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www.kia.com

Tartozékok

Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól

* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát,
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek
szerint érvényes.

Az itt található információk, illusztrációk és műszaki adatok a nyomdába adás 
pillanatában megfeleltek a valóságnak. Az adatok előzetes bejelentés nélkül 
változhatnak. A kiadványban látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek 
a Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomtatási eljárás korlátai miatt az itt 
bemutatott karosszériaszínek kis mértékben eltérhetnek a valós árnyalatoktól.  
Az aktuális információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kia.com
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EREDETI TARTOZÉKOK

Csak a legjobb elég jó

Emelje ki az új Venga minőségét és tartósságát az Eredeti Kia Tartozékok-

kal.  Az autójához tökéletesen illeszkedő tartozékokat és alkatrészeket 

szigorú szabályokat betartva terveztük, gyártottuk és teszteltük.   

Helyi Kia márkakereskedője örömmel segít Önnek választani.
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KERÉKTÁRCSÁK

Elegáns és sportos
Nincs még egy olyan tartozék, amely annyira át tudná alakítani a Venga 

megjelenését, mint a keréktárcsa. 

1.  17" könnyűfém keréktárcsa 
17" 5 tripla küllős könnyűfém keréktárcsa, 6.5Jx17 méretben,  

205/50 R17 abroncsokhoz.  
529101P750PAC (TPMS kompatibilis / MY15*)

2.  16" könnyűfém keréktárcsa 
16" 5 polírozott duplaküllős könnyűfém keréktárcsa,  

6.0Jx16 méretben, 205/55 R16 abroncsokhoz.  
529101P650PAC (TPMS kompatibilis / MY15*)

3.  17" könnyűfém keréktárcsa készlet 
17" ötküllős könnyűfém keréktárcsa, 6.5Jx17 méretben, 

205/50 R17 abroncsokhoz. A készlet kerékagy-borítást  
és öt kerékcsavart tartalmaz. 

1PF40AC200 (TPMS nem javasolt / MY10, MY15*) 
1PF40AC250 (TPMS kompatibilis / MY10, MY15*)

4.  16" könnyűfém keréktárcsa készlet 
16" ötküllős könnyűfém keréktárcsa, 6.0Jx16 méretben 

205/55 R16 abroncsokhoz. A készlet kerékagy-borítást  
és öt kerékcsavart tartalmaz. 

1PF40AC100 (TPMS nem javasolt / MY10, MY15*) 
1PF40AC150 (TPMS kompatibilis / MY10, MY15*)

* Az MY10 jelentése 2010-es modellév, az MY15 jelentése 2015-ös modellév

5.  15" acél keréktárcsa készlet 
6.0Jx15 méretben, 195/65 R15 abroncsokhoz.  

Optimális téli gumiabroncsokhoz. 
529101P000PAC  

(TPMS kompatibilis / MY10, MY15*) 
529101P500PAC  

(TPMS kompatibilis / MY15*)

6.  15" dísztárcsa készlet acél keréktárcsára 
Kiváló minőségű műanyag burkolat az eredeti acél kerék-

tárcsákhoz. A készlet négy darab dísztárcsát tartalmaz. 
529601P000 (MY10, MY15*)

7.  Kerékőr, kulccsal 
Ha már sokat áldozott a tökéletes stílusra, óvja meg 

befektetését ezekkel a zárható kerékcsavarokkal.  
66490ADE10 (MY10, MY15*)

8.  TPMS Abroncsnyomás-felügyeleti készlet 
Maximális úttartás, minimális üzemanyag-fogyasztás, 

optimális károsanyag-kibocsátás: használja az alapkivitelű 
TPMS rendszert tartozékként választott keréktárcsájával 

is. A készlet tartalma: négy érzékelő és négy kerékcsavar.  
1JF40AC000 (MY10*) 

2PF40AC650 ( MY15*)
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STÍLUS

Fejezze ki önmagát!
Koronázza meg a Venga stílusos megjelenését a tökéletesen illeszkedő, 

divatos tartozékok segítségével.

1.  LED lábtér-megvilágítás 
Rejtett padlóvilágítás az első lábtérben. Kellemes üdvözlő fény, 

amely az első ajtók nyitásakor fel-, csukásakor pedig lekapcsol. 
A motor indításakor a világítás elhalványul. Válasszon a piros  

és fehér színű megvilágítás között. 
Fehér   66650ADE00W (MY10, MY15)  

Piros   66650ADE00 (MY10, MY15)

2.  Küszöbvédő borítás 
Prémium hangulat az ajtó minden nyitásakor: az alumínium 

küszöbborítást a Venga logója díszíti, a betét tökéletesen  
illeszkedik a küszöbhöz. 2 darabos készlet. 

1P450ADE00 (MY10, MY15)

3.  Szénszálas hatású, oldalsó díszítőbetétek 
A szénszálas hatású díszítőbetétek még sportosabbá teszik  

a Venga megjelenését. 
1P271ADE00CB (MY10, MY15)

4.  Csiszolt alumínium hatású, oldalsó díszítőbetétek 
A csiszolt alumínium hatású díszítőbetétekkel egyedi  

és sportos megjelenésű lesz autója. 
1P271ADE00 (MY10, MY15)

5.  Optikai csomag 
Az első és oldalsó kötényekből, valamint hátsó sarokkötény 

elemekből álló optikai csomag még sportosabb megjelenést 
kölcsönöz a Vengának. Az alkatrészek a karosszéria színére, 

illetve kontrasztos árnyalatra egyaránt fényezhetők. Elegánsan 
harmonizálnak a szénszálas hatású, oldalsó díszítőbetétekkel, 

illetve az alumínium küszöbborítással. Kizárólag 2010. modellévi 
(MY10) típusokhoz. 
1P300ADE00 (MY10)

 
6.  Sebességváltó gomb 

Ha még elegánsabb megjelenésre és tökéletes tapintásra 
vágyik, válassza az eredeti alkatrész helyére illő, bőrborítású 

Venga sebességváltó gombot. 
6a  Ötfokozatú kézi sebességváltóhoz    

437111H030 (MY10, MY15) 
6b  Hatfokozatú kézi sebességváltóhoz    

437111H060 (MY10, MY15)
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Kizárólag 2010. modellévi (MY10) típusokhoz.
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SZABADIDŐ

Szélesítse látókörét
Egyedi fejlesztésű tartozékaink még sokoldalúbbá teszik a tágas Vengát. 

Válasszon a tetőre szerelhető tartozékok, illetve a vontatási szerelvé-

nyek közül.

1.  Kereszttartó, acél 
A kifejezetten a Vengához gyártott, acél kereszttartó robusztus, 

biztonságos szerelési alapot biztosít a legkülönfélébb tetőre szerel-
hető szállítórendszerekhez. Könnyen fel- és leszerelhető. Panoráma 

napfénytetővel szerelt modellekhez is használható.  
1P210ADE00ME (MY10, MY15)

2.  Kereszttartó, alumínium 
Eredeti Kia kereszttartó, könnyen fel- és leszerelhető. A könnyű, 

mégis strapabíró tartozék biztonságos szerelési alapot biztosít 
a legkülönfélébb tetőre szerelhető szállítórendszerekhez.  

Panoráma napfénytetővel szerelt modellekhez is használható.  
1P210ADE00AL (MY10, MY15)

3.  Deluxe síléc- és snowboard-tartó 
Egyszerre akár 6 pár síléc vagy 4 snowboard elhelyezésére alkal-
mas. A fokozott biztonság érdekében zárható.  Hajlított keresztléc 

esetében használja a csomagban mellékelt távtartót a keresztléc 
és a tartó között.  

55700SBA20 (MY10, MY15)

4.  Csomagrögzítő háló az utasülésen 
A gumiszalagokkal az utasülésre rögzíthető, praktikus hálós tároló 

ideális azon apró tárgyak biztonságos elhelyezésére, amelyekre 
a vezetőnek menet közben szüksége lehet. Megakadályozza a tár-

gyak szétgurulását, a vezetőülésből könnyen elérhető. 
66170ADE00 (MY10, MY15)

5.  Xtender síléc- és snowboard-tartó 
A könnyebb fel- és lerakodás érdekében a szállítórendszer oldalra 

kitolható, így ruhája nem érintkezik a karosszériával.  Egyszerre akár 
6 pár síléc vagy 4 snowboard elhelyezésére alkalmas. A fokozott 

biztonság érdekében zárható.  Hajlított keresztléc esetében használja 
a csomagban mellékelt távtartót a keresztléc és a tartó között. 

55700SBA10 (MY10, MY15)

6.  FreeRide kerékpártartó 
Gyorsan, egyszerűen rögzítheti, illetve emelheti le kerékpárjait, hála 

a gyorszáras váztartónak, az ötletes kialakítású keréktartóknak és 
a szabályozható, gyorsan oldható szíjaknak.  Legfeljebb 17 kg-mal 

terhelhető.  A fokozott biztonság érdekében zárható.  
55701SBA21 (T-Bolt adapterrel / MY10, MY15)

7.  ProRide kerékpártartó 
Miután a kerékpárt felhelyezte a váztartóra, minden további beál-

lítást és rögzítést a tetőlemez magasságában, egy kézzel működ-
tethető forgógombbal végezhetünk el. A tartó az autó bal és jobb 

oldalára egyaránt felszerelhető. Legfeljebb 20 kg-mal terhelhető. 
A fokozott biztonság érdekében zárható.  

55701SBA10 (MY10, MY15)

8.  Csomaglekötő háló (kép nélkül) 
A csomagtartó padlójához tervezett tartós, rugalmas háló. Meg-

akadályozza az apró tárgyak csúszkálását menet közben. Kizáró-
lag padló alatti tárolórekesszel szerelt modellekhez 

857791P000 (MY10)
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1.  Vízszintesen oldható vonóhorog 
Könnyen fel- és leszerelhető; a részlegesen látható illesztőcsonk 

megkönnyíti a szerelést. Csak eredeti tolatóradar nélküli gépkocsik-
hoz rendelhető. 

1P281ADE01 (MY10, MY15)

2.  Rögzített vonóhorog 
Rendszeres használatra ideális, rögzített vonóhorog kiváló minősé-

gű, rozsdaálló bevonattal. 
1P280ADE01 (Csak eredeti tolatóradar nélküli gépkocsikhoz rendel-

hető /MY10, MY15) 
1P280ADE02 (MY10, MY15)

3.  Függőlegesen oldható vonóhorog 
Kiváló minőségű acél vonóhorog háromgolyós reteszeléssel az egy-
szerű és megbízható, rejtett rögzítésért.  Leszerelés után láthatatlan. 

1P281ADE00 (MY10, MY15)

4.  Vonóhorog kábelköteg (kép nélkül) 
Vízálló tokozású 13 pólusú aljzat. 

13 pólusú 1K621ADE01CP (tolatóradar kiiktatással és C2-vel / MY10, MY15) 
7 pólusú 1K620ADE01CP (tolatóradar kiiktatással és C2-vel/ MY 10, MY15) 

7 pólusú 1K620ADE01PD (tolatóradar kiiktatással / MY 10, MY15) 
7 pólusú 1K620ADE01 (alapkivitel / MY10, MY15)

Vonóhorgokra vonatkozó, fontos tájékoztatás
A Vengával vontatható maximális tömeget az adott modell műszaki 

specifikációja határozza meg.  További tájékoztatásért forduljon Kia 
márkakereskedőjéhez. 

5.  Minden típusú vonóhorogra felszerelhető kerékpártartó 
Kettő kerékpár szállítására alkalmas, elektromos kerékpárokkal is 

kompatibilis szerkezet, legfeljebb 60 kg-ig terhelhető. Kényelmes 
és praktikus, billenthető funkciójának köszönhetően a kerékpárok 

leemelése nélkül is hozzáférhet a csomagtartóhoz. A tartó és a 
kerékpárok használat közben egyaránt lopásvédettek. 

Megjegyzés: A Venga modellhez rendelhető vonóhorgok legnagyobb 
megengedett terhelése 55 kg. 

E823055001 (MY10, MY15) 

6.  Euroclick G2 kerékpártartó 
A vízszintesen oldható vonóhorog (PN 1P281ADE01) helyére fel-

szerelhető, két kerékpár elhelyezésére alkalmas tartót csak be kell 
pattintani az eltávolított vonóhorog aljzatába. 22-80 mm átmérőjű, 

kerek vagy ovális keresztmetszetű vázzal rendelkező kerékpárok 
biztonságos szállítására alkalmas. Maximális terhelhetőség: 46 kg.  

A fokozott biztonság érdekében zárható.  
55220SBA00 (MY10, MY15)

7.  Ködfényszóró készlet (kép nélkül) 
Az első ködfényszóró kiegészítő talaj közeli megvilágítást ad, ezzel ked-

vezőtlen látási körülmények között segíti a vezetőt a tájékozódásban, a 
manőverezésben. A lámpatestek által kibocsátott, különleges fénycsóva 

jobb láthatóságot biztosít ködben. A készlet tartalma: két darab köd-
fényszóró, valamint kábelköteg a műszerfalba beépíthető kapcsolóval. 
 Ködfényszóró készlet   1P540ADE00 (MY10) 

Ködfényszóró kábelköteg kapcsolóval   1P541ADE00 (MY10)

1
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1.  Jégvédő és napellenző 
Erős napsütésben megakadályozza az utastér túlzott 

felmelegedését; télen óvja a szélvédőt és az első oldalabla-
kokat. Felszerelve lopás ellen védett. Kifejezetten a Vengához 

tervezett tartozék. 
1P723ADE01 (MY10, MY15)

2.  Mobil autós vállfa 
Ennél praktikusabban és elegánsabban még soha nem 

tarthatta rendezetten és ráncmentesen a ruháit menet 
közben.  A vállfa könnyedén, biztonságosan az első fejtám-

lához rögzíthető, szükség esetén könnyedén leszerelheti, és 
magával viheti (irodába, szállodai szobába stb.) 

66770ADE00 (MY10, MY15)

3.  Első és hátsó tolatóradar 
A tolatóradarral minden eddiginél egyszerűbben parkolhat 

szűk helyeken.  Az akadályok távolságát változó hangjelzéssel 
jelzi.  Megjelenésében eltérhet a gyári beépítésű érzékelőktől. 

Hátsó    E98001D000 (MY10) 
Első   E98001D100 (MY10)

4.  Lightning™ / USB csatlakozó kábel     
Mostantól menet közben is könnyedén töltheti új generációs 

Apple® okostelefonját vagy táblaszámítógépét. Az egyméteres 
kábel Lightning™ csatlakozója és USB végződése révén egysze-

rűen csatlakoztatható a multimédiás konzolhoz. A multimédiás 
rendszerhez csatlakoztatott készülékről zenét is hallgathat. Kom-

patibilis termékek: iPhone® 5, iPhone® 5c, iPhone® 5s, iPhone® 6, 
iPhone® 6 plus, iPad® (4. generáció), iPad miniTM, iPad AirTM, iPod® 

nano (7. generáció) és iPod® touch (5. generáció). 
P862000100 (MY15)

5.  Étel- és italrögzítő kampó  
A középkonzol utasoldali felének alján kialakított horog 

biztonságosan rögzíti az elvitelre vásárolt ételeket, italokat 
tartalmazó zacskókat, megakadályozva azok esetleges 

kiborulását.  A kép illusztráció 
66743ADE00 (MY10, MY15)

6.  Hátsó üléssori iPad® bölcső 
A bölcső biztonságosan az első ülés háttámlájához rögzíthető, 

és lehetővé teszi az iPad® elforgatását, megdöntését. 
A termék nem tartalmazza az iPad® készüléket. Kompatibilis 

termékek: iPad® 1, 2, 3 és 4, valamint iPad®Air 1 és 2. 
66582ADE01 (MY10, MY15)

7.  Csomagtartó padló alatti rendező 
A pótkerék helyett defektjavító készlettel felszerelt kivite-

lekhez megrendelhető praktikus rendezőtálca tökéletesen 
illeszkedik a Venga csomagtérpadlója alatti üregbe. 

857251P000EQ (MY10, MY15) 

8.  Első szélterelő 
Mérsékli a légörvényeket, ha menet közben kissé lehúzza 

az első ablakot.  Az áramvonalas kialakítású szélfogó eltereli 
a légáramlatot, és távol tartja az utastértől az esőcseppeket. 

2 darabos készlet. Kizárólag kézzel behajtható, motoros állí-
tású külső visszapillantó tükörrel szerelt kivitelekhez. 

1P221ADE00 (MY10, MY15)
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KOMFORT

Terjessze ki komfortzónáját
Ha a Venga fedélzetén mindenki kényelemben, elégedetten utazik,  

élvezetesebbek és pihentetőbbek lesznek az utazások.

Kizárólag 2010. modellévi 
(MY10) típusokhoz.
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VÉDELEM

Őrizze meg autóját makulátlan  
 állapotában

Használja ki teljes mértékben a Venga sokoldalúságát, anélkül, hogy  

az igénybe vétel nyomot hagyna a beltéren vagy a karosszérián. 

3.  Textil padlószőnyeg, alap 
A strapabíró, nemezelt kialakítású padlószőnyegek biztonságosan 

rögzíthetők, minőségükben és dizájnjukban tökéletesen illeszked-
nek az autó belteréhez.  A vezető oldali szőnyeget a Venga  logója 

díszíti, a pedálsor előtt megerősített saroktámasz található. 
1P141ADE00 (balkormányos / MY10, MY15)

4.  Textil padlószőnyeg, velúr 
A kiváló minőségű, puha velúr szőnyegek stílusosan óvják a pad-

lót, hogy utastere hosszan megőrizze tiszta, új hatását. A láb-
térbe tökéletesen illeszkedő szőnyegeket a normál rögzítőpon-

tokhoz illeszthetjük, hátoldala csúszásgátló felületű. A vezető- és 
utasoldali padlószőnyeget a Venga hímzett logója díszíti. 

1P144ADE00 (balkormányos / MY10, MY15)

5.  Négyévszakos szőnyeg 
A négy darabos szőnyegkészlet tökéletesen illeszkedik a láb-

térhez. A rendkívül tartós szőnyegek megóvják az utasteret 
a víztől, sártól, homoktól és sótól; különleges felületkez-

elésüknek köszönhetően rendkívül könnyen tisztíthatók. 
A vezető oldali szőnyeget a Venga logója díszíti. 

1P131ADE00 (balkormányos / MY10, MY15) 
1P132ADE00 (jobbkormányos / MY10)

1.  Csomagtéri tálca 
A könnyű, vízálló és igen tartós védőtálca 

megemelt pereme révén óvja a csomagteret 
a piszoktól és a nedvességtől.  Csúszásgátló 
gumi felülete segíti a csomagok biztonságos 

rögzítését.  A tálcát kifejezetten a Vengához 
méreteztük, felszínét a modell logója díszíti. 

1P122ADE00 (MY10, MY15)

2.  Sárfogó készlet 
Óvja autója fenéklemezét, küszöbét és ajtajait 

a hólétől, piszoktól, sártól. Kifejezetten a 
Vengához tervezett tartozék. 2 darabos készlet. 

Első 1P460ADE10 (MY10, MY15) 
Hátsó 1P460ADE20 (MY10, MY15)
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1.  Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, 
fekete 

Az egyedi kialakítású, fekete védőfólia óvja 
a lökhárító felső, fényezett szélét a cso-

magok be- és kipakolása során fenyegető 
sérülésektől. 

1P272ADE00 (MY10, MY15) 

2.  Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, 
átlátszó   

A tartós, átlátszó védőfóliával is védheti 
a lökhárító felső, fényezett szélét. 

1P272ADE01 (MY10, MY15)

3.  Küszöbvédő fólia, átlátszó 
A diszkrét, átlátszó fólia véd a karco-

lásoktól, segít megőrizni autója eredeti 
állapotát. 4 darabos készlet. 

1Y451ADE00TR (MY10, MY15) 

4.  Küszöbvédő fólia, fekete 
A tartós, fekete fólia óvja a fényezést a 

mindennapi igénybe vételtől. 4 darabos 
készlet. 
1Y451ADE00BL (MY10, MY15)

5.  Ajtókilincs fólia 
Megóvja a kilincs mögötti lemezfelületet 

és a fényezést a karcoktól és a kopástól.  
Tartós, átlátszó fólia.  4 darabos készlet.  

66272ADE00 (MY10, MY15)

1

2

3

4

5



18 19

7b 8a

7a

8f

7c 8b 8c 8d

8e

9

1.  Felszerelési táska  
Teljes körű elsősegély-csomagot, két darab láthatósági mellényt, 

valamint elakadásjelző háromszöget tartalmaz.  Megfelel a mind-
enkori hatályos magyar előírásoknak. 
66940ADE00 

2.  Láthatósági mellény  
Egy méretben készülő, messziről is kiválóan látható, 

neonszínű mellény, amely a rávarrt fényvisszaverő csíkoknak 
köszönhetően éjjel és nappal egyaránt kiváló észlelhetőséget 
biztosít. Teljesíti a DIN EN 471 szabvány előírásait; a legtöbb 

európai országban kötelező tartozék. 
66941ADE00 (egy darab mellény)

3.  Festékjavító készlet  
Óvja járművét a korróziótól, és őrizze meg nagyszerű 
megjelenését.  Javítsa ki a karcolásokat, kőfelverődéseket és 

egyéb hibákat a festékjavítóval.  A cikkszámokról és a tartozékok 
elérhetőségéről érdeklődjön Kia-márkakereskedőjénél.

7.  Nyári autóápolási készlet 
A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó koncentrátumot (7a), 

ami eltávolítja az ablaküvegről a zsíros lerakódásokat, rovarokat és 
egyéb szennyeződéseket, és ezáltal kristálytiszta szélvédőt biztosít.  

Az igazán makacs rovarmaradványokat a rovar eltávolító spray (7c) 
segítségével moshatja le a szélvédőről és a fényszórókról. A kife-

jezetten könnyűfém keréktárcsákhoz kifejlesztett keréktárcsa-tisz-
tító spray (7b) egyben kiváló minőségű zsírtalanítóként is használ-

ható, és megkönnyíti a fékpor és egyéb lerakódások eltávolítását. 
A plusz szivacs segít letörölni a szennyeződést az üvegfelületekről. 

LP974APE002K (a készlet a fent említett összes terméket tartalmazza) 

 Az alábbi termékek egyenként is megvásárolhatók: 
7a.  Nyári ablakmosó folyadék 1:100 koncentrátum (40 ml) LP974APE001K
7b.  Keréktárcsa-tisztító spray (500 ml) LP970APE001K
7c.  Rovar eltávolító spray (500 ml) LP970APE002K

4.  Elakadásjelző háromszög  
Ez a kiválóan látható háromszög könnyű, mégis stabil, a helyta-

karékos tárolás érdekében összehajtható. Teljesíti az ECE-R27 szab-
vány követelményeit; a legtöbb európai országban kötelező tartozék. 

E883166000 

5.  Akkumulátor és ablaktörlők 
A legújabb technológiát alkalmazó, eredeti Kia akkumulátorok kivételesen 

hosszú élettartamot és megbízható teljesítményt szavatolnak. A kiváló 
minőségű, prémium ablaktörlő lapátokat kifejezetten a Kia modelljeihez 

fejlesztettük ki, így tökéletesen tisztítanak. A cikkszámokról és a tar-
tozékok elérhetőségéről érdeklődjön Kia-márkakereskedőjénél.

6.  Izzók 
Az eredeti Kia izzók hosszú élettartamot, nagy fényerőt és jól körülírt 
fénynyalábot ígérnek. Egyenként vagy (a néhány európai országban 

kötelező tartozékként előírt) izzókészletben egyaránt elérhetők. 
A cikkszámokról és a tartozékok elérhetőségéről érdeklődjön Kia-

márkakereskedőjénél.

8.  Téli autóápolási készlet 
A készlet tartalmaz egy üveg téli ablakmosó folyadék koncentrátumot (8b), 

amellyel akadálytalanul siklik a szélvédőn az ablaktörlő, és amely eltávolítja az 
útfelületről felverődő szennyeződést, ónos esőt és havat.  Emellett a szélvédő 
jégmentesítésére szolgáló, pumpás spray (8a) nem csak megtisztítja az üveg-

felületet, de megakadályozza annak ismételt befagyását.  Az ablak megtisztí-
tását jégkaparó (8f) segíti, míg a szivacs (8f) letörli a párát az ablaküvegről. 

LP973APE009K (a készlet a fent említett összes terméket tartalmazza)

Az alábbi termékek egyenként is megvásárolhatók:
8a. Szélvédő jégmentesítő spray (500 ml)  LP973APE010K

8b. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 1 l) LP973APE003K
8c. Téli ablakmosó folyadék, használatra kész (-30°C, 5 l) LP973APE004K

8d. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 500 ml)  LP973APE002K
8e. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 250 ml) LP973APE001K

9.  Jégkaparó kesztyűvel 
Tartsa kézfejét melegen, szárazon, miközben a szélvédőt tisztítja. 

LP950APE01K (a készlet nem tartalmazza)

BIZTONSÁG, GONDOSKODÁS, KARBANTARTÁS

Vigyázzon autójára, 
vigyázzon magára!

Kiája védelmezi Önt és utasait, ám meghálálja, ha visszakapja ezt 

a törődést.  Hasznos extra tartozékainkkal és kiegészítőinkkel 

gondoskodhat autójáról.
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