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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pouze to nejlepší je dost dobré
Využijte naplno kvalitu a odolnost svého vozu Soul s originálním příslušenstvím
Kia. Všechny položky příslušenství byly vyvinuty tak, aby na váš vůz přesně padly.
Toto příslušenství je navrhováno, vyráběno a testováno podle přísných jakostních
norem. Váš místní dealer Kia vám s výběrem velmi rád pomůže.
Příslušenství obsažené v této brožuře je vhodné pro modely MY14-MY16,
Soul PS MY17 (facelift) včetně verze Sport, není-li uvedeno jinak.
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VZHLED

1. Hlavice řadicí páky
Vyberte si tento atraktivní doplněk s červenými akcenty.
(pro automatickou převodovku).
B2F19AB000 (MY14)
2. Podsvícené nášlapy vnitřních prahů
Po otevření předních dveří se v těchto prvotřídních nášlapech rozsvítí
červené logo Soul. Sada 4 dílů.
Prahové nášlapy pro zadní dveře nejsou osvětlené.
B2F45AB010
3. Rámečky reproduktorů
Svěží nový vzhled pro reproduktory a pro přední postranní vzduchové
výdechy. Rámečky ladí s ostatními červenými stylistickými akcenty.
Sada 2 dílů.
B2F01AB000
4. Rámeček přihrádky středové konzole
Atraktivní sportovní stylistický doplněk, který potěší zrak řidiče
i spolujezdce.
B2F16AB100
5. Sportovní pedály
Dopřejte svým pedálům sportovnější vzhled. Tyto kovové sportovní
pedály jsou opatřeny protiskluzovými prvky.
B2F05AB010 (manuální převodovka / MY14)
B2F05AB000 (automatická převodovka / MY14)

6. LED podsvícení prostoru pro nohy
Dejte své kabině atmosféru červeného koberce pomocí tohoto
prémiového příslušenství, které zaplaví přední prostor pro nohy
nádherným rozptýleným světlem, jež se rozsvítí současně
s odemknutím dveří a postupně zhasne po nastartování motoru.
K dispozici ve stylové červené nebo klasické bílé barvě. Osvětlení pro
druhou řadu může být nainstalováno pouze společně s osvětlením pro
první řadu.
6a. 66650ADE20 (červené / první řada / referenční obrázek)
66650ADE30 (červené / druhá řada / bez zobrazení)
66650ADE20W (bílé / první řada / bez zobrazení)
6b. 66650ADE30W (bílé / druhá řada / referenční obrázek)
7. LED osvětlení nástupního prostoru
Bodové světlo se rozsvítí vždy po otevření dveří vozu. LED světlo je
úsporné, přesto zajišťuje výrazné a jemné osvětlení nástupního prostoru,
a usnadňuje tak nastupování za snížené viditelnosti.
66651ADE00
66651ADE99 (nutná instalační kabeláž pro vozy bez smart key)
8. LED projektory ve dveřích, logo Kia
Zajistěte si stylové nastupování ve tmě prostřednictvím těchto jemných,
a přesto ostrých paprsků pro nádherné osvětlení nástupního prostoru
logem Kia. Automaticky se aktivují při otevření předních dveří.
66651ADE00K
66651ADE99 (nutná instalační kabeláž pro vozy bez smart key)
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VZHLED

Vyjádřete svoji osobnost
Vaše nová Kia Soul je stylová při pohledu ze všech stran.
Přesto si ji můžete dále upravit podle svých osobních představ.
3
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KOLA

Prvotřídní kola
Přestože váš Soul bude vždy vystupovat z davu,
můžete mu pomoci vystoupit ještě více díky nabídce kol.

1. Ocelový disk 16"
16palcové ocelové disky, 6.5Jx16,
vhodné pro pneumatiky
205/60 R16. Sada obsahuje pět
matic. Vhodné pro použití se
zimními pneumatikami. (bez
zobrazení)
B2H41AP050 (vhodný pro snímač
tlaku pneumatik TPMS / není pro
verzi Sport)
2. Sada poklic 16" ocelových disků
Prvotřídní plastové poklice pro
použití s originálními ocelovými
koly. Sada obsahuje 4 poklice, bez
matic.
B2F41AC100 (není pro verzi Sport)
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3. Slitinový disk 16"
16palcové disky z lehké slitiny
s pěti paprsky, stříbrné, 6.5x16,
vhodné pro pneumatiky
205/60 R16. Sada obsahuje krytku
a pět matic.
B2F40AC100 (vhodný pro snímač
tlaku pneumatik TPMS / není pro
verzi Sport)
4. Slitinový disk 16"
16palcové pětipaprskové disky
z lehké slitiny, stříbrné, 6.5x16,
vhodné pro pneumatiky
205/60 R16. Sada obsahuje krytku
a pět matic.
B2F40AK170 (MY17 / není pro verzi
Sport)

KOLA

2

3

5

8

6

9

5. Slitinový disk 17"
17palcové pětipaprskové disky
z lehké slitiny s dvojitými paprsky,
stříbrné, 6.5x17, vhodné pro
pneumatiky 215/55 R17. Sada
obsahuje krytku a pět matic.
B2F40AC200 (není pro verzi
Sport)

7. Slitinový disk 18", typ E
18palcové pětipaprskové disky
z lehké slitiny s dvojitými paprsky,
metalické, 7.5x18, vhodné pro
pneumatiky 235/45 R18. Sada
obsahuje krytku a pět matic.
B2F40AC400 (vhodný pro snímač
tlaku pneumatik TPMS)

6. Slitinový disk 17"
17palcové pětipaprskové disky
z lehké slitiny s dvojitými paprsky
stříbrné, 6.5x17, vhodné pro
pneumatiky 215/55 R17. Sada
obsahuje krytku a pět matic.
B2F40AK270 (MY17 / není pro
verzi Sport)

8. Slitinový disk 18"
18palcové desetipaprskové disky
z lehké slitiny, metalické, 7.5Jx18,
vhodné pneumatiky 235/45 R18.
Sada obsahuje krytku a pět matic.
B2F40AK600 (MY17)
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9. Pojistné matice disků + klíč
Chraňte svoji investici do stylu
pomocí této sady pojistných matic
kol.
66490ADE50
10. Snímač tlaku pneumatik
(TPMS)
Doplňte svůj standardní vůz
kromě sady slitinových disků
i systémem TPMS a minimalizujte
tak spotřebu paliva i emise.
52933B2100 (jeden senzor)
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PŘEPRAVA

Elegantní praktičnost
Naše přepravní příslušenství bylo navrženo tak, aby doplnilo stylově dokonalý vzhled
vašeho vozu Soul a zároveň rozšířilo jeho praktičnost pro všechny aspekty vašeho života.
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1. Nosič jízdního kola 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. Hmotnostní limit je
20 kg. Nosič lze pro vyšší bezpečnost
zamknout.
55701SBA10
2. Nosič jízdního kola FreeRide 532
s T-Adapterem
Rychlé a jednoduché nakládání a vykládání,
s rychle zajistitelným rámovým držákem,
šikovnými držáky kol a nastavitelnými
rychloupínacími popruhy. Hmotnostní limit
je 17 kg. Nosič lze pro vyšší bezpečnost
zamknout.
55701SBA21 (s T-adapterem)
3. Nosič lyží a snowboardů 400 & 600
Milujete vzrušení při zimních sportech?
Usnadněte si práci při nakládání své
výbavy díky tomuto praktickému
a šikovnému nosiči. Je zamykatelný pro
lepší zabezpečení a větší klid 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 verzi
600“, do které uložíte až 6 párů lyží nebo
4 snowboardy. Referenční obrázek.
3a. 66701ADE10 (400)
3b. 66701ADE00 (600)
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4. Nosič lyží a snowboardů Xtender 739 - vysunovací
Aby se usnadnilo nakládání i vykládání převážených
předmětů, je nosič možno vysunout stranou. Díky
tomu nedochází ke styku oděvu s karoserií vozu.
Umožňuje převážení až 6 párů lyží nebo
4 snowboardů. Nosič lze pro vyšší bezpečnost
zamknout. V kombinaci s oblými příčníky prosím
použijte mezi příčník a nosič dodávaný distanční
prvek. Referenční obrázek.
55700SBA10
5. Střešní nosiče, hliníkové
Robustní a lehké hliníkové střešní nosiče
vyrobené speciálně pro váš vůz Soul bez
střešních ližin. Snadná montáž i demontáž.
B2210ADE00AL (pro vozy bez střešních
podélníků a bez panoramatické střechy)
6. Pořadač zavazadlového prostoru
Tento pořadač s přihrádkami přesně
zapadne do schránky pod podlahou
zavazadlového prostoru. Je vhodný pro
uložení autokosmetiky, lékárničky
a výstražného trojúhelníku.
B2F12AC910EQ (MY14)
7. Mříž zavazadlového prostoru,
hlavní díl
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
neomezovala řidičův výhled.
B2150ADE00 (není pro vozy bez
rolety zavazadlového prostoru /
MY14)
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8. Střešní příčníky, hliníkové
Robustní a lehké hliníkové střešní příčníky vyrobené speciálně pro
střešní ližiny vozu Soul. Snadná montáž i demontáž. Pokud vaše
vozidlo není vybaveno střešními ližinami, pak zvolte střešní nosič,
nebo se seznamte s naší nabídkou nosičů kol, jež se instalují na tažné
zařízení.
B2211ADE00AL (pro vozy s panoramatickou střechou)
B2211ADE01AL (pro vozy bez panoramatické střechy / bez zobrazení)
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PŘEPRAVA

1. Nosič jízdních kol Atera
Ideální společník pro dovolenou na kolech
i jednodenní výlety. Nosič je navržen pro vaši
maximální zábavu bez starostí. Můžete do něj uložit
2 jízdní kola (včetně elektrokol) do celkové hmotnosti
60 kg. Jízdní kola se snadno nakládají, jsou chráněna
před odcizením a zadní výklopné dveře můžete otevřít
i s koly na nosiči! Nosič jízdních kol je vybaven 13pinovou
zásuvkou. Pro instalaci je potřebná 13pinová
elektroinstalace k tažnému zařízení, popřípadě 7pinová
elektroinstalace s adaptérem ze 7pinové na 13pinovou.
E823055001
2. Tažné zařízení vodorovně rychloodnímatelné
Snadná montáž i demontáž díky částečně viditelnému
montážnímu upevňovacímu příslušenství, které umožňuje
jednoduchý přístup. Maximální svislé zatížení při použití
nosiče kol je 75 kg včetně hmotnosti samotného nosiče.
Certifikováno podle UNECE 55R.
B2281ADE01 (MY14 / MY17 / SUV paket / Sport)
B2281ADE91 (montážní sada k TZ, pro benzínové vozy)
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3. Elektroinstalace k tažnému zařízení
Instalace používá originální konektory vozidla a multifunkční modul
přívěsu, který zesiluje všechny potřebné signály. Je kompatibilní
1
s konvenčními žárovkovými 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 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: B2620ADE00CP
13pinová: B2621ADE00CP
+15 rozšiřovací sada kabeláže pro 13pinovou zásuvku: 55621ADE00
V závislosti na vašem aktuálním použití tažného zařízení můžete použít
adaptéry pro dočasnou změnu ze 7pinové instalace na 13pinovou a naopak.
Adaptér 7pinový (vozidlo) na 13pinový (přívěs/karavan): 55622ADB00
Adaptér 13pinový (vozidlo) na 7pinový (přívěs/karavan): E919999137
Důležité informace pro tažné zařízení
Maximální hmotnost přívěsu, který lze za vaši Kiu Soul připojit, závisí na
specifikaci vozidla. Více informací získáte u svého prodejce vozů Kia. Veškerá
tažná zařízení z originálního příslušenství pro model Soul jsou odolná proti
korozi, certifikovaná v souladu s normou ISO 9227NSS pro zkoušku v solné
komoře a vyhovují požadavkům konsorcia OE Car Loading Standard (CARLOS),
Trailer Coupling (TC) a Bike Carrier (BC).
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KOMFORT
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1. Ramínko na oděvy odnímatelné
Nejelegantnější a nejpohodlnější způsob, jak na dlouhé cestě udržet
oblečení v pořádku a nepomačkané. Upevňuje se snadno a bezpečně na
přední sedadlo a splňuje všechny požadavky na bezpečnost cestujících.
Snadno ho můžete demontovat a použít kdekoliv jinde (v kanceláři,
v hotelovém pokoji atd.). Držák je nutno sejmout, je-li zadní sedadlo
obsazeno. Maximální zátěž 3 kg.
66770ADE00
2. Závěsný interiérový háček
Tento háček, který je možné použít nejenom na středové konzole na
straně spolujezdce, je určen k uchycení tašek s jídlem a nápoji a snižuje
riziko jejich rozlití během jízdy. Maximální nosnost 1 kg.
66743ADE00

5. Parkovací asistent, zadní
Snazší parkování na stísněných místech.
Výstražné tóny se mění podle blízkosti překážky.
66603ADE00 (MY14)

3. Zábava pro zadní sedadla - držák na iPad
Tento držák se bezpečně instaluje na zadní stranu sedadla spolujezdce.
Díky němu lze tablet iPad® naklápět i otáčet tak, aby byl zajištěn
optimální zorný úhel. iPad® není součástí dodávky. Vhodný pro tablety
iPad® 1, 2, 3 & 4.
66582ADE01
4. Popelník
Kuřáci ocení tento praktický popelník, který skvěle zapadne do držáku
nápojů ve středové konzole.
P81602K000
5
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KOMFORT

Pro dobrý pocit
Nová Kia Soul nabízí spoustu stylu a komfortu.
Z nabídky příslušenství si můžete vybrat další komfortní položky,
díky kterým bude vůz Soul ještě atraktivnějším místem pro trávení
vašeho času.
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OCHRANA

Dokonalá ochrana pro váš vůz
Tyto prvotřídní ochranné prvky byly vyrobeny na míru pro vaši Kiu Soul
a váš vůz díky nim bude déle vypadat jako nový.

Příslušenství pro interiér bylo navrženo tak, aby byl vnitřní prostor vašeho
nového vozu Soul co nejlépe ochráněn. Nabízíme celou řadu na míru
vyrobených prvotřídních koberců, které lze upevnit pomocí stávajících
upevňovacích bodů. Za extrémních povětrnostních podmínek se doporučuje
používat originální koberce Kia pro všechny druhy počasí.

1. Vana zavazadlového prostoru
Tuto odolnou ochrannou vanu můžete nainstalovat nebo vyjmout za pár sekund.
Chrání koberec a boční čalounění před nečistotou a vlhkostí. Trvanlivý, vysoce kvalitní
materiál se snadno čistí a je ozdoben logem Soul. Tato vana odolná vůči vodě
a prachu je vyrobená na míru modelu Soul.
B2F12AC500
2. Koberec zavazadlového prostoru
Koberec je vyroben z vysoce kvalitního veluru přesně na míru zavazadlovému
prostoru, postará se o křehký náklad a ochrání koberec před nečistotami a vlhkostí.
Ozdoben logem Soul.
B2F12AC000
3. Velurové koberce DESIGN
Prvotřídní prémiová ochrana podlahy vašeho vozu. Šedé akcenty ladí s interiérem
modelu Soul. Oba přední koberečky jsou opatřeny logem Soul. Tyto velurové
koberce jsou opatřeny protiskluzovým podkladem a k podlaze jsou upevněny
pomocí standardních upevňovacích bodů.
B2143ADE00GA3 (sada 4 kusů)
4. Velurové koberce
Luxusní velurové koberce dokonale doplňují interiér. Na místě je drží
standardní upevňovací body a protiskluzový podklad. Koberce řidiče
a spolujezdce jsou opatřeny logem Soul.
B2143ADE00 (sada 4 kusů)
5. Pryžové koberce pro všechny druhy počasí
Sada obsahující 4 jednotlivé koberečky s rozměry, 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. Navíc díky vysokému obsahu
syntetické pryže neobtěžují zápachem klasických pryžových koberců.
B2F13AC400
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OCHRANA

1. Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku - černá fólie
Na míru šitá černá ochranná fólie pro horní hranu zadního
nárazníku vašeho vozu. Brání poškození lakovaného povrchu při
nakládání a vykládání. Samolepicí.
B2272ADE00BL (MY14)
B2272ADE10BL (MY17)
2. Ochranné fólie laku pod kliky dveří - transparentní fólie
Ochrání lak před poškrábáním nehty nebo klíči, takže bude dlouho
vypadat jako nový. Použitá fólie je trvanlivá, samolepicí a transparentní.
Sada 4 kusů.
66272ADE00

3. Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku - transparentní
fólie
Odolná, transparentní ochranná fólie pro horní hranu zadního
nárazníku vašeho vozu. Brání poškození lakovaného povrchu při
nakládání a vykládání. Samolepicí.
B2272ADE00TR (MY14)
B2272ADE10TR (MY17)
4. Sada předních a zadních zástěrek
Pomáhá ochránit nejcitlivější místa vašeho vozu před poškozením
způsobeným kamínky, nečistotami a posypovou solí. Sada 2 dílů.
4a. B2F46AC000 (přední / MY14)
4b. B2F46AC100 (zadní / MY14)
B2F46AK000 (přední / MY17 / není pro verzi Sport / bez
zobrazení)
B2F46AK700 (přední / pouze pro verzi Sport / bez zobrazení)
B2F46AK500 (zadní / MY17 / bez zobrazení)
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BEZPEČNOST, PÉČE A REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Postarejte se
Váš vůz Kia je zkonstruován tak, aby se o vás a spolucestující spolehlivě postaral.
Společnost Kia přesto doporučuje použít některé užitečné doplňující prvky, které je
vždy vhodné mít s sebou ve vozidle. Pomohou vám se o vozidlo lépe postarat. Oba
si to zasloužíte!
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1. Reflexní vesta
Dejte své bezpečnosti nejvyšší prioritu s touto velmi dobře viditelnou
neonovou vestou s reflexními proužky, která zaručuje dobrou 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. Jedna
velikost pro všechny.
66941ADE00
2. Výstražný trojúhelník
Buďte připravení na nebezpečné situace. Pokud by váš vůz někdy
uvízl, tento velmi dobře viditelný a lehký trojúhelník by zajistil efektivní
varování přijíždějícím vozidlům. Lehký, stabilní a skládací. Vyhovuje
normě kvality ECE-R27 a ve většině evropských zemí je součástí povinné
výbavy.
66942ADE00
3. 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 normy DIN 13164:2014,
která je součástí povinné výbavy v některých evropských zemích.
66940ADE00
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4. Korekční laky
Aby váš Soul déle vypadal jako nový. Chrání exteriér vašeho vozu
před korozí a umožňují rychle, jednoduše a efektivně opravit menší
škrábance a poškození 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.
5. Glasscoat
Uchovejte povrch vašeho vozu lesklý jako z autosalonu. Moderní složení
přípravků Glasscoat chrání vnější povrchy před působením znečištění,
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)
6. Ochrana autoskel Better view
Bezpečnější jízda za jakýchkoliv podmínek. Udržuje v čistotě čelní
sklo i ostatní skla vozu. Zlepšuje tak viditelnost do všech stran a tím
i bezpečnost. Tento systém utěsní mikroskopické póry ve skle, a díky
tomu ošetřený skleněný povrch odpuzuje vodu. Ošetření ve 3 krocích
zajišťuje dlouhotrvající ochranu.

BEZPEČNOST, PÉČE A REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
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7. Letní balíček Kia
Sada obsahuje nádobu koncentrované letní
kapaliny do ostřikovačů, která vám pomůže
udržet křišťálově čisté čelní sklo bez šmouh,
protože spolehlivě odstraní zbytky hmyzu,
mastnoty a jiné nečistoty. Pro odstranění
hmyzu z čelního skla a světlometů je k dispozici
sprej k odstraňování hmyzu. Speciálně připravený
čistič na disky kol ve spreji se osvědčuje jako
vysoce kvalitní odmašťovač a zjednodušuje
odstranění špíny a prachu z brzd. Samostatně
dodávaná houba pomáhá setřít nečistoty ze
skleněných povrchů.
LP974APE102K (sada obsahuje všechny výše
uvedené produkty)
Následující položky jsou také k dispozici individuálně:
Letní koncentrát 1:100
LP974APE101K (40 ml)
Čistič disků Kia
LP970APE101K (500 ml)
Odstraňovač hmyzu ve spreji
LP970APE102K (500 ml)

8. Zimní balíček Kia
Sada obsahuje nádobu koncentrované zimní kapaliny do
ostřikovačů, která dokáže zajistit hladký pohyb stěračů po
čelním skle a zbaví jej nečistot z vozovky, přimrzávajícího deště
a sněhu. Sprej s odmrazovací kapalinou pomáhá před jízdou
vyčistit zamrzlá okna a brání jejich opětovnému namrzání.
Škrabka na led urychluje odstraňování ledu a houba umožňuje
otřít zamlžená okna.
LP973APE109K (sada obsahuje všechny výše uvedené
produkty)
Následující položky jsou také k dispozici individuálně:
Rozmrazovač skel Kia
LP973APE110K (500 ml)
Zimní kapalina Kia
LP973APE104K (-30 ° C, 5 l)
Zimní koncentrát Kia
LP973APE103K (-60 ° C, 1 l)
Zimní koncentrát Kia
LP973APE102K (-60 ° C, 500 ml)
Zimní koncentrát Kia
LP973APE101K (-60 ° C, 250 ml)
9. Škrabka na led s rukavicí
Udrží vaše ruce v teple a v suchu i během odstraňování ledu
z čelního skla.
LP950APE01K (není součástí zimního balíčku)
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Pozvedněte svůj styl!
Vyberte si příslušenství, které bude ladit s rafinovanou krásou vašeho
vozu Kia Soul.
1. Pro malé závodníky
Dětské ponožky s protiskluzovým dezénem na chodidle a pružným páskem
na kotníku.

1

2. Šikovná na cesty
Trendy outdoorová láhev vyrobená z hliníku v matné černé barvě s lesklým
potiskem a logem Kia.
3. Látková nákupní taška
Látková nákupní taška s atraktivním a moderním červenobílým vzorem
a šikovnou kapsou uvnitř. Skvělá pro volný čas, na pláž i na nákup.
Více informací o těchto produktech získáte u svého prodejce vozů Kia a na
e-shopu Kia: http://shop.kia.com/cz.

2
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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
K17.01214

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

