Kia Stonic
Příslušenství

Pouze originální
příslušenství je to
nejlepší pro váš vůz
Originální příslušenství Kia představuje dokonalý způsob, jak dát vašemu vozu Stonic
vzhled, který nejlépe vyjádří vaši osobnost. Díky výjimečné kvalitě zaručeně padne
vašemu vozu jako ulité.

Originální podlahové koberce Kia jsou K dispozici z různých materiálů, aby lépe vyhovovaly vašim potřebám
Navrženy tak, aby dokonale chránily interiér vašeho vozu
Vybaveny odolnými fixačními body a protiskluzovým podkladem

Originální příslušenství Kia je Vyvíjeno, vyráběno a testováno podle stejně přísných jakostních norem jako váš vůz
Navrženo na míru pro váš vůz
Schopno pozvednout design vozu tím, že mu dodá extra styl nebo sportovnější charakter

Originální tažná zařízení Kia jsou podrobována přísným
zkouškám, a proto zaručují Bezpečné použití nosičů jízdních kol (CARLOS BC)
i přívěsů/karavanů (CARLOS TC)
Vysokou kvalitu a účinnou ochranu proti korozi

Originální disky Kia zaručují Atraktivní design
Optimální jízdní vlastnosti
Dodržení parametrů homologace originálního vybavení (OE)

Dokonalé upevnění na podvozek vozu
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DISKY

DISKY

Roztočte to
po svém
Disky, které o vás prozradí vše.

1. Slitinový disk 17", typ B. 17palcové osmipaprskové disky z lehké slitiny,
6.5Jx17, vhodné pro pneumatiky 205/55 R17. Sada obsahuje krytku a čtyři
matice. H8F40AK400
2. Slitinový disk 15", typ B. 15palcové osmipaprskové disky z lehké slitiny,
6.0Jx15, vhodné pro pneumatiky 185/65 R15. Sada obsahuje krytku a čtyři matice.
H8F40AK300
3. Slitinový disk 15" Mabuk. 15palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, šedé,
6.0Jx15, vhodné pro pneumatiky 185/65 R15. Sada obsahuje středovou krytku, bez
matic. H8400ADE05
4. Ocelový disk 17". 17palcový osmipaprskový ocelový disk antracitový, 6.5Jx17, vhodný
pro pneumatiky 205/55 R17. Ideální pro použití se zimními pneumatikami. Sada obsahuje
středovou krytku, bez matic. H8401ADE50 (bez zobrazení)
5. Ocelový disk 15". 6.0Jx15, vhodný pro pneumatiky 185/65 R15. Ideální pro použití se
zimními pneumatikami. H8H40AK000
6. Poklice na 15'' ocelový disk. Prvotřídní plastová poklice pro použití s originálním ocelovým
diskem. 52960H8050 (jeden kus)
7. Pojistné matice disků + klíč. Tyto pojistné matice disků poskytují spolehlivou ochranu proti
odcizení. Užijte si klid v duši s vědomím, že vaše slitinové disky zůstanou tam, kam patří.
66490ADE50 (bez zobrazení)

1.
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2.

3.

5. / 6.
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VZHLED

VZHLED

Dopřejte svému
vozu atraktivní vzhled
S tímto skvělým příslušenstvím bude váš vůz Kia Stonic ještě
stylovější.

1. Polep karoserie, dynamic blade. Dodejte své jízdě extra sportovního ducha a získejte
intenzivnější pocit z rychlosti díky elegantním aerodynamickým liniím. Samolepky špičkové
kvality jsou nařezány přesně tak, aby dokonale sledovaly kontury vašeho vozu Stonic, a jsou
k dispozici v lesklé černé nebo metalické antracitové barvě. Jsou odolné vůči extrémním
klimatickým podmínkám i častému používání myčky. Doporučuje se profesionální aplikace.
1a. H8200ADE50BL (lesklá černá)
1b. H8200ADE50GR (metalická antracitová)
2. Ozdobné krytky zrcátek. Zajistěte, aby váš vůz Stonic byl stejně tak unikátní jako vy. Doplňte
exteriér svého vozu Stonic o výrazný designový detail a barevný akcent prostřednictvím těchto
krytek na zrcátka. Jsou k dispozici v klasické klavírové černé, elegantní stříbrné nebo energické
červené barvě.
Pro zrcátka s integrovanými směrovkami:
Pro zrcátka bez integrovaných směrovek:
H8431ADE00BL (černé)
H8431ADE10BL (černé / bez zobrazení)
H8431ADE00RD (červené / bez zobrazení)
H8431ADE10RD (červené / bez zobrazení)
H8431ADE00SL (stříbrné / bez zobrazení)
H8431ADE10SL (stříbrné / bez zobrazení)

1a.

3. Samolepky na vnější zpětná zrcátka. Sportovní vzhled až do nejmenšího detailu. Tyto samolepicí
ozdoby na vnější zpětná zrcátka doplňují celkový sportovní vzhled vozu Stonic. Dodávají se v sadě obsahující dva kusy a volit můžete ze dvou barevných provedení - matné bílé nebo lesklé černé
H8430ADE00WH (bílé)
H8430ADE00BL (černé)

1b.
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1a.

3.
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VZHLED

VZHLED

1. LED osvětlení nástupního prostoru. Bodové LED světlo se rozsvítí vždy po otevření dveří vozu,
je úsporné, a přesto zajišťuje výrazné a jemné osvětlení nástupního prostoru, a usnadňuje tak
nastupování za snížené viditelnosti.
66651ADE00 / 66651ADE99 (nutná instalační kabeláž)
2. 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)
3. LED podsvícení prostoru pro nohy. Dejte své kabině atmosféru červeného koberce pomocí tohoto
prémiového příslušenství, které zaplaví přední prostor pro nohy příjemným světlem, jež se rozsvítí
současně s odemknutím dveří a postupně zhasne po nastartování motoru. K dispozici ve stylové červené
nebo klasické bílé barvě.
3a. 66650ADE20W (bílé / první řada)
3b. 66650ADE30W (bílé / druhá řada)
3c. 66650ADE20 (červené / první řada)
3d. 66650ADE30 (červené / druhá řada)
4.

1.
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4. Sportovní pedály. Dopřejte interiéru sportovnější vzhled díky kovovým sportovním pedálům, které se pyšní
fantastickými protiskluzovými prvky.
H8F05AK200 (sada / manuální převodovka)
H8F05AK300 (sada / automatická převodovka)

2.

3a.

3c.

3b.

3d.
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VZHLED

VZHLED

1. Krytky zpětných zrcátek. Na detailech záleží. Pozvedněte celkový vizuální dojem
z vašeho vozu Kia Stonic tím, že jeho exteriér doplníte těmito matnými nebo vysoce
lesklými nerezovými doplňky.
1a. H8431ADE50ST (chromový design)
1b. H8431ADE60ST (matný design)
2. Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku. Dokonale sedí, dokonale chrání. Ať už
převážíte jakýkoliv náklad, tato robustní, ale stylová ochrana z nerezové oceli poskytuje
účinný štít proti poškození laku zadního nárazníku. K dispozici je ve vysoce lesklé nebo matné
nerezové oceli.
2a. H8274ADE50ST (chromový design)
2b. H8274ADE60ST (matný design)
3. Ochrana nášlapu vnitřního prahu. Na prvním dojmu vždy záleží. Nerezová ochrana dodá
interiéru vašeho vozu Stonic prémiový lesk a elegantně uvítá cestující. Je vyrobena na míru
a opatřena logem Stonic.
H8450ADE50ST (sada 4 kusů)

4a.

4. Ozdobná lišta V. dveří. Vyrobena na míru, aby udělala dojem. Doplňte své zadní výklopné dveře
lištou z matné nebo vysoce lesklé nerezové oceli, která zdůrazňuje ostatní stylové prvky a uchvátí vás
při pohledu zezadu.
4a. H8491ADE50ST (chromový design)
4b. H8491ADE60ST (matný design)
5. Boční ozdobné lišty dveří. Jedinečně elegantní. Tyto matné nebo vysoce lesklé nerezové lišty vdechnou
nový život bočním obrysům vašeho vozu Stonic svým jemným pohledovým prvkem.
5a. H8271ADE50ST (chromový design)
5b. H8271ADE60ST (matný design)

1a.

5a.

1b.

chromový design

2a.
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2b.

matný design

3.

4b.

5b.
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PŘEPRAVA

PŘEPRAVA

Svět vám leží
u nohou
Vůz Kia Stonic byl vyvinut speciálně pro váš aktivní život. A díky této
volitelné výbavě dokážete cokoliv.

3. 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 Stonic. Informujte se
u svého prodejce, jaké jsou přesné parametry vašeho vozu. H8280ADE50 (bez zobrazení)
4. Tažné zařízení, rychloodnímatelné. Kdykoliv potřebujete táhnout velký náklad, toto korozivzdorné
ocelové tažné zařízení špičkové kvality je 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. H8281ADE50
5. Síť zavazadlového prostoru. Mějte na svých cestách vždy přehled o věcech, které právě potřebujete.Tato
síť do zavazadlového prostoru je pevná a zároveň pružná a bezpečně zajistí menší předměty v zavazadlovém
prostoru. 85720C8100WK
6. Oddělovací mříž. Usnadňuje přepravu a zvyšuje pohodlí vašich spolucestujících i psích mazlíčků. Tato robustní
mříž se snadno instaluje a dokonale sedí mezi opěradly zadních sedadel a střechou. Zaručí, že vše zůstane
bezpečně tam, kde by mělo být, a to bez omezení výhledu řidiče dozadu. Použitelná pouze tehdy, když jsou
opěrky hlavy ve spodní poloze. H8150ADE00
1.

1. Nosič jízdních kol Atera. Ideální společník pro dovolenou na kolech nebo
cyklovýlety. Nosič je navržen pro vaši maximální zábavu bez starostí.
Můžete na něm převážet 2 kola do celkové hmotnosti 60 kg. 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 zástrčkou. Pro instalaci je
potřebná 13pinová elektroinstalace k tažnému zařízení, popřípadě 7pinová
elektroinstalace s adaptérem ze 7pinové na 13pinovou. E823055001
2. Elektroinstalace k tažnému zařízení. Instalace používá originální konektory
vozidla a multifunkční modul přívěsu, který zesiluje všechny potřebné
signály. Je kompatibilní s konvenčními žárovkovými a LED světly přívěsu.
Nabízí zvukovou výstražnou signalizaci poruchy ukazatelů směru nebo
brzdových světel přívěsu.
12

Zadní mlhové světlo vozidla je automaticky vypnuto, když je přívěs
připojen. K dispozici buď se 7pinovou zásuvkou s odvodňovacími otvory,
zamezujícími hromadění vody, nebo s vodotěsným tělem 13pinové zásuvky.
Pro připojení moderních karavanů a pro plné využití jejich funkcí objednejte
rovněž rozšiřovací sadu 13pinové kabeláže +15/+30.
13pinová: H8621ADE50CP
rozšiřovací sada k 13pinové elektroinstalaci +15/+30: 55621ADE01
7pinová: H8620ADE50CP
Podle potřeby můžete použít adaptéry pro dočasnou změnu ze 7pinové
instalace na 13pinovou a naopak.
adaptér 13pinový (vozidlo) na 7pinový (přívěs/karavan): E919999137
adaptér 7pinový (vozidlo) na 13pinový (přívěs/karavan): 55622ADB00
Více informací získáte u svého prodejce vozů Kia.

4.

5.

6.
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KOMFORT

KOMFORT

Pohodové
cestování
Jízda ve voze Stonic může být neobyčejným zážitkem i pro vaše
spolucestující.

2. Zábava pro zadní sedadla - držák pro iPad®. Televizní pořady, filmy, hry –
nyní si je vaši spolucestující mohou užívat i na dlouhých cestách, aby jim čas
rychleji ubíhal. Držák můžete otáčet nebo sklopit, aby byl zajištěn optimální
zorný úhel. Vhodný pro modely iPad® 1, 2, 3 & 4 a iPad®Air 1 & 2. Zařízení iPad®
a výbava pro nabíjení nejsou součástí tohoto doplňku. 66582ADE01
3. Loketní opěrka s odkládací schránkou. Telefon, klíče od bytu, peněženka mějte vše při ruce s dvoufunkční loketní opěrkou, která vám poskytne nejen
oporu, ale i pohodlné úložiště drobných předmětů. Montuje se na sedadlo řidiče
a je nastavitelná pro vaše maximální pohodlí. Referenční obrázek. H8161ADE00
4. Ochrana čelního skla před slunečním zářením a námrazou. Vyjeďte ihned
a pohodlně, a to i za extrémního počasí. Chrání vaši kabinu před horkem za teplých
slunečných dní a v mrazivém počasí poskytuje ochranu před námrazou na čelním
a bočních sklech. Je vyrobena na míru vašeho vozu Stonic. Nasazená ochrana je
zajištěna proti odcizení. H8723ADE00
5. Závěsný interiérový háček. Jednoduchý, ale účinný - vyhněte se rozlití nebo rozsypání
svého občerstvení díky tomuto diskrétnímu háčku. Instaluje se například na středovou
konzolu na stranu spolujezdce. Maximální nosnost 1 kg. 66743ADE00

1.

2.

3.

4.

5.

1. Ramínko na oděvy, odnímatelné. Bez pomačkání, bez stresu. Ramínko na oděv se snadno upevní
na přední sedadlo a stejně rychle jej 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. 66770ADE10
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OCHRANA

OCHRANA

Pro čistotu
i při sportování
Nedovolte, aby vám nečistoty, vlhkost, oděrky
a škrábance kazily sportovní zážitky.

1. Pryžové koberce pro všechny druhy počasí, s barevným akcentem. Ať už máte za sebou jakékoliv
dobrodružství, nemusíte si při návratu do svého vozu dělat starosti s botami od bláta nebo písku.
Tyto odolné a snadno omyvatelné koberce ochrání celou podlahu vaší kabiny. Mají speciální tvar
a upevňovací body, které je spolehlivě drží na místě. Navíc díky vysokému obsahu syntetické pryže
neobtěžují zápachem klasických pryžových koberců.
H8131ADE50GR (šedé logo / sada 4 kusů)
H8131ADE50RE (červené logo / sada 4 kusů)
2. Textilní koberce, standardní. Ochraňte nejčastěji používaná místa v kabině před nečistotami z bot
pomocí těchto ochranných koberců vyrobených z odolné jehlové plsti. Dokonale sedí v prostoru pro nohy
a jsou opatřeny upevňovacími body a protiskluzovým podkladem. Koberec řidiče je navíc zesílen patní
podložkou pro dodatečnou ochranu před opotřebením a zdobí jej logo Stonic. H8141ADE50 (sada 4 kusů)
3. Velurové koberce. Udržte interiér bez poskvrny. Vysoce kvalitní velurové koberce ochrání interiér vašeho
vozu před každodenními nečistotami a současně vylepší jeho vzhled. Koberce dokonale zapadají do prostoru
pro nohy a vpředu jsou opatřeny logem Stonic. Na místě je drží upevňovací body a protiskluzový podklad.
H8143ADE50 (sada 4 kusů)

1.

1.
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2.

3.
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OCHRANA

OCHRANA

2. Koberec zavazadlového prostoru, oboustranně použitelný. Ať už jedete do školy,
nakupovat nebo na dovolenou, vozíte různý náklad. Tento multifunkční koberec poskytuje
univerzální ochranu, díky měkkému polstrování z vysoce kvalitního veluru na jedné straně
a houževnatému a protiskluzovému materiálu odolnému vůči nečistotám na druhé straně.
H8120ADE50 (pro vozy s dvojitou podlahou zavazadlového prostoru)
H8120ADE60 (pro vozy bez dvojité podlahy zavazadlového prostoru)
3. Ochrana nášlapu vnitřního prahu, transparentní fólie. Ochraňte prahy svých dveří před
každodenním poškrábáním a stopami používání pomocí těchto transparentních fólií, které působí
jako diskrétní a spolehlivá ochrana vašeho laku. 1Y451ADE00TR
4. Ochrana nášlapu vnitřního prahu, černá fólie. Obuv řidiče i cestujících může v průběhu času způsobit
opotřebení či poškození laku vnitřní části prahů. Ochraňte je novou povrchovou vrstvou, nalepte na ně
tyto odolné černé fólie. 1Y451ADE00BL
5. Boční ochranné lišty dveří. Extra styl, extra ochrana. Dodejte hladkým liniím svého vozu ještě více
sportovní elegance a zároveň ochraňte boky karoserie před škrábanci a odřením. Pro dosažení jednotného
vzhledu mohou být dveřní lišty nalakovány v barvě karoserie vašeho vozu. H8271ADE50

1.

6. Sada zástěrek. Při špatném počasí a v náročném terénu chraňte podvozek, prahy i dveře svého vozu Stonic
před nadměrným znečištěním a postříkáním blátem těmito na míru vyrobenými elegantními zástěrkami.
H8F46AK100 (přední / sada 2 kusů)
H8F46AK300 (zadní / sada 2 kusů)
H8F46AK600 (přední a zadní / sada 4 kusů)
7. Ochranné fólie laku pod kliky dveří, transparentní fólie. Zóny častého kontaktu, jako prohlubně pod klikami dveří,
jsou obzvláště náchylné k poškrábání od nehtů nebo klíčů. Ochranné fólie udržují lak v těchto místech jako nový
a bez jakýchkoliv škrábanců. 66272ADE00 (sada 4 kusů)

2.

1. 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. Vana je vyrobena na míru a navržena tak, aby dokonale
doplnila interiér vašeho vozu. Navíc je opatřena logem Stonic.
H8122ADE50 (pro vozy s dvojitou podlahou zavazadlového prostoru)
H8122ADE60 (pro vozy bez dvojité podlahy zavazadlového prostoru)
3. / 4.
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5. / 6.

7.
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BEZPEČNOST A REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

BEZPEČNOST A REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Postarejte se

Noste je
Používejte je

Vybavte se na nepředvídatelné situace, abyste se v pořádku
dostali domů.

Vylepšete si zábavu s vozem Stonic díky těmto stylovým
doplňkům a užitečným pomocníkům.

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.
66941ADE00 (jedna vesta, univerzální velikost)
1. Klíčenka - kožená. Módní splétaná klíčenka vyrobená z dvoubarevné textilní kůže
s lesklou černou kovovou sponou s reliéfním logem a kroužkem.

2. 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. 66940ADE00

2. Sada USB nabíječky do auta s různými kabely. USB nabíječka do auta se 2 USB sloty. Několik propojovacích kabelů s různými konektory. Dodává se v pouzdře z materiálu
EVA s nylonovým potahem.

3. Výstražný trojúhelník. Buďte připraveni 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
aktuální normě kvality ECE-R27 a ve většině evropských zemí je součástí povinné výbavy. 66942ADE00

3. Sportovní vak. Vysoce kvalitní černý sportovní vak vyrobený z polyesteru Ripstop
s červenými šňůrkami, natištěným mottem "Power To Surprise" a logem Kia.
4. Baseballová čepice. Čepice z červeného mikrovlákna vysoké kvality s výšivkou Kia na boku
a reliéfním logem vzadu.

4. Ochrana autoskel Better view. Bezpečnější jízda za jakýchkoliv podmínek. Udržuje v čistotě čelní sklo i ostatní skla vozu
a zlepšuje viditelnost do všech stran i bezpečnost. Tento systém utěsní mikroskopické póry ve skle, a díky tomu ošetřený skleněný povrch odpuzuje vodu tak, že umožňuje jízdu nad 60 km/hod téměř bez nutnosti používání stěračů. Ošetření
ve 3 krocích zajišťuje dlouhotrvající ochranu.
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5. Šikovná na cesty. Trendy outdoorová láhev vyrobená z hliníku v matné černé barvě
s lesklým potiskem a logem Kia.

2.

1.

4.

3.

4.

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

2.

5.
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PÉČE A SERVIS

PÉČE A SERVIS

Vzdorujte živlům
Ať si přijde vítr a mráz, nebo slunce a žár, ze svého vozu
Stonic můžete získat maximum po celý rok.

1. Zimní balíček Kia. Tato 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 (500 ml)
LP973APE110K
Zimní kapalina Kia (-30 ° C, 5 l)
LP973APE104K
Zimní koncentrát Kia (-60 ° C, 1 l)
LP973APE103K
Zimní koncentrát Kia (-60 ° C, 500 ml)
LP973APE102K
Zimní koncentrát Kia (-60 ° C, 250 ml)
LP973APE101K
2. Škrabka na námrazu s rukavicí Kia. Udrží vaše ruce v teple a suchu i během odstraňování ledu z čelního skla.
LP950APE01K (není součástí sady)
3. Korekční laky. Ochrana před korozí a údržba vzhledu vozidla. Škrábance, odštípnutí laku kaménky a skvrny mohou být opraveny
korekčním lakem. Informace o správném kódu barvy vám poskytne váš prodejce.
4. Glasscoat. Chrání vnější povrchy před působením znečištění, rozpouštědel, posypové soli, myček a ptačího trusu. Již není
nutné časté a opakované voskování. Ošetření pomocí prostředku Glasscoat pro interiéry poskytne kobercům a čalounění účinnou
hypoalergenní PTFE ochranu před každodenními nečistotami a skvrnami.
LP982APE1BROK (bronzový balíček)
LP982APE1SILK (stříbrný balíček)
LP982APE1GOLK (zlatý balíček)

1.
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5. Letní balíček Kia. Sada obsahuje nádobu koncentrované letní kapaliny do ostřikovačů, která vám
pomůže udržet křišťálově čisté čelní sklo, protože spolehlivě odstraní zbytky hmyzu, mastnoty
a jiné nečistoty. Pro odstranění přischlého 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 (40 ml)
LP974APE101K
Čistič disků Kia (500 ml)
LP970APE101K
Odstraňovač hmyzu ve spreji (500 ml)
LP970APE102K
3.

4.

5.
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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
K17.01225_21

