Katalog příslušenství
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Jen to nejlepší je dostatečně dobré
Pozvedněte kvalitu a životnost vašeho nového vozu Carens
s originálním příslušenstvím Kia. Toto příslušenství bylo vyvinuto
tak, aby dokonale sedlo vašemu vozu, a zároveň je to jediné
příslušenství, které bylo navrženo, vyrobeno a testováno podle
stejně přísných norem jako váš vůz. Váš nejbližší prodejce vozů
Kia vám rád pomůže s výběrem.

Příslušenství uvedené v této brožuře je platné pro řady
Kia Carens MY13 i MY17 pokud není uvedeno jinak.
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Disky kol

Slitinový disk 18”
18palcový pětipaprskový disk
s dvojitými paprsky, dvoubarevný,
7.5Jx18, vhodný pro pneumatiky
225/45 R18. Sada obsahuje krytku
a pět matic.
A4F40AK850 (MY17)

Slitinový disk 16” Busan
16palcový disk z lehké slitiny s pěti
dvojitými paprsky, stříbrný odstín,
6.5Jx16, vhodný pro pneumatiky
205/55 R16.
A4400ADE00 (vhodný pro snímač
tlaku pneumatik TPMS)
Slitinový disk 18” Busan
18palcový disk z lehké slitiny s pěti
dvojitými paprsky, stříbrný odstín,
7.5Jx18, vhodný pro pneumatiky
225/45 R18.
A4400ADE02 (vhodný pro snímač
tlaku pneumatik TPMS)
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Disky kol

Podtržení dynamiky

Špičkové disky kol z lehké slitiny dodají vašemu vozu
ještě více dynamiky. Zároveň zlepšují jízdní vlastnosti tím,
že snižují neodpruženou hmotnost vozu.

Slitinový disk 18”
18palcový pětipaprskový disk
z lehké slitiny, dvoubarevný,
7.5Jx18, vhodný pro pneumatiky
225/45 R18.
Sada obsahuje krytku a pět matic.
A4F40AC300 (MY13)
A4F40AC350 (vhodný pro snímač
tlaku pneumatik TPMS)

Slitinový disk 17”
17palcový desetipaprskový disk
z lehké slitiny, stříbrný odstín,
7.0Jx17, vhodný pro pneumatiky
225/45 R17.
Sada obsahuje krytku a pět matic.
A4F40AC200 (MY13)
A4F40AC250 (vhodný pro snímač
tlaku pneumatik TPMS)

Slitinový disk 17” Halla
17palcový desetipaprskový disk
z lehké slitiny, stříbrný odstín,
7.0Jx17, vhodný pro pneumatiky
225/45 R17.
A4400ADE01 (vhodný pro snímač
tlaku pneumatik TPMS)

Slitinový disk 17”
17palcový desetipaprskový disk
s dvojitými paprsky z lehké slitiny,
stříbrný odstín, 7.0Jx17, vhodný
pro pneumatiky 225/45 R17. Sada
obsahuje krytku a pět matic.
A4F40AK750 (MY17)

Slitinový disk 16”
16palcový pětipaprskový disk
z lehké slitiny s dvojitými paprsky,
dvoubarevný, 6.5Jx16, vhodný
pro pneumatiky 205/55 R16. Sada
obsahuje krytku a pět matic.
A4F40AK650 (MY17)

Slitinový disk 16”
16palcový pětipaprskový disk
z lehké slitiny, stříbrný odstín,
6.5x16, vhodný pro pneumatiky
205/55 R16
Sada obsahuje krytku a pět matic.
A4F40AC100 (MY13)
A4F40AC150 (vhodný pro snímač
tlaku pneumatik TPMS)

Sada poklic kol 16” ocelových disků
Prvotřídní poklice pro použití
s originálními ocelovými disky.
Sada obsahuje 4 poklice.
A4F41AC000

Pojistné matice + klíč
Chraňte svoji investici do stylu pomocí
této sady pojistných matic kol.
66490ADE50

Ocelový disk 16’’ (není zobrazen)
6.5Jx16, vhodný pro pneumatiky
205/55 R16. Ideální pro použití se
zimními pneumatikami.
A4H41AP000 (není vhodný pro
snímač tlaku pneumatik
TPMS / MY13)
A4H41AP050

Sada pro snímání tlaku pneumatik
(TPMS) (bez zobrazení)
Originální senzory pro optimální
funkčnost pneumatik. Sada TPMS
umožňuje stálou kontrolu tlaku
v pneumatikách. Sada obsahuje
4 senzory a 4 matice.
3NF40AC000 (není vhodný pro
ocelový disk MY13)
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Stylové doplňky

Definujte svůj individuální styl

Každý vůz Carens je novátorským vyjádřením moderního
stylu, ale s naší nabídkou originálního příslušenství Kia
mu můžete navíc přidat svůj osobitý akcent.

LED projektory ve dveřích, logo Kia

LED osvětlení nástupního prostoru

Zajistěte si stylové nastupování ve tmě prostřednictvím těchto jemných,

Bodové světlo se rozsvítí vždy po otevření dveří vozu. LED světlo

a přesto ostrých paprsků pro nádherné osvětlení nástupního prostoru

je úsporné, a přesto zajišťuje výrazné a jemné osvětlení nástupního

logem Kia. Automaticky se aktivují při otevření předních dveří.

prostoru a usnadňuje tak nastupování za snížené viditelnosti.

66651ADE00K (MY17)

66651ADE00 (MY17)

66651ADE99 (nutná instalační kabeláž pro vozy bez smart key)

66651ADE99 (nutná instalační kabeláž pro vozy bez smart key)

LED podsvícení prostoru pro nohy

66650ADE20 (červené / 1.řada / bez zobrazení)

Dejte své kabině atmosféru červeného koberce pomocí tohoto prémiového

66650ADE30 (červené / 2.řada / referenční obrázek)

příslušenství, které zaplaví přední prostor pro nohy nádherným rozptýleným světlem,

66650ADE20W (bílé / 1.řada / referenční obrázek)

jež se rozsvítí současně s odemknutím dveří a postupně zhasne po nastartování

66650ADE30W (bílé / 2.řada / bez zobrazení)

motoru. K dispozici ve stylové červené nebo klasické bílé barvě. Osvětlení pro druhou
řadu může být nainstalováno pouze společně s osvětlením pro první řadu.
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Stylové doplňky

Boční ozdobné lišty dveří - chromový design
Montáž těchto lišt z leštěného nerezu ještě více zdůrazní
sportovní eleganci vozu Carens.
A4271ADE00ST

Ochrana nášlapu vnitřního prahu
Elegantní nerezové ochrany vytvářejí působivý dojem při každém otevření dveří,
jsou zdobené logem Carens a brání poškrábání laku. Sada 4 dílů.
A4450ADE00

Ozdobná lišta V. dveří - chromový design
Na míru vyrobená lišta z leštěné nerezové ocele přináší stylový akcent na zadní
výklopné dveře a doplňuje ostatní chromové designové detaily.
A4491ADE00ST
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Přeprava
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Přeprava

Život je tak snadný,
jak snadný si ho uděláte

Život moderní rodiny čelí mnohým výzvám, je
stále co dělat. Působivá univerzálnost vašeho vozu
Carens může být dále rozšířena použitím některého
z těchto užitečných prvků příslušenství.

Nosič jízdních kol ProRide 591
Jakmile je jízdní kolo uloženo na držáku rámů, veškeré další
nastavování a zabezpečování se již provádí ve výšce střechy
prostřednictvím otočného knoflíku, který je ovladatelný jednou
rukou. Umožňuje montáž buď na levou, nebo na pravou stranu vozu.
Nosnost až 20 kg.		

55701SBA10

Střešní příčníky, hliníkové

Nosič jízdního kola FreeRide 532 s T-Adapterem

Robustní a lehké hliníkové střešní příčníky vyrobené speciálně

Rychlé a jednoduché nakládání a vykládání, s rychle zajistitelným

pro střešní ližiny vozu Carens. Snadná montáž i demontáž.

rámovým držákem, šikovnými držáky kol a nastavitelnými

Chrání střechu před poškozením a vyhovují zkušebním normám

rychloupínacími popruhy.

City Crash. Nosnost 100 kg.

A4211ADE01AL

55701SBA21

Nosič lyží a snowboardů Xtender 739

Nosič lyží a snowboardů 400 & 600

- vysunovací

Milujete vzrušení při zimních sportech? Usnadněte si práci při nakládání své výbavy díky

Manipulace s nákladem je nyní jednoduchá.

tomuto praktickému a šikovnému nosiči. Je zamykatelný pro lepší zabezpečení a větší klid

Nosič je možno vysunout do strany, a díky

v duši. Nosič lyží a snowboardů 400“ umožňuje převážení až 4 párů lyží nebo 2 snowboardů.
"
Potřebujete-li ještě více prostoru, můžete se rozhodnout pro Nosič lyží a snowboardů
“
600“, do kterého uložíte až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy. Referenční obrázek.

tomu nedochází ke styku oděvu s karoserií
vozu. Umožňuje převážení až 6 párů lyží
nebo 4 snowboardů.

66701ADE10 (400)
55700SBA10

66701ADE00 (600)
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Přeprava

Mříž zavazadlového prostoru
Robustní mříž dokonale sedí mezi opěradly
zadních sedadel a střechou a chrání
cestující ve vozidle před pohybem nákladu,
zejména v případě nehody. Mříž se
snadno instaluje a je navržená tak, aby
Nosič jízdních kol atera

Síť podlahy zavazadlového prostoru

neomezovala pohled řidiče dozadu.

Ideální společník pro dovolenou na kolech

Trvanlivá pružná síť na podlahu zavazad-

Hlavní mříž: A4150ADE00

nebo cyklovýlety. Nosič je navržen pro vaši

lového prostoru. Zabrání pohybu menších

Pomocná mříž: A4151ADE00

maximální zábavu bez starostí. Můžete

předmětů v průběhu jízdy. Pouze pro vozy

(za opěradla 2. řady sedadel)

do něj uložit 2 jízdní kola (včetně elektrokol)

s dolní odkládací schránkou. Referenční

do celkové hmotnosti 60 kg. Jízdní kola

obrázek.

se snadno nakládají, jsou chráněna před

857901F000WK (MY13)

odcizením a zadní výklopné dveře můžete
otevřít i s koly na nosiči! Nosič jízdních kol je

Elektroinstalace k tažnému zařízení

vybaven 13pinovou zásuvkou. Pro instalaci

(bez zobrazení)

je potřebná 13pinová elektroinstalace

Instalace používá originální konektory

k tažnému zařízení, popřípadě 7pinová

vozidla a multifunkční modul přívěsu,

elektroinstalace s adaptérem ze 7pinové

který zesiluje všechny potřebné signály.

na 13pinovou.

Je kompatibilní s konvenčními žárovkovými

E823055001

a LED světly přívěsu. Nabízí zvukovou
výstražnou signalizaci ukazatelů směru
nebo poruchy brzdových světel přívěsu.
Zadní mlhové světlo vozidla je automaticky
vypnuto, když je přívěs připojen.
K dispozici buď se 7pinovou zásuvkou
s odvodňovacími otvory, aby nedocházelo
k hromadění vody, nebo s vodotěsným
tělem 13pinové zásuvky. 13pinový systém
Tažné zařízení vodorovně rychloodnímatelné

Tažné zařízení svisle rychloodnímatelné

Snadná montáž i demontáž díky částečně

Vysoce kvalitní ocelové tažné zařízení

viditelnému montážnímu upevňovacímu

se systémem zajištění pomocí 3 kulových

příslušenství, které umožňuje jednoduchý

čepů umožňující snadnou a bezpečnou

přístup.

montáž z dolní strany.

A4281ADE03

A4281ADE00

Tažné zařízení odnímatelné
(bez zobrazení)
Toto odnímatelné tažné zařízení je ideální
pro pravidelné používání a je opatřeno
vysoce kvalitním korozivzdorným
nátěrem.
A4280ADE03

10

je připraven zvládnout všechny moderní
funkce karavanů a součástí dodávky je
+30 rozšiřovací sada kabeláže. Abyste
mohli plně využít její funkčnosti, objednejte
rovněž +15 rozšiřovací sadu kabeláže.
7pinová: A4620ADE00CP
13pinová: A4621ADE00CP

Důležité informace o tažných zařízeních

+15 rozšiřovací sada kabeláže

Maximální přípustná hmotnost přívěsu je

pro 13pinovou zásuvku: 55621ADE00

závislá na specifikacích vašeho vozu Carens.

V závislosti na vašem aktuálním použití

Více informací získáte u svého prodejce vozů

tažného zařízení můžete použít adaptéry

Kia. Veškerá tažná zařízení z originálního

pro dočasnou změnu ze 7pinové instalace

příslušenství Kia jsou odolná proti korozi,

na 13pinovou a naopak.

certifikovaná v souladu s normou

Adaptér 7pinový (vozidlo) na 13pinový

ISO 9227NSS pro zkoušku v solné komoře

(přívěs/karavan): 55622ADB00

a vyhovují požadavkům konsorcia CARLOS TC

Adaptér 13pinový (vozidlo) na 7pinový

(OE Car Loading Standard, Trailer Coupling).

(přívěs/karavan): E919999137

Přeprava
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Pohodlí

Buďte jako doma

Interiér vašeho vozu Carens je výjimečně pohodlným
místem pro vás i vaše pasažéry. Navíc si jej můžete vybavit
dalším příslušenstvím, které vám usnadní život.

Zábava pro zadní sedadla - držák na iPad®
Zajišťuje ideální polohu iPadu® pro pasažéry
na zadních sedadlech. Držák dosedá
bezpečně na opěradlo předního sedadla
a umožňuje natáčení nebo naklápění iPadu®
tak, aby na něj pasažéři dobře viděli.
66582ADE01

Parkovací asistent, přední a zadní
Snadnější parkování ve stísněných prostorech. Výstražné tóny se mění podle blízkosti
překážky. 4 přední a 4 zadní snímače mohou být nalakovány v barvě karoserie vašeho vozu.
Přední: 66602ADE00

Zadní: 66603ADE00

Ochrana čelního skla před slunečním

Deflektory skel předních dveří

Závěsný interiérový háček

zářením a námrazou

Zmírňují turbulence při jízdě s mírně

Tento háček, který lze instalovat

Chrání interiér před nadměrným zahřátím

otevřeným předním oknem. Aerodynamicky

nejen na středovou konzoli na straně

působením slunečního světla a v chladném

vytvarovaný deflektor přesměrovává proud

spolujezdce, je určen k uchycení tašek

počasí brání usazení námrazy na čelním

vnějšího vzduchu, odklání kapky deště

s jídlem a nápoji a snižuje riziko jejich

skle a předních oknech. Nasazená ochrana

a zmírňuje hluk větru. Sada 2 dílů.

rozlití během jízdy. Maximální nosnost

je zajištěna proti odcizení.

A4221ADE00

1 kg. Referenční obrázek.

A4723ADE00
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66743ADE00

Pohodlí

Ramínko na oděvy odnímatelné
Nejelegantnější a nejpohodlnější způsob, jak na dlouhé
cestě udržet oblečení v pořádku a nepomačkané.
Snadno a bezpečně se upevňuje na přední sedadlo
a splňuje aktuální požadavky na bezpečnost cestujících.
Lze jej snadno a bezpečně upevnit k přednímu sedadlu,
nebo rychle vyjmout a použít na jiném místě (kancelář,
hotelový pokoj atd.). Maximální zátěž 3 kg.
66770ADE00
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Ochrana

Skvělý vzhled navždy

Zachovejte vzhled vašeho vozu Carens stále dokonalý díky kvalitnímu
příslušenství, které bylo speciálně vyvinuto tak, aby pečovalo o vnější
lak vozu i obložení interiéru.

Sada zástěrek
Chrání nejcitlivější místa vašeho vozu před poškozením způsobeným kamínky,
nečistotami a posypovou solí. Sada 4 dílů.
Přední: A4F46AC000

Zadní: A4F46AC100

Boční ochranné lišty dveří - černé

Ochranné lišty nárazníků - černé

Účelová, stylová ochrana proti škrábancům a promáčknutím. Doplňují sportovní

Dodatečná ochrana pro ty konce vozu, na které při parkování ve stísněných

a elegantní design vozu a mohou být nalakovány v barvě jeho karoserie. Sada 4 dílů.

prostorách není dobře vidět ze sedadla řidiče. Sada 4 dílů.

A4271ADE00

A4270ADE00 (MY13)
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Ochrana

Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku - transparentní fólie

Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku - černá fólie

Odolná, neviditelná ochranná fólie pro horní hranu zadního nárazníku

Na míru tvarovaná černá ochranná fólie pro horní hranu zadního nárazníku

vašeho vozu. Brání poškození lakovaného povrchu při nakládání a vykládání.

vašeho vozu. Brání poškození lakovaného povrchu při nakládání a vykládání.

A4272ADE00TR

A4272ADE00BL

Ochranné fólie laku pod kliky dveří - transparentní fólie

Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku - lišta

Ochrání lak před poškrábáním nehty nebo klíči, takže bude dlouho vypadat

Robustní, a přesto stylová nerezová ochrana vytváří účinný štít před poškozením

jako nový. Použitá fólie je trvanlivá, samolepicí a transparentní. Sada 4 dílů.

laku v průběhu nakládání a vykládání těžkých předmětů nebo zavazadel. Dokonale

66272ADE00

sedí na obrysech nárazníku.
A4274ADE00ST
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Ochrana
Naše příslušenství pro interiér bylo navrženo tak, aby byl vnitřní prostor
vašeho nového vozu Carens co nejlépe chráněn. Nabízíme ucelenou řadu
na míru vyrobených prvotřídních koberců, které lze upevnit pomocí stávajících
upevňovacích bodů. Za extrémních povětrnostních podmínek se doporučuje
používat originální koberce Kia pro každé počasí.

Pryžové koberce pro všechny druhy počasí
(obrázek vpravo)
Sada obsahuje 4 jednotlivé koberečky,
které přesně odpovídají jednotlivým
prostorům pro nohy. Tyto mimořádně
odolné koberečky zachycují vodu, bláto,
písek a posypovou sůl a díky speciální
povrchové úpravě se velmi snadno
udržují v čistotě. Oba přední koberečky
jsou opatřeny logem Carens. Navíc díky
vysokému obsahu syntetické pryže
neobtěžují zápachem klasických pryžových
koberců.
A4131ADE00

Velurové koberce
Luxusní velurové koberce dokonale
doplňují interiér. Na místě je drží
standardní upevňovací body
a protiskluzový podklad. Koberce řidiče
a předního spolujezdce jsou ozdobeny
logem Carens.
A4143ADE01 (1. a 2. řada sedadel)
A4143ADE03 (3. řada sedadel / 7sedadlová
verze / bez zobrazení)

Textilní koberce, standard
Tyto koberce odpovídají kvalitě a designu
interiéru vozu a jsou vyrobeny z odolné
jehlové plsti. Na svých místech drží
bezpečně. Koberec řidiče je zesílen patní
podložkou pro dodatečnou ochranu
před opotřebením vaší obuvi a je ozdoben
logem Carens.
A4141ADE01
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Ochrana

17

Ochrana

18

Ochrana

Koberec zavazadlového prostoru pro 5místnou verzi

Koberec zavazadlového prostoru pro 7místnou verzi

Víceúčelový kobereček je vyroben na míru pro model Carens.

Vyroben z vysoce kvalitního veluru přesně na míru zavazadlovému

Na jedné straně je opatřen vysoce kvalitní měkkou

prostoru, postará se o křehký náklad a ochrání koberec

velurovou vrstvou pro choulostivé náklady (obrázek vlevo)

před nečistotami a vlhkostí. Ozdoben logem Carens a část nad

a na druhé straně protiskluzovým pryžovým povrchem

opěradly zadních sedaček zůstává připevněna k opěradlům sedadel

pro případný špinavý náklad (obrázek nahoře).

A4120ADE05

ve třetí řadě, když se používají. Sada 2 dílů.

A4120ADE07

Vana zavazadlového prostoru
Zvýšené okraje ochrání koberec a boční čalounění před nečistotou a vlhkostí. Trvanlivý, vysoce kvalitní materiál se snadno čistí
a je ozdoben logem Carens. Vana je odolná vůči vodě a prachu a je vyrobena na míru modelu Carens.

A4122ADE00
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Bezpečnost a reklamní předměty

Postarejte se.

Váš vůz Carens byl vyroben tak, aby ochránil zdraví a bezpečnost vás i vašich
pasažérů. Buďte však připraveni i na nehody, které se mohou stát mimo vaši
kontrolu.

Ochrana autoskel Better view

Reflexní vesta

Výstražný trojúhelník

Bezpečnější jízda za jakýchkoliv podmínek. Udržuje

Dejte své bezpečnosti nejvyšší prioritu s touto

Buďte připraveni na nebezpečné situace.

v čistotě čelní sklo i ostatní skla vozu. Zlepšuje tak

velmi dobře viditelnou neonovou vestou s reflexními

Pokud by váš vůz někdy uvízl, tento velmi

viditelnost do všech stran a tím i bezpečnost. Tento

proužky, která zaručuje dobrou viditelnost ve dne

dobře viditelný a lehký trojúhelník by zajistil

systém utěsní mikroskopické póry ve skle, a díky tomu

i v noci. Snadno ji uložíte do kapsy na dveřích,

efektivní varování přijíždějícím vozidlům.

ošetřený skleněný povrch odpuzuje vodu. Ošetření

vyhovuje normě EN 20471 a ve většině evropských

Lehký, stabilní a skládací. Vyhovuje normě

ve 3 krocích zajišťuje dlouhotrvající ochranu.

zemí je součástí povinné výbavy. Jedna velikost

kvality ECE-R27 a ve většině evropských

pro všechny.

zemí je součástí povinné výbavy.

66941ADE00

66942ADE00
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Bezpečnost a reklamní předměty

Pozvedněte svůj styl!

Vyberte si příslušenství, které bude
ladit s rafinovanou krásou vašeho
vozu Kia Carens.

1

2

3

4

Souprava pro případ nouze

1. Malí pomocníci

3. Látková nákupní taška

Buďte plně vyzbrojeni pro nepředvídatelné

Módní splétaná klíčenka vyrobená z dvoubarevné

Látková nákupní taška s atraktivním a moderním

situace na silnici. Tato souprava pro případ

textilní kůže s lesklou černou kovovou sponou

červenobílým vzorem a šikovnou kapsou uvnitř.

nouze obsahuje dvě reflexní vesty, výstražný

s reliéfním logem a kroužkem.

Skvělá pro volný čas, na pláž i na nákup.

2. Pro malé závodníky

4. Šikovná na cesty

Dětské ponožky s protiskluzovým dezénem

Trendy outdoorová láhev vyrobená z hliníku v matné

na chodidle a pružným páskem na kotníku.

černé barvě s lesklým potiskem a logem Kia.

trojúhelník a lékárničku v souladu s požadavky
normy DIN 13164:2014, která je součástí povinné
výbavy v některých evropských zemích.
66940ADE00

Více informací o těchto produktech získáte u svého
prodejce vozů Kia a na e-shopu Kia: http://shop.kia.com/cz.
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Péče a servis

Očekávejte neočekávané

Originální příslušenství Kia vám pomůže porazit zimní
chlad i letní horko a postarat se o váš Kia Carens
způsobem, jaký si zaslouží.

3

2

1
1. Letní balíček Kia

2. Zimní balíček Kia

Sada obsahuje nádobu koncentrované letní kapaliny do ostřikovačů, která vám

Sada obsahuje nádobu koncentrované zimní kapaliny do ostřikovačů, která

pomůže udržet křišťálově čisté čelní sklo beze šmouh, protože spolehlivě odstraní

dokáže zajistit hladký pohyb stěračů po čelním skle a zbaví jej nečistot

zbytky hmyzu, mastnoty a jiné nečistoty. Pro odstranění hmyzu z čelního skla

z vozovky, přimrzávajícího deště a sněhu. Sprej s odmrazovací kapalinou pomáhá

a světlometů je k dispozici sprej k odstraňování hmyzu. Speciálně připravený čistič

před jízdou vyčistit zamrzlá okna a brání jejich opětovnému namrzání. Škrabka

na disky kol ve spreji se osvědčuje jako vysoce kvalitní odmašťovač a zjednodušuje

na led urychluje odstraňování ledu a houba umožňuje otřít zamlžená okna.

odstranění špíny a prachu z brzd. Samostatně dodávaná houba pomáhá setřít

LP973APE109K (sada obsahuje všechny výše uvedené produkty)

nečistoty ze skleněných povrchů.

Následující položky jsou také k dispozici individuálně:

LP974APE102K (sada obsahuje všechny výše uvedené produkty)
Následující položky jsou také k dispozici individuálně:

Rozmrazovač skel Kia (500 ml) 		

LP973APE110K

Zimní kapalina Kia (-30° C, 5 l)		

LP973APE104K
LP973APE103K

Letní koncentrát 1:100 (40 ml)		

LP974APE101K

Zimní koncentrát Kia (-60° C, 1 l)

Čistič disků Kia (500 ml)		

LP970APE101K

Zimní koncentrát Kia (-60° C, 500 ml) 		

LP973APE102K

Odstraňovač hmyzu ve spreji (500 ml)		

LP970APE102K

Zimní koncentrát Kia (-60° C, 250 ml)

LP973APE101K
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Péče
a servis
PROTECTION

4

5

3. Škrabka na led s rukavicí

5. Korekční laky

Udrží vaše ruce v teple a v suchu i během odstraňování ledu z čelního skla.

Aby váš Carens déle vypadal jako nový. Chrání exteriér vašeho vozu před korozí

LP950APE01K (není součástí zimního balíčku)

a umožňují rychle, jednoduše a efektivně opravit menší škrábance a poškození

4. Glasscoat
Uchovejte povrch vašeho vozu lesklý jako z autosalonu. Moderní složení
přípravků Glasscoat chrání vnější povrchy před působením znečištění,

od odlétajících kaménků. Originální korekční laky jsou vyrobeny tak, aby
dokonale ladily s barvou vašeho vozu. Informace o správném katalogovém čísle
vám poskytne váš prodejce.

rozpouštědel, posypové soli, myček i ptačího trusu. Již není nutné časté
a opakované voskování. V interiéru chrání také koberce a čalounění před
každodenními nečistotami a skvrnami.
LP982APE1BROK (bronzový balíček)
LP982APE1SILK (stříbrný balíček)
LP982APE1GOLK (zlatý balíček)
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Každý automobil Kia těží ze záruky na 7 let, nebo
do ujetí 150 000 km. Platí ve všech členských
státech EU (a navíc v Norsku, ve Švýcarsku,
na Islandu a na Gibraltaru) a podléhá místním
pravidlům a podmínkám.

Originální příslušenství Kia vyvinuté společností MOBIS

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com
K17.01213

Všechny údaje, ilustrace a specifikace jsou platné v době tisku a podléhají
změnám bez předchozího upozornění. Modely a specifikace uvedené
v této brožuře se mohou lišit od modelů nabízených na vašem trhu.
Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit
od skutečných barev. Obraťte se na místního prodejce Kia pro nejaktuálnější
informace.

www.kia.com

