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Az Eredeti Kia Tartozékokkal saját igényeire szabhatja, egyszersmind még tartósabbá és látványosabbá teheti a Stonicot. Típusspecifikus 
kiegészítőink műszaki és esztétikai szempontból egyaránt tökéletesen illeszkednek a modellhez, és éppoly magas minőségi színvonalat 
képviselnek, mint autóink.

A kiadványban szereplő termékeket a 2018-as és a 2021-es Stonic Baseline, illetve GT Line modellhez kínáljuk, hacsak a kapcsolódó 
leírásban (24-26. oldal) nem szerepel máshogy.

Eredeti Kia Tartozékok –  
egytől egyig tökéletesek 

• Szigorúan tesztelt konstrukció
• Kimagasló menetbiztonság
• Rozsdamentes kivitel

Eredeti 
vonóhorgok

• Kiváló minőségű alapanyagból készültek
• Tökéletesen illeszkednek az utastérhez
• Biztonságosan rögzíthetőek

Eredeti 
szőnyegek

• Stílusos megjelenés
• Szerkezeti integritás
• Intenzív teszteljárás

Eredeti  
keréktárcsák
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Különleges kerektárcsáinkkal megvillanthatja igazi személyiségét.

Vigyen csavart 
történetébe!

3. 17”-os könnyűfém felni 
készlet, B típus 
17”-os, nyolcágú, könnyűfém 
kerék 6,5Jx17 méretben, 205/55 
R17-es abroncshoz. A készlet a 
kerékkupakot és a rögzítéshez 
szükséges négy csavart is 
magában foglalja. H8F40AK400

1. 16”-os könnyűfém felni  
készlet, C típus 
16”-os, könnyűfém kerék négy 
dupla küllővel, 6,0Jx16 méretben, 
195/55 R16-os abroncshoz. A 
készlet a kerékkupakot és a rögzí-
téshez szükséges négy csavart is 
magában foglalja. H8F40AK120

5. 17”-os acél felni
17”-os, nyolcágú, acélkerék 
6,5Jx17 méretben, 205/55 R17-es 
abroncshoz. Elsősorban téli gumi 
felszereléséhez ajánljuk. A készlet 
kerékkupakot is tartalmaz, a kerék 
felszereléséhez az eredeti csava-
rok használhatóak. H8401ADE50

8. Lopásgátló kerékcsavarok A kerékőr néven ismert különleges anyacsava-
rok csak a mellékelt, speciális szerszámkulccsal lazíthatók meg, így mindig 
abban a megnyugtató tudatban hagyhatja magára autóját, hogy a felnik más 
által nem leszerelhetőek. 66490ADE50

4. 15”-os könnyűfém felni 
készlet, B típus 
15”-os, nyolcágú, könnyűfém 
kerék 6,0Jx15 méretben, 185/65 
R15-ös abroncshoz. A készlet a 
kerékkupakot és a rögzítéshez 
szükséges négy csavart is 
magában foglalja. H8F40AK300

2. 17”-os könnyűfém felni 
készlet, D típus  
17”-os, könnyűfém kerék négy 
dupla küllővel, 6,5Jx17 méretben, 
205/55 R17-es abroncshoz. A 
készlet a kerékkupakot és a rögzí-
téshez szükséges négy csavart is 
magában foglalja. H8F40AK700

6. 15”-os acél felni 
6,0Jx15 méretben, 185/65 R15-es 
abroncshoz. Elsősorban téli gumi 
felszereléséhez ajánljuk. 
H8H40AK000

7. 15”-os dísztárcsa acél felnihez
Kiváló minőségű, műanyag dísz-
tárcsa eredeti acélkerekekhez. 
52960H8050 (egy darabos 
kiszerelés)
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Varázsolja még stílusosabbá a Kia Stonicot ezekkel 
a páratlan minőségű Eredeti Kia Tartozékokkal!

Nyújtsa mindig a legjobbat!

1. Külsőtükör-matricák Tegye sportossá a legapróbb részleteket is! 
Ezek a kifinomult külsőtükör-matricák még sportosabb megjelenést 
kölcsönöznek a Stonic-nak. Matt fehér és fényes fekete színben, pár-
ban értékesítjük őket. H8430ADE00WH (fehér)  
H8430ADE00BL (fekete)

2c.2b. 2d.

2. Karosszéria matricák a még lendületesebb vonalvezetésért Ezekkel a letisztult stíluselemekkel még sportosabbnak és áramvonalas-
abbnak tűnik a Stonic. Vonzerejüket precíz vágás és kivitelezés, valamint gazdag – tetővel harmonizáló árnyalatok– színválaszték fokozza, s 
kiváló minőségükről tanúskodik, hogy az extrém időjárási viszonyoknak és a gyakori kocsimosásnak is ellenállnak. A felhelyezéshez kérje Kia 
márkakereskedőink segítségét! 
2a. H8200ADE50BL (glossy black) 2b. H8200ADE50GR (metallic anthracite) 
2c. H8200ADE50OR (tan orange) 2d. H8200ADE50GN (electric green)

2a.

2a.1.
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3. Külsőtükör-borítások Legyen a Stonic is éppoly különleges, mint Ön! Magasfényű fekete, elegáns ezüst és vibráló piros színben megvásárol-
ható külsőtükör-borításainkkal kontrasztot adhat a karosszériának, és újabb ámulatba ejtő részletmegoldással nyűgözheti le környezetét.   
Külső tükrök irányjelzőkkel: 3a. H8431ADE00BL (fekete) 3b.  H8431ADE00RD (piros) 3c. H8431ADE00SL (ezüst) 
Külső tükrök irányjelző nélkül: 3d. H8431ADE10BL (fekete) 3e. H8431ADE10RD (piros) 3f. H8431ADE10SL  (ezüst)

4. LED-es lábtérvilágítás Borítsa fényárba és tegye még látványosabbá az első lábteret ezzel az ajtónyitásnál felkapcsoló, motorindításnál 
pedig elhalványuló, prémium hangulatvilágítással. Stílusos piros és klasszikus fehér színben egyaránt elérhető. 
4a. 66650ADE20W (fehér, első sor) 4b. 66650ADE31W (fehér, második sor) 
4c. 66650ADE20 (piros, első sor) 4d. 66650ADE31 (piros, második sor) 

5. Sportos pedálkészlet Jellegzetes megjelenésű, fém pedálsorunkkal még sportosabb lehet az összhatás! Ezekről biztosan nem csúszik le a lába 
fékezés vagy gázadás közben a fokozott tapadásunknak köszönhetően. H8F05AK201 (kézi váltó, sebességhatároló nélkül) H8F05AK301 (auto-
matikus váltó, sebességhatároló nélkül) H8F05AK400 (kézi váltó, sebességhatárolóval) H8F05AK500 (automatikus váltó, sebességhatárolóval) 

3b.3a. 3c.

4a. / 5. 4c. 4b. 4d.
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Szálcsiszolt 

Krómhatású

8.

10a.

9a.

9b. 10b.

6a. 6b.

6.Külsőtükör-borítások Az igazi szépség a gondosan kidolgozott részletekből fakad, fokozza hát a Stonic nyújtotta esztétikai élményt rozsda-
mentes acélból készülő, szálcsiszolt vagy krómhatású külsőtükör-borításokkal! 6a. H8431ADE50ST (krómhatású) 6b. H8431ADE60ST (szál-
csiszolt)

8. Küszöbvédők Az első benyomás a legfon-
tosabb, feltétlenül érdemes tehát beruháznia 
ezekre a látványos, prémium hatású 
küszöbvédő burkolatokra, melyek méltókép-
pen üdvözlik utasait, s nem utolsó sorban 
megóvják a karosszériát a sérülésektől. 
Természetesen tökéletesen passzolnak a 
típushoz és Stonic logó díszíti őket.  
H8450ADE50ST (4 db-os készlet)

9. Csomagtérajtódísz Ez a méretre szabott, 
szemrevaló, rozsdamentes védőelem szál-
csiszolt vagy magasfényű kivitelben rendel-
hető meg, és a hátsó traktust hivatott – kivi-
teltől függően – vagányabbá vagy elegán-
sabbá varázsolni. Bármely irányból is pillant-
ja meg, garantált a lehengerlő összhatás.   
9a. H8491ADE50ST (krómhatású)  
9b. H8491ADE60ST (szálcsiszolt)

10. Oldalsó díszléc Egyedi és extravagáns! 
Szálcsiszolt, valamint magasfényű, rozsda-
mentes acélból készülő oldalsó díszléceink-
kel még szebbé és elegánsabbá válhat a 
Stonic.  
10a. H8271ADE50ST (krómhatású) 
10b. H8271ADE60ST (szálcsiszolt)

7. Rakodóperem védőelem Pontosan illeszkedő, kifejezetten strapabíró, rozsdamentes acélból készülő burkolatunk megóvja a lökhárítót, illetve 
fényezését a poggyászok bepakolása során, s még stílusosabb megjelenéssel ruházza fel a modellt. Krómhatású és szálcsiszolt változatban egy-
aránt elérhető. 7a. H8274ADE50ST (krómhatású) 7b. H8274ADE60ST (szálcsiszolt)

7a. 7b.
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A Kia Stonic tervezésénél arra törekedtünk, hogy mindenben segítse az aktív életvitel 
szerelmeseit. Használati értéke már alapesetben is kimagasló, ezekkel a tartozékokkal 
pedig tényleg a végsőkig fokozható.

Lábai előtt hever  
a világ

1.

3. Levehető fejes vonóhorog Bármit is  
készül vontatni, ez a kiváló minőségű, rozsda-
mentes vonóhorog készen áll a feladat haté

kony végrehajtására. Háromgolyós 
reteszelőrendszere révén könnyedén 
levehető, amikor nincs rá szükség, így nem 
töri meg a karosszéria harmóniáját. A vontatá-
si kapacitást illetően, kérjük, egyeztessen Kia 
márkakereskedőjével! H8281ADE50 (MY18)
H8281ADE60 (MY21)

4. Fix vonóhorog  Gyakran használ után-
futót? Ezzel az elsőrangú, rozsdamentes 
vonóhoroggal maximálisan kihasználhatja a 
Stonic vontatási képességeit, s mivel 
függőleges terhelhetősége is nagy, akár 
kerékpárszállító rendszert is szerelhet rá. 

Kérjük, a pontos kivitelt illetően egyeztessen 
márkakereskedőjével!  
H8280ADE50 (MY18) H8280ADE60 (MY21)

5. Csomagrögzítő háló Ezzel a tartozékkal utazás közben 
is rendben tarthatja dolgait, hiszen minden ott marad, 
ahová tette! A háló tartós, rugalmas, és nem hagyja, hogy a 
poggyászok szabadon hánykolódjanak a csomagtartóban. 
85720C8100WK

6. Csomagtérelválasztó rács Könnyebb szállítás, 
nagyobb kényelem – az utasoknak és a kutyának 
egyaránt. Robusztus, egyszerűen beszerelhető rácsunk 
formája tökéletesen igazodik a hátsó üléstámlák, vala-
mint a tető vonalához, és anélkül választja el a csomag-
tartót az utastértől, hogy a vezetőt zavarná a kilátásban, 
ha hátra tekint. Csak akkor használható, ha a hátsó fej-
támlák a legalsó helyzetben vannak. H8150ADE00

4.3.

6.5.

1. Kerékpártartó vonóhorogra Eszményi társ a kerékpártúrákon 
és a kirándulásokon, hiszen egyszerűen használható és bizton
ságos hordozást tesz lehetővé. Legnagyobb terhelhetősége eléri 
a 60 kgot, így két bicikli szállítására is alkalmas. Lopásgátlóval 
egészítjük ki. Nem gátolja a csomagtérajtó nyitását. Vezetékei 13 
tűs csatlakozóval kapcsolódnak a vonóhorog elektromos aljzatához. 
Kiegészítőként rendelhet 13 tűs kábelköteget, vagy adaptert, amivel 

7ről 13 tűsre alakíthatja át a csatlakozót.  E823055001

2. Vonóhorog- kábelköteg Ez a készlet hagyományos csatlakozót 
és multifunkciós vezérlőegységet tartalmaz. Utóbbi egy speciá
lis jelerősítő, ami egyebek mellett lakókocsik és kerékpárszállítók 
világítási rendszereinek működtetését is lehetővé teszi. A rend
szer hagyományos és LEDes izzókkal felszerelt vontatmányokkal 
egyaránt kompatibilis, és hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, ha a 
vontatmány irányjelzője vagy féklámpája meghibásodik.

A hátsó ködlámpa automatikusan lekapcsol, ha az autóhoz vontat

mányt csatlakoztatnak. Héttűs, zárlatot megakadályozó, víztelenítő 
furatokkal ellátott kivitelben és 13 tűs, vízhatlan változatban egyaránt 
megvásárolható. Utóbbit úgy terveztük, hogy a legmodernebb lakóko
csik elektromos rendszerét is gond nélkül üzemeltethessék a tulajdo
nosok, ezért 15 és 30 tűs adapter készlet is szerepel választékunkban.

13 tű: H8621ADE50CP 

+15/+30 tű a 13 tűs csatlakozóhoz: 55621ADE01 

7 tű: H8620ADE50CP 
Azért, hogy a rendszer minden vontatmánnyal kompatibilis lehessen, 
7ről 13 tűsre és 13ról 7 tűsre átalakító adapter is rendelhető.  

13 tűsről (autó) 7 tűsre (vontatmány) átalakító adapter: E919999137 

7 tűsről (autó) 13 tűsre (vontatmány) átalakító adapter: 55622ADB00 
 
Ha szeretne többet tudni termékeinkről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
Kia márkakereskedőjével!
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10. + 11. Síléc- és hódeszkaszállító 400 és 600 Egy megbízható társ a jövő sítúráira. A „Síléc- és hódeszkaszállító 400” néven kínált, biztonsági 
zárral felszerelt rendszerrel négy sílécet vagy két hódeszkát vihet magával, míg a – szintén zárral kiegészített – „Síléc- és hódeszkaszállító 600” 
esetében hat léc vagy négy deszka felhelyezésére van lehetősége. Amennyiben acél keresztrudakra szerelné fel a konzolt, kérjük, rendelje meg 
a 66701ADE90 cikkszámú rögzítőkengyeleket is!  66701ADE10 (400) / 66701ADE00 (600)

7.

9.8.

8. Alumínium kereszttartók Minél nagyobb a szállítókapacitás, annál 
kevesebb élményről kell lemondania az utazások során. Ezek a kis 
tömegű, könnyen felszerelhető, alumínium keresztrudak roppant erő-
sek, így tulajdonképpen bármit magával vihet, amire a kalandoknál 
szüksége lehet. Csak gyári tetősínekre szerelhetőek fel, az viszont 
nem számít, hogy van-e panorámatető az autón vagy sem. A legna-
gyobb terhelhetőség kapcsán, kérjük, vegye fel a kapcsolatot márka-
kereskedőjével!  E83004D050

9. Acél kereszttartók Igazán masszív tetőcsomagtartót keres? 
Megtalálta! Ezek a zárral ellátott, acél keresztrudak kifejezetten a 
Stonichoz készülnek, s menet-, illetve lopásbiztonság szempontjából 
egyaránt a legmagasabb színvonalat képviselik. Csak gyári tetősínek-
re szerelhetőek fel, az viszont nem számít, hogy van-e panorámatető 
az autón vagy sem. A legnagyobb terhelhetőség kapcsán, kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot márkakereskedőjével! E83004D000

7. 330 literes tetődoboz Ha nyaralni készül, biztosan több poggyászt vinne magával, mint a hétköznapokon. Mielőtt nekiállna mindent 
bepasszírozni a csomagtartóba, érdemes egy pillantást vetnie igényes és tartós, letisztult megjelenésű tetődobozainkra, hiszen könnyen 
felszerelhetőek, mindkét irányból nyithatóak, illetve hozzáférhetőek, és hihetetlen mennyiségű csomagot képesek elnyelni. Erről tanúskodik, 
hogy akár 75 kg is bepakolható, a Stonic legnagyobb tetőterhelése pedig 51 kg. A lopásbiztonságot szem előtt tartva a tetődobozt zárakkal 
szereljük fel. 66730ADE10

11.10.

12. 13.

12. Pro kerékpárszállító Legyen egyszerű és biztonságos a bringák fel-, 
illetve lepakolása! Zárakkal felszerelt rendszerünknél a felhajtható, 
forgógombos konzol megtartja a vázat, amíg Ön meghúzza a hevede

reket. Legnagyobb terhelhetősége 20 kg. A lopásbiztonságot szem előtt 
tartva a szállítót zárakkal szereljük fel. 66700ADE00 / 66700ADE90 
(átalakítókészlet acél kereszttartóhoz)

13. Active kerékpárszállító Kevés jobb időtöltés van egy kalandokkal 
teli bringatúránál, ezért egyszerűen kezelhető, igényes szállítóeszközt 
fejlesztettünk ki, amelynek használatát gyorszáras tartókonzol és heve-
der, valamint elmés kerékrögzítő segíti. A biztonságról masszív zár gon-
doskodik, a legnagyobb terhelés pedig 17 kg lehet. Ha acél kereszt-
tartóra szerelné, az sem gond, a szükséges adapter a készlet része. 
66700ADE10
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1. Gumiszőnyeg színes díszítőelemekkel, minden időjárásra 
Mindegy, hogy milyen kalandokba keveredik, ez a tartós, peremes 
gumiszőnyeg nem engedi, hogy nedves, sáros, koszos legyen autója 
beltere. Azon túlmenően, hogy tartós, könnyen tisztítható és tulaj-
donképpen a teljes padlót megóvja, még tetszetős is, hiszen pontosan 
igazodik a lábtér formájához. Hogy el ne mozduljon, rögzítési pontokat 
alakítottunk ki a sarkainál.
H8131ADE50GR (szürke logó, 4 db-os készlet)
H8131ADE50RE (piros logó, 4 db-os készlet)

2. Textil padlószőnyegek, standard Védje a beltér azon pontjait, 
amelyek a leggyakrabban koszolódnak! Ezek a kemény sörtékből 
összeállított szőnyegek tökéletesen passzolnak a lábtérhez, és nem 
mozdulnak el helyükről, ugyanis rögzítési pontokat alakítottunk ki 
számukra, hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonattal fedtük be. A 
vezető szőnyegét Stonic logóval varázsoltuk szebbé, és 
megerősítettük a cipősarkak alatt, hogy ne kopjon ki a pedálok 
kezelése során.
H8141ADE51 (4 db-os készlet)

3. Textil padlószőnyegek, velúr Őrizze meg az utasteret eredeti álla

potban a lehető leghosszabb ideig! Kiváló minőségű, velúr 
szőnyegeink nemcsak megvédik az utasteret a szennyeződésektől, 
hanem szebbé is teszik a kabint, már csak azért is, mert az első sorba 
szánt darabokat igényes Stonic logó díszíti. Típusspecifikus, gyári 
kiegészítőkről lévén szó, pontosan illenek a lábtérhez, és nem mozdul-
nak el helyükről, ugyanis rögzítési pontokat alakítottunk ki számukra, 
hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonattal fedtük be.
H8143ADE51 (4 db-os készlet)

Ne hagyja, hogy a sár, a por vagy a mindennapos használat 
nyomot hagyjon a Stonicon! Tartozékaink kívül-belül megóvják a 
szennyeződésektől, valamint a karcoktól és horpadásoktól.

Színtiszta élvezet

1.

1.

2.

3.
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4. Csomagtértálca Mindegy, hogy milyen nedves, sáros, koszos tárgyakat kell behelyeznie, ez a gondosan formált védőtál-
ca biztosan megóvja a csomagtartót. Nagy használati értékéhez a strapabíró, vízálló alapanyag és a magas perem is hozzá-
járul, csakúgy, mint a dombormintás felület, ami megakadályozza, hogy a holmik jobbra-balra csúszkáljanak. A típusspecifi-
kus kialakításnak köszönhetően formailag és esztétikailag is remekül illik a rakodótérhez, különösképpen, hogy Stonic logó 
teszi látványosabbá.
H8122ADE50 (csomagtérpadló alatti tárolórekesszel ellátott modellekhez), H8122ADE60 (tárolórekesz nélküli modellek-
hez), H8122ADE50MH (csak MHEV hajtáslánccal felszerelt modellekhez)

5. Megfordítható csomagtérszőnyeg Iskola, bolt vagy nyaralás 
– a poggyászok száma és mérete mindig a körülményektől függ. 
Ez a többcélú csomagtértálca minden helyzetben eszményi meg-
oldás, hiszen egyik felét igényes, lágy tapintású velúr, a másikat 
pedig erős, víz- és szennyeződésálló réteg borítja.  
H8120ADE50 (csomagtérpadló alatti tárolórekesszel ellátott 
modellekhez),  
 H8120ADE60 (alsó tárolórekesz nélküli modellekhez)

6.Oldalsó díszléc Hatásosabb védelem, látványosabb stílus... 
Sportos védőelemeinkkel elegánsabbá teheti a Stonic profilját, egy-
szersmind megóvhatja a karcoktól és a horpadásoktól. A karosszéria 
színére fényezhető. H8271ADE50

7. Sárvédőkészlet Ezek a típusspecifikus, formatervhez illeszkedő 
védőelemek – rossz időben és gyatra utakon egyaránt – hatékonyan 
óvják a Stonic alját, küszöbjeit és ajtóit a felcsapódó sártól, illetve 
hólétől. A készlet a jobb és a bal oldal védőelemeit is magában fog-
lalja.  
H8F46AK100 (első, 2 db-os készlet), H8F46AK300 (hátsó, 2 db-os 
készlet), H8F46AK700 (hátsó, 2 db-os készlet)

8. Küszöbvédő fólia, átlátszó Védje a küszöbök fényezését a 
karcolásoktól és az egyéb sérülésektől ezzel a diszkrét, átlátszó 
fóliával! 1Y451ADE00TR

9. Küszöbvédő fólia, fekete  A mindennapi rohanásban a vezető 
és az utas lába is megsértheti a küszöbök festését, ezért érdemes 
strapabíró védőfóliával óvni a veszélyeztetett részeket.  
1Y451ADE00BL

10. Ajtókilincs-fólia  A kilincs az erősen igénybe vett alkatrészek 
közé tartozik, így idővel óhatatlanul meglátszanak rajta a haszná-
lat nyomai. Ez a fólia megóvja a fényezést a körmök és a kulcsok 
okozta karcoktól, sérülésektől. 66272ADE00 (4 db-os készlet)

5.

5.

6. / 7.

10.9.8.
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3. Hordozható vállfa Vigyen magával tiszta, vasalt ruhát az üzleti 
találkozókra! Ezt a pofonegyszerűen használható ruhatartót egy moz-
dulattal az első ülések hátuljára rögzítheti, sőt, könnyedén le is veheti, 
és átteheti, mondjuk az irodájába vagy a szállodai szobájába. Hátsó 
ülésen utazók elé, kérjük, biztonsági okokból ne helyezze a vállfát!  
66770ADE10

4. Sporttáska Fekete-szürke sporttáska nagy 
befogadóképességű középrésszel és három 
tágas, cipzáras külső zsebbel. A piros varrás az 
esztétikus megjelenésről, a párnázott vállpánt 
a kényelmes viseletről gondoskodik. 
66951ADE44

1. Jégvédő és napellenző Utazzon szélsőséges időjárási viszonyok 
közepette is teljes kényelemben! Napsütötte időszakokban az utastér 
felmelegedésétől, télen az üveg jegesedésétől óv ez a típusspecifikus, 
Stonichoz készülő szélvédőtakaró, melyet úgy alakítottunk ki, hogy ne 
lehessen lelopni az autóról. H8723ADE00

Érezzék magukat az utasok is éppoly jól, mint a 
vezető! A Stonic nyújtotta vezetési élményhez csak 
az utastér kényelme mérhető.

Első a kényelem!
Váljon teljessé a Stonic-élmény! Márkajelzéssel 
látványosabbá tett kiegészítőink könnyebbé és 
élvezetesebbé teszik a mindennapokat.

Viselje és használja!

6. Baseballsapka  Klasszikus, pamut base-
ballsapka kontrasztvarrással és Kia logóval. 
Az állítható pántnak köszönhetően minden 
fejmérethez illik.  66951ADE24

2. iPad® tartókonzol a hátul utazóknak Tv-műsorok, filmek, játékok 
– a szórakozás e formáiról már menet közben sem kell lemondania az 
utasoknak. A konzol természetesen dönthető és forgatható, így min-
dig tökéletesen látható a képernyő. iPad® 1, 2, 3 és 4, valamint iPad® 
Air 1 & 2 készülékekkel egyaránt kompatibilis, a töltőt és magát a táb-
lagépet azonban nem foglalja magában a készlet.  66582ADE01

4. Kartámasz tárolórekesszel Telefon, lakáskulcs, pénztárca- és pogy-
gyásztartóként is szolgáló, állítható helyzetű könyöktámaszunkban sok-
sok holmi elfér, és mindig kéznél lehet.   H8161ADE00 

5. Tornazsák  Kiváló minőségű, fekete 
sportzsák tépésálló poliészterszövetből. 
66951ADE30

2.  Többkábeles autóstöltő készlet 
Sokoldalú, ötletes csatlakozókészlet, ami 
USB, Micro-USB, Lightning és Type C aljzattal 
is kompatibilis.  66951ADE45

1. Fém kulcstartó Tömör, fém kulcskarika 
fényes fekete színben, homokszórással mart 
emblémával. 66951ADE27

1.
2. 1.

4.

2.

5.

3.

6.
4.

3.

3. Prémium óra Kiváló minőségű, rozsda-
mentes, sportos időmérő fekete, piros varrá-
sú bőrszíjjal és Citizen óraszerkezettel.  
5 ATM-ig vízálló, Kia emblémával díszítjük és 
két év garanciát vállalunk rá.  66951ADE42
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4. Elakadásjelző háromszög Oldja meg a nem várt szituációkat is! Ha 
valamiért az út szélére kényszerül leállni, ez a messziről is jól látható, kis 
tömegű elakadásjelző-háromszög hatékonyan figyelmezteti a többi 
közlekedőt. Stabil, összehajtható és könnyen kezelhető. Mindemellett megfelel 
az ECE-R27 minőségi szabványnak, és ne feledje, hogy a legtöbb európai 
országban kötelező tartozék!  66942ADE00

5. Felszerelési táska Legyen biztos benne, hogy minden hely-
zetre felkészült, ami az autózások során előfordulhat. Ez a fel-
szerelési táska két láthatósági mellényt, egy elakadásjelző 
háromszöget és egy DIN 13164:2014 szabványnak megfelelő, 
számos európai országban kötelező elsősegélycsomagot 
foglal magában.  66940ADE00

6. Láthatósági mellény Fokozza a végsőkig a biztonságot 
ezzel a fényvisszaverő betétekkel ellátott, neonzöld láthatósá-
gi mellénnyel, ami éjjel és nappal egyaránt maximális 
láthatóságot garantál! Könnyen összehajtható, megfelel az EN 
20471 előírásoknak, és nem utolsó sorban a legtöbb európai 
országban kötelező tartozék. Egy méret minden testalkathoz 
66941ADE00 (1 db mellény)

Jöhet eső, jöhet hó, a Stonic mindig készen áll az útra, különösképp, ha az extrém helyzetekben fontos tartozékokat is 
megrendeli hozzá.

SZÁLLJON SZEMBE AZ ELEMEKKEL!
Velünk az előre nem látható helyzetekre is felkészülhet, így mindig épségben hazaérhet.

Álljon mindig a helyzet magaslatán!

1. / 2. 

3.

1. Téli autóápolási készlet Összeállításunk részeként  
egy flakon téli használatra szánt szélvédőmosó-
koncentrátumot adunk át, ami garantálja, hogy mindig 
tiszta legyen a szélvédő és lágyan fussanak rajta az 
ablaktörlő lapátok. Ugyancsak a csomaghoz tartozik egy 
jégoldó spray, ami segít leolvasztani az üvegfelületekre 
fagyott csapadékot, egyszersmind megakadályozza az 
újrajegesedést. Ha nincs kéznél a spray, a jégkaparóval 
pikk-pakk tisztává teheti a szélvédőt, míg a mellékelt szi-
vaccsal a belső felületről törölheti le a párát. 
LP973APE109K (a készlet minden fent említett terméket 
magában foglal).

2. Jégkaparó kesztyűvel Ezentúl nem kell átfagyott, 
elgémberedett ujjakkal takarítania a szélvédőt, a kaparó 
nyelére húzható kesztyű melegen tartja a kézfejet.  
LP950APE01K (nem szerepel a csomagban)

3. Nyári autóápolási készlet A csomag részeként három 
flakon nyári használatra szánt szélvédőmosó-
koncentrátumot, egy – fényszórótisztításra is alkalmas – 
bogároldó spray-t, valamint egy speciális, könnyűfém kere- 
kekhez szánt felnitakarító spray-t adunk. Jó szolgálatot 
tehet a speciális törlőkendő is, amivel az üvegfelületekről 
távolíthatja el a foltokat.   LP974APE102K

4.

5.

6.
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Oldal Kia Stonic tartozékok Műszaki adatok Cikkszám Base Line 
MY18

Base Line 
MY21

GT Line 
MY21

Keréktárcsák

5 15” könnyűfém keréktárcsa (1) 6.0Jx16, 195/55 R16 méretű abroncshoz H8F40AK120 • • •

5 17” könnyűfém keréktárcsa (2) 6.5Jx17, 205/55 R17 méretű abroncshoz H8F40AK700 • •

5 17” könnyűfém keréktárcsa  H8F40AK400 • • •

5 15” könnyűfém keréktárcsa (4) 6.0Jx15, 185/65 R15 méretű abroncshoz H8F40AK300 • • •

5 17” acél keréktárcsa (5) 6.5Jx17, 205/55 R17 méretű abroncshoz H8401ADE50 • • •

5 15” acél keréktárcsa (6) 6.0Jx15, 185/65 R15 méretű abroncshoz H8H40AK000 • • •

5 15” dísztárcsa acél felnihez (7) 15" 52960H8050 • • •

5 Lopásgátló kerékcsavarok 66490ADE50 • • •

Stílus

6 Külsőtükör-matricák
Fekete H8430ADE00BL • • •

Fehér H8430ADE00WH • • •

6 Karosszéria matricák

Glossy black H8200ADE50BL • • •

Metallic anthracite H8200ADE50GR • • •

Tan orange H8200ADE50OR •

Electric green H8200ADE50GN •

9

Külsőtükör-borítás

Magasfényű fekete, irányjelző nélküli 
tükrökhöz H8431ADE10BL • • •

Magasfényű fekete H8431ADE00BL • • •

Piros, irányjelző nélküli tükrökhöz H8431ADE10RD • • •

Piros H8431ADE00RD • • •

Ezüst, irányjelző nélküli tükrökhöz H8431ADE10SL • • •

Ezüst H8431ADE00SL • • •

10
Krómhatású H8431ADE50ST • • •

Szálcsiszolt H8431ADE60ST • • •

9 LED-es lábtérvilágítás

Fehér, első sor 66650ADE20W • • •

Fehér, hátsó sor 66650ADE31W • • •

Piros, első sor 66650ADE20 • • •

Piros, hátsó sor 66650ADE31 • • •

Sportos pedálkészlet 

kéziváltó, sebességhatároló nélkül H8F05AK201 • • •

automatikus váltó, sebességhatároló nélkül H8F05AK301 • • •

kéziváltó, sebességhatárolóval H8F05AK400 • • •

automatikus váltó, sebességhatárolóval H8F05AK500 • • •

10 Rakodóperem védőelem
Krómhatású H8274ADE50ST • •

Szálcsiszolt H8274ADE60ST • •

11 Küszöbvédők 4 db-os készlet H8450ADE50ST • •

Oldal Kia Stonic tartozékok Műszaki adatok Cikkszám Base Line 
MY18

Base Line 
MY21

GT Line 
MY21

Stílus

11 Csomagtérajtódísz
Krómhatású H8491ADE50ST • • •

Szálcsiszolt H8491ADE60ST • • •

11 Oldalsó díszléc 
Krómhatású H8271ADE50ST • • •

Szálcsiszolt H8271ADE60ST • • •

Szállítás

13 Vonóhorog
Levehető fejes

H8281ADE50 •
H8281ADE60 • •

Fix
H8280ADE50 •
H8280ADE60 • •

12 Vonóhorog kábelköteg

13 tűs H8621ADE50CP • • •
7 tűs H8620ADE50CP • • •
+15/+30 kiegészítőkészlet 55621ADE01 • • •
Átalakító (13 tűsről 7 tűsre) E919999137 • • •
Átalakító (7 tűsről 13 tűsre) 55622ADB00 • • •

12 Kerékpártartó vonóhorogra E823055001 • • •

13 Csomagtérelválasztó rács Csak akkor használható, ha a hátsó  
fejtámlák legalsó helyzetben vannak H8150ADE00 • • •

13 Csomagrögzítő háló 85720C8100WK • • •
14 330 literes tetődoboz Befogadóképesség: 330 liter. 66730ADE10 • • •

14 Kereszttartók
Alumínium E83004D050 • • •
Acél E83004D000 • • •

15 Síléc- és hódeszkaszállító 
400 4 pár síléc vagy 2 hódeszka 66701ADE10 • • •

15 Síléc- és hódeszkaszállító 
600 6 pár síléc vagy 4 hódeszka 66701ADE00 • • •

15 Pro kerékpárszállító 66700ADE00 • • •
15 Active kerékpárszállító 66700ADE10 • • •
15 Adapter acél kereszttartóhoz 66700ADE90 • • •

Védelem

16
Gumiszőnyeg  
minden időjárásra, színes 
díszítőelemekkel

Szürke logó, 4 db-os készlet H8131ADE50GR • • •

Piros logó, 4 db-os készlet H8131ADE50RE • • •

16 Textil padlószőnyegek, 
standard 4 db-os készlet H8141ADE51 • •

16 Textil padlószőnyegek, velúr
4 db-os készlet H8143ADE51 • •

GT Line, 4 db-os készlet H8143ADE00GL •
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Oldal Kia Stonic tartozékok Műszaki adatok Cikkszám Base Line 
MY18

Base Line 
MY21

GT Line 
MY21

Védelem

18 Csomagtértálca

Tároló rekesszel kiegészített csomagtérhez, 
padló felső helyzetben H8122ADE50 • • •

Tároló rekesz nélküli csomagtérhez H8122ADE60 • • •

Csak MHEV modellekhez H8122ADE50MH

19 Csomagtérszőnyeg

Megfordítható, tároló rekesszel kiegészített 
csomagtérhez H8120ADE50 • • •

Megfordítható, tároló rekesz nélküli  
csomagtérhez H8120ADE60 • • •

19 Oldalsó díszléc Fényezhető H8271ADE50 • • •

19 Sárvédőkészlet

Első H8F46AK100 • • •

Hátsó H8F46AK300 • •

Hátsó H8F46AK700 •

19 Küszöbvédő fólia
Átlátszó 1Y451ADE00TR • • •

Fekete 1Y451ADE00BL • • •

19 Ajtókilincs-fólia 66272ADE00 • • •

Kényelem

20 Jégvédő és napellenző H8723ADE00 • • •

20 iPad®-tartókonzol a hátul 
utazóknak

iPad® 1, 2, 3 és 4, valamint iPad® Air 1 & 2 
készülékkel kompatibilis 66582ADE01 • • •

20 Hordozható vállfa 66770ADE10 • • •

20 Kartámasz tárolórekesszel Csak balkormányos kivitelhez H8161ADE00 • • •

20 Csomagrögzítő kampó 66743ADE00 • • •

Kia Kollekció Termékcsalád

21 Fém kulcstartó Körülbelül 8 cm a gyűrűvel együtt 66951ADE27 • • •

21 Többkábeles autóstöltő 
készlet (USB, Micro-USB, Lightning és Type C) 66951ADE45 • • •

21 Prémium óra Fekete bőrszíj 66951ADE42 • • •

21 Sporttáska Befogadóképesség: 60 liter. 66951ADE44 • • •

21 Tornazsák Befogadóképesség: 12 liter. 66951ADE30 • • •

21 Baseballsapka Állítható, így minden fejmérethez illik 66951ADE24 • • •

Oldal Kia Stonic tartozékok Műszaki adatok Cikkszám Base Line 
MY18

Base Line 
MY21

GT Line 
MY21

Biztonság és Járműápolás

22 Téli autóápolás

Téli autóápolási készlet LP973APE109K • • •

Ablaktörlő-jégtelenítő szpré (500 ml) LP973APE110K • • •

Téli szélvédőmosó koncentrátum (-60°C-ig, 
1 l) LP973APE103K • • •

Téli szélvédőmosó koncentrátum (-30°C-ig, 
5 l) LP973APE104K • • •

Téli szélvédőmosó koncentrátum (-60°C-ig, 
500 ml) LP973APE102K • • •

Téli szélvédőmosó koncentrátum (-60°C-ig, 
250 ml) LP973APE101K • • •

Jégkaparó kesztyűvel LP950APE01K • • •

22 Nyári autóápolás

Nyári autóápolási készlet LP974APE102K • • •

Nyári szélvédőmosó koncentrátum (40 ml) LP974APE101K • • •

Bogároldó szpré (500 ml) LP970APE102K • • •

Keréktisztító szpré (500 ml) LP970APE101K • • •

23 Elakadásjelző-háromszög 66942ADE00 • • •

23 Felszerelési táska
Tartalma: két láthatósági mellény, 
egy elakadásjelző-háromszög és egy 
elsősegélycsomag

66940ADE00 • • •

23 Láthatósági mellény Egy méret minden testalkathoz 66941ADE00 • • •
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Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés időpontjában
helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát
fenntartja. A kiadványban látható járművek, alkatrészek és tartozékok
jellemzői eltérhetnek a Magyarországon elérhető kivitelektől. Egyes 
termékek felszereléséhez kiegészítő alkatrészek szükségesek. A nyomdai 
eljárás technológiai korlátai miatt a fényezések valódi színe kis mértékben 
eltérhet az itt bemutatott árnyalatoktól. Felhívjuk figyelmét arra, hogy 
az utólagosan felszerelt tartozékok negatívan befolyásolhatják az 
autó károsanyagkibocsátását és üzemanyag fogyasztását. Az aktuális 
információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

Kia Hungary Kft.

Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól


