
Kia e-Soul
Příslušenství



ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POTĚŠTE 
SVOU DUŠI.

Veškeré originální příslušenství Kia je navrženo, vyvinuto a vyrobeno 
s maximální péčí a precizností. Toto příslušenství splňuje přísné normy  
a nabízí vysokou kvalitu a odolnost. Váš prodejce Kia vám s výběrem 
velmi rád pomůže.
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Individualismus je srdcem a duší vašeho nového vozu. Zdůrazněte jej pomocí polepů 
karoserie, díky nimž bude váš vůz Kia e-Soul ještě více vyčnívat z řady. Ukažte 
světu, že je možné i dokonalý design dále vylepšit.

Polepy karoserie, ve tvaru bumerangu 
Zvýrazněte siluetu svého vozu Kia e-Soul a nechejte vyniknout jeho uhlazené křivky. 

Tento tvar bumerangu vyvolává dojem, že při každé jízdě se pozornost ostatních 

stáčí na váš vůz. K dispozici v červené barvě chilli, námořnické modré a metalické 

černé. Tyto vysoce kvalitní polepy karoserie jsou odolné vůči dešti nebo bouřce 

a nevadí jim ani používání těch nejintenzivnějších mycích programů. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

UPOUTEJTE 
POZORNOST.

Námořnická modrá

J2200ADE01BU 

Červená chilli

J2200ADE01RD

Metalická černá

J2200ADE01BL 

Doporučujeme profesionální aplikaci.
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Vůz Kia e-Soul vám dovolí být vysoce individuální díky důmyslně propracovaným 
detailům. Učiňte první krok vstříc budoucnosti.

OSTRÝ JAKO 
BŘITVA.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Doporučujeme profesionální aplikaci.

Polepy karoserie ve tvaru břitvy
Vylepšete svou image a nedejte ostatním řidičům zapomenout 

na to, co je právě předjelo. Tvar břitvy se všem rychle vryje do 

paměti a váš vůz Kia e-Soul tak bude budit respekt i při parkování. 

K dispozici v červené barvě chilli, námořnické modré a metalické 

černé. Tyto vysoce kvalitní polepy karoserie jsou odolné vůči dešti 

nebo bouřce a nevadí jim ani používání těch nejintenzivnějších 

mycích programů.

Námořnická modrá

J2200ADE00BU 

Metalická černá

J2200ADE00BL

Červená chilli

J2200ADE00RD 
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Pryžové koberce do každého počasí, 
s šedým logem
Ať už máte za sebou jakékoliv dobrodružství, nemusíte si při 

návratu do svého vozu dělat starosti s botami od bláta nebo od 

písku. Tyto odolné koberce s přizpůsobeným tvarem jsou opatřeny 

logem vozu v šedé barvě a upevňovacími body, které je pevně 

drží na místě. Vyznačují se výrazným designem, jenž tematicky 

dokonale ladí s vanou zavazadlového prostoru. Díky syntetické 

pryži neobtěžují zápachem klasických pryžových koberců.

J2131ADE00 (sada 4 kusů)

Sada sportovních pedálů
Dopřejte interiéru sportovnější vzhled díky kovovým sportovním 

pedálům, které se pyšní svými fantastickými protiskluzovými prvky.

K0F05AK200 (bez zobrazení)

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 trvanlivý, protiskluzový a voděodolný povrch a je 

opatřena zvýšenými okraji. Vzorek protiskluzového povrchu brání 

nákladu v samovolném pohybu. Vyznačuje se stejným designovým 

motivem jako pryžové koberce pro všechny druhy počasí, a vhodně 

tak doplňuje interiér vašeho vozu Kia e-Soul.

J2122ADE00 (pro vozy se schránkou pod podlahou 

zavazadlového prostoru a subwooferem)

I ten nejekologičtější automobil musí být schopen přepravovat různé věci. Jeho každodenní používání 
na něm však zanechává své stopy. Chraňte interiér i exteriér svého vozu Kia e-Soul před opotřebením. 
Pomocí řady příslušenství, které odolá i těm nejnáročnějším podmínkám. Vzhled pryžových koberců 
i vany zavazadlového prostoru se vyznačuje jedinečným designem navrženým podle stejného vzoru.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DŮMYSLNÝ 
DESIGN.
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DOPŘEJTE SI 
POHODLÍ.

Váš vůz je váš hrad. Proto chcete, aby byl neustále čistý a uklizený stejně jako váš domov. 
Bezpečně uložte svůj nákup v praktických a prostorných přepravních boxech. Využijte rovněž 
všechny ostatní malé pomocníky, které KIA nabízí.

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 

se rozsvítí, jakmile otevřete dveře zavazadlového prostoru. Užijte si 

dokonalou viditelnost v zavazadlovém prostoru i mimo něj! 

66652ADE00

Organizér do zavazadlového prostoru, skládací
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 vaše auto.

66123ADE00

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Velurové koberce
Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. Tyto velmi kvalitní velurové koberce ochrání interiér vašeho 

vozu a současně vylepší jeho vzhled. Přední koberce jsou opatřeny logem Soul a na místě je drží 

upevňovací body a protiskluzový podklad.

J2143ADE00 (sada 4 kusů)

Ramínko na oděvy, 
odnímatelné
Snadno se upevní na přední sedadlo a stejně 

rychle jej můžete demontovat a použít kdekoliv 

jinde. Držák je nutno sejmout, je-li zadní sedadlo 

obsazeno.

66770ADE10

Zábava pro zadní sedadla  
– držák pro iPad®

Televizní programy, filmy, hry – užívejte si jich 

přímo na cestě. Držák můžete otáčet nebo 

sklopit pro optimální zorný úhel. Vhodné pro 

modely iPad® 1, 2, 3 a 4 a iPad Air® 1 a 2.

66582ADE01

Sada zástěrek
Při špatném počasí a v náročném terénu chraňte 

podvozek i dveře svého vozu před nadměrným 

znečištěním těmito elegantními zástěrkami.

J2F46AK000 (přední)

J2F46AK100 (zadní / bez zobrazení)

Koberec zavazadlového prostoru
Ať už převážíte svého zvířecího mazlíčka nebo týdenní 

nákup, díky tomuto stylovému koberci zůstane váš 

zavazadlový prostor čistý a stále jako nový.

J2120ADE00 (pro vozy se schránkou 

pod podlahou zavazadlového prostoru 

a subwooferem)
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Informace o výrobku

Fáze jednofázový

Napětí 250 V

Proud 32 A

Dobíjecí výkon až 22 kW

Konektory typ 2 na typ 2

Režim nabíjení režim 3

Hmotnost 2,7 kg

Délka kabelu 5 m

Barva šedá

Povlak kabelu PUR

Provozní teplota -30 °C až +50 °C

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DOBIJTE 
ENERGII.

Vůz Kia e-Soul jste si přece pořídili zejména proto, že vám záleží na životním 
prostředí. Čistá energie má v této oblasti velký význam. A musí být k dispozici, 
kdykoliv ji potřebujete. S tímto bezpečným, chytrým a rychlým nabíjecím zařízením 
bude váš vůz Kia e-Soul vždy připraven vyrazit na cestu. 

Nabíjecí kabel pro režim 3
Rychlé nabíjení (střídavé) vašeho nového 

elektromobilu nemůže být jednodušší a rychlejší. 

Nabíjecí kabel pro režim 3 je vybaven konektory 

typu 2 na obou koncích a můžete jej používat 

pro každodenní nabíjení 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.

66631ADE003A (modro-šedý / bez zobrazení) 

66631ADE013A (šedý)

Rychlé nabíjení 
(střídavé)

Optimální rychlost 
nabíjení

Inteligence
Komunikace celkového 

stavu nabíjení

Bezpečnost
Zámky přinášející vyšší 

bezpečnost

Konektor typu 2
Konektor typu 2 byl určen jako evropský 

standard pro nabíjení elektrických vozidel 

a zahrnuje unikátní jednofázové nebo 

třífázové uspořádání kolíků, které plní tři různé 

funkce: přenos výkonu, bezpečné uzemnění 

a systémovou komunikaci. Většina veřejných 

nabíjecích stanic je vybavena zásuvkami typu 2 

a v kombinaci s jednofázovým nabíjecím kabelem 

poskytuje režim 3 maximální možnou rychlost 

nabíjení vozu Kia e-Soul.

Výhody kabelu pro režim 3
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LED světla do dveří
Bodové LED světlo se rozsvítí vždy po otevření 

dveří vozu. Toto decentní světlo zajišťuje jemné, 

avšak přitom výrazné osvětlení nástupního 

prostoru, čímž usnadňuje nastupování  

za snížené viditelnosti.

66651ADE00 (sada 2 ks, pro vozy bez Smart 

Key je nutné zakoupit spolu s montážním 

balíčkem 66651ADE99)

LED projektory ve dveřích
Tento světelný detail zanechá trvalý dojem. 

Dodejte speciální nádech každému nastupování 

po setmění tím, že promítnete ostré obrysy loga 

Soul nebo Kia na zem vždy, když otevřete přední 

dveře. 

J2651ADE00 (logo Soul)

66651ADE00K (logo Kia)

Sada slitinových disků 17“ 
a matic, včetně krytky KIA
17palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, 

dvoubarevné, 7.0Jx17, vhodné pro pneumatiky 

215/55 R17. Sada obsahuje krytku a pět matic.

J2F40AK000

Slitinový disk 17"
17palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny 

s dvojitými paprsky, 7.0Jx17, vhodné pro 

pneumatiky 215/55 R17. Balení obsahuje krytku 

bez matic. Je možné použít originální matice.

Q4400ADS07GR (grafitové) 

Q4400ADS07 (stříbrné)

Věci lze neustále vylepšovat. Ať už se jedná o design, nebo užitečnost, vložili jsme spoustu nápadů a lásky do 
hledání všech těchto drobných detailů, které vašemu vozu Kia e-Soul dodají ještě více osobitosti.

UMOCNĚTE
CELKOVÝ DOJEM.

Sada pro snímání tlaku 
pneumatik (TPMS)
Tato sada snímačů poskytuje stálou kontrolu nad 

tlakem v pneumatikách.

D4F40AK990 (bez zobrazení)

Ochranné fólie pod kliky dveří  
– transparentní
Tyto fólie udržují lak v těchto místech jako nový 

a bez jakýchkoliv škrábanců. Sada 4 kusů.

66272ADE00

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. 

J2272ADE00BL (černá)

J2272ADE00TR (transparentní)

Podsvícení interiéru
Dodejte interiéru svého vozu exkluzivní atmosféru pomocí tohoto prémiového příslušenství, které 

zaplaví přední prostor pro nohy nádherným příjemným světlem. K dispozici ve stylové červené nebo 

klasické bílé barvě.

66650ADE20 (červené / první řada), 66650ADE30 (červené / druhá řada)

66650ADE20W (bílé / první řada), 66650ADE30W (bílé / druhá řada)
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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

K19.01205_21


