné

Střešní box 330

R2400ADE08

Sada 4 kusů

52910R2200PAC

ICE

Přeprava

Nosič lyží a snowboardů 400
R2400ADE09

Dvoubarevný, 7,5J x 18, vhodný pro
pneumatiky 235/55 R18.
Šedý, 7,5J x 18, vhodný pro
pneumatiky 235/55 R18, výhradně pro
verzi GT Line
Dvoubarevný, 7,0J x 17, vhodný pro
pneumatiky 215/65 R17. K dispozici
pouze pro vozidla typu ICE a MHEV

Slitinový disk 17", typ B

Elektroinstalace k tažnému
zařízení

Disky

Slitinový disk 18" Muan

Dvoubarevný, 7,5J x 19, vhodný pro
pneumatiky 235/50 R19.

•

LED osvětlení zavazadlového
prostoru a pátých dveří

Slitinový disk 19" Musan

Slitinový disk 19", typ B

•

Ochranný rám prahů
Lišty vnitřních prahů

52910R2300PAC

•

Ochranná lišta zadního
nárazníku
Polep karoserie, závodní
pruhy

Dvoubarevný, 7,5J x 19, vhodný pro
pneumatiky 235/50 R19, výhradně pro
verzi GT Line

•

Ochranná lišta zadního
nárazníku
Ozdobné lišty zpětných
zrcátek

Ozdobná lišta pátých dveří

Slitinový disk 19", typ A

R2271ADE00BL

Klavírní černá

Ozdobná lišta pátých dveří

Ozdobné boční lišty dveří

Objednací
kód

•

Ozdobné lišty zpětných
zrcátek
Ozdobné boční lišty dveří

Specifikace

R2431ADE00BL

Ochranná lišta
zavazadlového prostoru
Ochranná lišta zadního
nárazníku

Příslušenství

Nabíjecí kabel s brašnou
Brašna na nabíjecí kabel

•

•

1fázový, typ 2, 32 A, 5 m

66631ADE023A

•

•

1fázový, typ 2, 32 A, 7,5 m

66631ADE023B

•

•

Pouze brašna

66639ADE91

•

•

Příslušenství

Specifikace

Objednací
kód

Přední

P1F46ACA00

•

•

•

•

ICE

ICE
GT Line HEV

HEV
GT Line PHEV

PHEV
GT Line

Ochrana
Zástěrky

Zadní

Ochranné fólie pod kliky
dveří

Informace
o použitelnosti
ve 2. čtvrtletí 2022

P1F46ACF10

•

•

•

•

66272ADE00

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Černá

R2272ADE00BL

Transparentní

R2272ADE00TR

Koberec zavazadlového
prostoru, oboustranný

Pro vozidla bez subwooferu

R2120ADE00

•

•

•

•

•

•

Pro vozidla se subwooferem

R2120ADE05

•

•

•

•

•

•

Koberec zavazadlového
prostoru, GT Line

Pro vozidla se subwooferem,
není oboustranný

R2120ADE00GL

Ochranný přehoz přes
zadní nárazník

Pro všechny koberce
zavazadlového prostoru

66120ADE00

•

R2122ADE00E

•

Ochranná fólie zadního
nárazníku

Vana zavazadlového
prostoru
Vana zavazadlového
prostoru, GT Line

Pro vozidla se subwooferem
i bez něj

Prodloužení vany
zavazadlového prostoru

•

•

•

R2122ADE00GL

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

•

R2128ADE00E

•

•

•

•

•

•

Zvýšená vana
zavazadlového prostoru

Pro vozidla se subwooferem.
Volné místo pro vozidla bez
subwooferu. Kompatibilní
s mřížemi zavazadlového
prostoru

R2127ADE00

•

•

•

•

•

•

R2131ADE00

•

Pryžové koberce do
každého počasí

Logo Sportage, sada 4 kusů

CJ131ADE00

•

CJ131ADE00PH

•

R2131ADE00GL
Pryžové koberce do
každého počasí, GT Line

Logo GT Line, sada 4 kusů

•

CJ131ADE00GL

•

CJ131ADE00PHGL
Pryžový koberec do
každého počasí, středový
tunel

R2131ADE2C

•

CJ131ADE2C
R2141ADE00

Textilní koberce

•
•

Logo Sportage, sada 4 kusů

•
•

•

•

CJ141ADE00

•

CJ141ADE00PH
R2143ADE00
Velurové koberce

Logo Sportage, sada 4 kusů

•
•
•

CJ143ADE00

•

CJ143ADE00PH
R2143ADE00GL
Velurové koberce, GT Line

Logo GT Line, sada 4 kusů

•

•

CJ143ADE00GL

•

CJ143ADE00PHGL

•

Reklamní předměty
Kapesní multifunkční nůž

66951ADE50

•

•

•

•

•

•

Hodinky Qartz

66951ADE4201

•

•

•

•

•

•

Láhev na pití

66951ADE0701

•

•

•

•

•

•

Batoh s rolovacím
uzavíráním

66951ADE4301

•

•

•

•

•

•

Bezdrátová nabíječka

66951ADE41

•

•

•

•

•

•

Přívěšek na klíče

66951ADE2701

•

•

•

•

•

•

Příslušenství

Specifikace

Objednací
kód

ICE
GT Line

ICE

HEV

HEV
GT Line

PHEV

PHEV
GT Line

Bezpečnost
Souprava pro případ nouze

66940ADE01

•

•

•

•

•

•

Reflexní vesta

66941ADE01

•

•

•

•

•

•

Výstražný trojúhelník

66942ADE01

•

•

•

•

•

•

ICE = Internal Combustion Engine (běžný benzínový nebo naftový pohon), HEV = Hybrid Electric Vehicle (hybridní pohon),
MHEV = Mild Hybrid Electric Vehicle (částečně hybridní pohon), PHEV = Plug-In Hybrid Electric Vehicle (plug-in hybridní pohon)

K21.01214

