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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ŽIJTE NAPLNO. 
BUĎTE ORIGINÁLNÍ.

Doplňte kvalitu a odolnost svého nového vozu  
Stinger o originální příslušenství Kia. Všechny polož-
ky příslušenství byly vyvinuty tak, aby na váš vůz 
přesně padly. Toto příslušenství je navrhováno, vy-
ráběno a testováno podle přísných jakostních norem. 
Váš prodejce Kia vám s výběrem velmi rád pomůže.

Příslušenství obsažené v této brožuře je vhodné 
pro zcela nový model Kia Stinger, včetně provedení 
GT a GT Line, není-li uvedeno jinak.
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DISKYDISKY

UŽÍVEJTE SI KAŽDÉ ZATÁČKY.  
ROZTOČTE TO S NOVÝMI DISKY.

3.

4.

5.

2.1.

Pojistné matice disků + klíč 
Tyto pojistné matice disků poskytují spolehlivou ochranu 
proti odcizení. Užijte si klid v duši s vědomím, že vaše slitino-
vé disky zůstanou tam, kam patří.
66490ADE50 (bez zobrazení / vhodné pro disky 1, 2 & 3)

Každý slitinový disk je dodáván s krytkou a pěti maticemi.

1. Slitinový disk 17", typ A 
17palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny 
s dvojitými dvoubarevnými paprsky,  
7.0Jx17, vhodné pro pneumatiky 225/50 R17. 
J5F40AK000

2. Slitinový disk 18", typ A  
18palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny 
s trojitými paprsky, 8.0Jx18, vhodné pro pneu-
matiky 225/45 R18. 
J5F40AK100

3. Slitinový disk 18", typ B 
18palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny s trojitými 
dvoubarevnými paprsky, 8.0Jx18, vhodné pro pneumatiky 
225/45 R18. 
J5F40AK110 

4. Slitinový disk 19", typ A 
19palcové dvoubarevné disky z lehké slitiny, 
8.0Jx19, vhodné pro pneumatiky 225/40 R19.  
J5F40AK200 (přední / pouze pro GT Line) 
19palcové dvoubarevné disky z lehké slitiny, 
8.5Jx19, vhodné pro pneumatiky 255/35 R19.
J5F40AK250 (zadní / pouze pro GT Line)

5. Slitinový disk 19", typ B 
19palcové disky z lehké slitiny s dvoubarevnými 
paprsky, 8.0Jx19, vhodné pro pneumatiky 
225/40 R19.  
J5F40AK210 (přední / pouze pro GT) 
19palcové dvoubarevné disky z lehké slitiny, 
8.5Jx19, vhodné pro pneumatiky 255/35 R19.
J5F40AK260 (zadní / pouze pro GT)

Snímání tlaku pneumatik (TPMS) 
Zůstaňte vždy bezpečně na vozovce díky kvalitním pneuma-
tikám a jejich správnému huštění. Systém originálních sní-
mačů tlaku pneumatik TPMS jej bude stále monitorovat 
a i při nenadálém snížení tlaku vás bude ihned varovat. 
52933J5000 (jeden snímač / bez zobrazení)
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4. LED osvětlení nástupního prostoru 
Bodové světlo se rozsvítí vždy po otevření dveří vozu. 
LED světlo je úsporné, a přesto zajišťuje výrazné 
a jemné osvětlení nástupního prostoru a usnadňuje 
tak nastupování za snížené viditelnosti. 
66651ADE00

4.3a.

3b.

3. LED projektory ve dveřích 
Zajistěte si stylové nastupování ve tmě prostřednictvím těchto jemných, a přesto ostrých paprsků 
pro nádherné osvětlení nástupního prostoru logem Kia nebo GT Line. Automaticky se aktivují při otevření 
předních dveří.  
3a. 66651ADE00K (logo Kia)
3b. 66651ADE00GL (logo GT Line)

2. Sportovní pedály, GT 
Dopřejte interiéru sportovnější vzhled díky kovovým sportovním pedálům, které 
se pyšní fantastickými protiskluzovými prvky.
J5F05AK000 (sada)

1b.

1a. / 2.

1. 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 nastarto-
vání motoru. K dispozici ve stylové červené nebo klasické bílé barvě.
1a. 66650ADE20W (bílé / první řada)
1b. 66650ADE20 (červené / první řada)

VYJÁDŘETE SVŮJ STYL.  
OSLŇTE OKOLÍ.

VZHLEDVZHLED
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VZHLED

CHRAŇTE JEHO KRÁSU,  
AŤ ZŮSTANE DOKONALÝ NAVŽDY.

6. 7.

1. 2.

5.

4.3.

Na této stránce zkratka AWD označuje pohon všech kol a zkratka 2WD pohon 
dvou kol.

1. Pryžové koberce pro všechny druhy počasí, šedý akcent 
Ať už máte za sebou jakékoliv dobrodružství, nemusíte si při návra-
tu do svého vozu dělat starosti s botami od bláta nebo písku. Tyto 
odolné a snadno omyvatelné koberce ochrání celou podlahu vaší ka-
biny a zdobí je šedé logo Stinger. Mají speciální tvar a jsou opatřeny 
upevňovacími body, které je pevně drží na místě. Navíc díky vyso-
kému obsahu syntetické pryže neobtěžují zápachem klasických 
pryžových koberců. 
J5131ADE00 (2WD / sada 4 kusů) 
J5131ADE00AW (AWD / sada 4 kusů)

2. Velurové koberce 
Udržte interiér bez poskvrny. Tyto velmi kvalitní velurové koberce 
ochrání interiér vašeho vozu před každodenními nečistotami a sou-
časně vylepší jeho vzhled. Koberce dokonale zapadají do prostoru 
pro nohy, vpředu jsou opatřeny logem Stinger a na místě je drží 
upevňovací body a protiskluzový podklad. 
J5143ADE00 (2WD / sada 4 kusů) 
J5143ADE00AW (AWD / sada 4 kusů)

3. Textilní koberce, premium 
Doplňte výjimečný vzhled interiéru svého vozu těmito prémiovými 
koberci. Tyto luxusní velurové koberce dokonale padnou do prostoru 
pro nohy ve vašem voze Stinger. Jsou výjimečné silné a vpředu je 
zdobí elegantní černo-stříbrné kovové logo Kia. Díky upevňovacím 
bodům a protiskluzovému podkladu pevně drží na místě. 
J5144ADE00 (2WD / sada 4 kusů) 
J5144ADE00AW (AWD / sada 4 kusů)

4. Velurové koberce, GT Line 
Tyto velmi kvalitní velurové koberce jsou opatřeny dvojitým ste-
hem, aby elegantně ladily s čalouněním sedadel v provedení 
GT Line. Koberce dokonale zapadají do prostoru po nohy a vpředu 
jsou ozdobeny stříbřitě šedým logem GT Line. Na místě je drží 
upevňovací body a protiskluzový podklad. 
J5143ADE00GL (2WD / sada 4 kusů) 
J5143ADE00GLAW (AWD / sada 4 kusů)

5. Velurové koberce, GT 
Tyto vysoce kvalitní velurové koberce po-
skytují efektivní ochranu, a navíc jsou opat-
řeny výrazně červeným dvojitým stehem, 
který ladí s čalouněním sedadel v provedení 
GT. Koberce dokonale zapadají do prostoru 
pro nohy, vpředu jsou opatřeny logem GT 
a díky upevňovacím bodům a protiskluzo-
vému podkladu dokonale drží na místě. 
J5143ADE00GTAW (2WD / sada 4 kusů) 
J5143ADE00GT (AWD / sada 4 kusů)

6. Koberec zavazadlového prostoru,  
premium 
Ať již převážíte týdenní nákup nebo zava-
zadla celé rodiny, díky tomuto koberci vy-
robenému na míru zůstane váš zavazadlo-
vý prostor jako nový, stále čistý a stylový 
po dlouhou dobu. Tyto špičkové koberce 
jsou vyrobeny z kvalitního veluru, jsou 
opatřeny logem Stinger a doplňují luxusní 
vzhled vašeho vozu. 
J5125ADE00

7. Vana zavazadlového prostoru 
Bez ohledu na to, jak zablácené nebo zašpi-
něné mohou být vaše věci, tato na míru 
tvarovaná vana ochrání váš zavazadlový 
prostor. Má trvanlivý, protiskluzový a vo-
děodolný povrch a je opatřena zvýšenými 
okraji. Vzorek protiskluzového povrchu brá-
ní nákladu v samovolném pohybu. Vana je 
vyrobena na míru a navržena tak, aby do-
konale doplnila interiér vašeho vozu. Navíc 
je opatřena logem Stinger. 
J5122ADE00
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5. Ramínko na oděvy, odnímatelné 
Bez pomačkání, bez stresu. Ramínko na oděv se snadno 
upevní na přední sedadlo a stejně rychle jej můžete demon-
tovat a použít kdekoliv jinde (v kanceláři, v hotelovém pokoji, 
atd.). Držák je nutno sejmout, je-li zadní sedadlo obsazeno. 
Maximální nosnost 3 kg. 
66770ADE10

6. Zábava pro zadní sedadla - držák pro iPad® 
Televizní pořady, filmy, hry – nyní si je vaši spolucestující mo-
hou užívat i na dlouhých cestách, aby jim čas rychleji ubíhal. 
Držák můžete otáčet nebo sklopit, aby byl zajištěn optimální 
zorný úhel. Vhodné pro modely iPad® 1, 2, 3 a 4 a také iPad® 
Air 1 a 2. Zařízení iPad® a výbava pro nabíjení nejsou součástí 
tohoto doplňku. 
66582ADE01

6.

5.

2. Ochranné fólie laku pod kliky dveří, transparentní fólie 
Zóny častého kontaktu jako prohlubně pod klikami dveří jsou ob-
zvláště náchylné k poškrábání od nehtů nebo klíčů. Ochranné fólie 
udržují lak v těchto místech jako nový a bez jakýchkoli škrábanců. 
66272ADE00 (sada 4 kusů)

4. Tažné zařízení, rychloodnímatelné a nosič na jízdní kola 
Špičkové korozivzdorné tažné zařízení společně s nosičem jízdních 
kol budou k dispozici počátkem roku 2018 a vyhoví tak všem vašim 
požadavkům na přepravu. (bez zobrazení)

2.

1. Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku, transparentní fólie 
Čím více toho převážíte, tím větší riziko poškrábání a odření hrozí vašemu zadnímu nárazníku. 
Diskrétní průhledná fólie tvoří dodatečnou vrstvu, která ochrání lak před možným poškozením. 
J5272ADE00TR

3. Sada zástěrek 
Při špatném počasí a v náročném terénu chraňte podvozek, prahy i dveře svého vozu Stinger 
před nadměrným znečištěním a postříkáním blátem těmito na míru vyrobenými elegantními 
zástěrkami. 
J5F46AC100 (přední / sada 2 kusů / bez zobrazení)
J5F46AC200 (zadní / sada 2 kusů / bez zobrazení)

1.

ZJEDNODUŠTE SI KAŽDODENNÍ ŽIVOT, 
AŤ UŽ PODNIKÁTE COKOLIV.

KOMFORTOCHRANA
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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

K17.01226_21


