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Hamisítatlan stílus
A Kia eredeti tartozékok gazdag választékát fejlesztette
ki az Optimához, hogy Ön pontosan igényeihez alakíthassa autója megjelenését. Eredeti alkatrészeink kiváló
minőségűek, első osztályú anyagokból, innovatív technológiák felhasználásával készülnek. A tartozékokat nagy pontossággal gyártjuk, így biztos lehet abban, hogy mindegyik
tökéletesen illeszkedik majd az Optimához.
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STÍLUS

A színtiszta elegancia
alapja
1
Ami a Kia Optima megjelenését illeti, semmit nem bíztunk a
véletlenre. Minden megoldás egyetlen célt szolgál: a luxus
érzetének erősítését. Még azokat a kiegészítőket is, amelyeknél megbocsátható volna az esztétikum hiánya, úgy
terveztük, hogy kiemeljék az Optima stílusos karakterét.

1. 16“ könnyűfém keréktárcsa
6.5J x 16, 205/65 R16
A klasszikus 16 colos, öt ikerküllős könnyűfém keréktárcsa
még elegánsabbá teszi az Optima megjelenését.
2TF40AC110
2TF40AC150 (TPMS)
2. 17” könnyűfém keréktárcsa
6.5J x 17, 215/55 R17
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Ruházza fel merész, sportos megjelenéssel az Optimát
ezekkel a letisztult vonalvezetésű, öt duplaküllős, 17 colos
könnyűfém keréktárcsákkal.
2TF40AC310
2TF40AC350 (TPMS)
3. 18“ könnyűfém keréktárcsa – „B” típus
7.5J x 18, 225/45 R18
Ez a sima felületű, tiszteletet parancsoló, 18 colos,
nyolcküllős könnyűfém keréktárcsa a kiﬁnomult megjelenés
záloga.
2TF40AC610
2TF40AC650 (TPMS)
4. 18“ könnyűfém keréktárcsa – „A” típus
7.5J x 18, 225/45 R18
Lendületes és sportos könnyűfém keréktárcsa 18 colos
méretben, tízküllős kivitelben azoknak, akik valami
különlegesre vágynak.
2TF40AC510
2TF40AC550 (TPMS)
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SZABADIDŐ

Messzemenőkig
sokoldalú utazás
A minőség és a mennyiség legjobb kombinációja: tegye még hatékonyabbá az Optima stílusos belterének átgondolt kialakítását, és teremtsen még több tárolási lehetőséget – az Optimához méltó minőségben.

1. Tároló háló az utas ülésen
Az utasülésre rögzíthető, praktikus hálós tároló ideális az apró tárgyak biztonságos
elhelyezésére.
66170ADE00
2. Függőlegesen oldható vonóhorog
Optimális megoldás, vontatáshoz: a leszerelhető vonóhorog könnyen
rögzíthető, illetve oldható. A vonóhorog és a csatlakozó aljzat használaton
kívül elrejthető, így az Optima megőrzi kecsességét. A maximális
terhelhetőségről érdeklődjön márkakereskedőjénél.
2T281ADE00
Kérjük, válasszon:
a) Vonóhorog kábelköteg - 13 pólusú
2T621ADE00CP
b) Vonóhorog kábelköteg - 7 pólusú
2T620ADE00CP
3. Kerékpártartó - vonóhorogra
A prémium kerékpártartó acél-alumínium szerkezetű, és a legszigorúbb EU-s
szabványokat is teljesíti. Az új, dönthető és könnyedén kihúzható szerkezet
gyerekjátékká teszi a kerékpárok felhelyezését. Két kerékpár szállítására
alkalmas.
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E823055001

4. Csomagrögzítő háló (kép nélkül)
Leszorítja a csomagokat, megakadályozva azok elmozdulását és ebből adódó
sérüléseket.
2TF17AQ000
5. Szemétgyűjtő zsák 8014
Ez az apró, patenttel záródó zsák tökéletesen elfér a fejtámasz mögött, illetve
állítható szíjával bárhová felszerelhető. Vízálló bélése könnyen tisztára törölhető.
55123SBA40
6. Csomagtéri rendező 8019 S
A 27 literes, kisméretű csomagtéri rendező segítségével rendet tarthat a
csomagtartóban; csúszásgátló aljának köszönhetően nem mozdul el. A tároló drótváza
megkönnyíti a be- és kipakolást, fogantyújával táskaként is használható.
55123SBA10
6

5

6

SZABADIDŐ

2

3

7

Csomagtéri rendező 8020 M
A 41 literes, puha falú doboz csúszásgátló alja menet közben
sem engedi elmozdulni a rekeszt. A hordozó fogantyúknak
köszönhetően a nyomásra oldható drótváz megkönnyíti a beés kipakolást, mégpedig ott és akkor, ahogy Ön szeretné.
55123SBA20

8. Csomagtéri rendező 8021 l
64 literes térfogatával a zipzáras tetejű tároló dobozban,
minden elfér, amit csak rendszerezni szeretne. A könnyen
összecsukható drótváz révén a rendező be- és kipakolás

7

8

közben is megőrzi alakját, a hordozhatóságot fülek segítik.
Használaton kívül praktikusan síkba hajtogatható.
55123SBA30
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VÉDELEM

Őrizze meg tökéletesnek
Az Optima divatos, minőségi anyagai, és kidolgozása mellett nem lehet
elmenni szó nélkül. Hogy autója a lehető legtovább megőrizze első osztályú
megjelenését, a Kia egy sor, testre szabott kiegészítővel segít védeni az
utasteret, ezek legalább olyan elegánsak, mint amilyen hatékonyak.

1a

1. Sárfogó készlet
A semleges, fekete színű sárfogók távol tartják az
autótól a sarat és a piszkot. A lapokat a csomaghoz
tartozó, azonos színű rögzítő elemekkel erősítheti
fel a helyére.
a) Első Part Number TBD
b) Hátsó Part Number TBD

1b

2. Textil padló szőnyeg, alap

2

A négy darab antracitszürke, méretre szabott szőnyeg
nemezelt kialakítású, hátoldalán csúszásgátló
bevonattal. A gyors és biztonságos rögzítéshez a
padlón kialakított horgokba akasztható. A vezető oldali
szőnyeget a modell logója díszíti, a pedálsor előtt
megerősített saroktámasz található.
2T141ADE00 (Balkormányos kivitel)
3. Textil padló szőnyeg, velúr
Kiváló minőségű, puha velúrból készült, négydarabos
szőnyegkészlet, az autó utasteréhez igazodó kivitelben,
csúszásgátló hátoldallal. A szőnyegek rögzítési pontjai
megakadályozzák az elmozdulást.
2T143ADE00 (Balkormányos kivitel)
4. Gumi padló szőnyeg
Divatos, tökéletesen illeszkedő gumi padló szőnyegek.

3

Fekete színben, autója logójával.
2T131ADE00 (Balkormányos kivitel)
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5. Csomagtéri szőnyeg
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7.

Csomagtér tálca

Az egyedi kialakítású Kia Optima csomagtéri szőnyeget

A csomagteret pontosan kitöltő, könnyen tisztítható,

pontosan a raktérre méreteztük, így tökéletesen

fekete tálca, csúszásgátló bevonattal. A rugalmas

illeszkedik. Noha a szőnyeget a mindennapokra szántuk,

tálca segít tisztán tartani a csomagteret, és mérsékli

elegáns, puha tapintású velúr felülettel láttuk el, amelyet a

a kárpit kopását. Az autó logójával ellátott, könnyű,

modell logója díszít.

ám tartós tálca speciális csúszásgátló hátlapjának

2T120ADE00

köszönhetően nem mozdul el a helyéről.

6. Ajtókilincs üregvédő fólia
Az öntapadós fólia pontosan illeszkedik a külső ajtókilincs

2T122ADE00
8. Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, fekete

mélyedésébe, és megóvja a lemezfelület íveit a karcoktól

A könnyen felragasztható, fekete fólia megóvja a

és a kopástól. Gyakorlatilag láthatatlan.

hátsó lökhárítót a csomagok be- és kipakolása során

66272ADE00

keletkező kosztól, karcoktól.
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2T272ADE00BL
9. Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia,
átlátszó
Az átlátszó, öntapadós fólia óvja a rakodóperemet a
sérüléstől, megőrizve az autó kecses vonalait.
2T272ADE00TR
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KOMFORT
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Dacoljon a természet
erőivel
Bővítse innovatív részletekkel az Optima ultramodern technológiai megoldásainak sorát: ezek a különleges, eredeti tartozékok
segítenek megóvni járművét a kedvezőtlen időjárástól, és minden
eshetőségre felkészítik Önt.
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BIZTONSÁG

1. Jégvédő és napellenző
A feltekerve tárolható, hőszigetelő fólia megóvja a
szélvédőt és az első ablakokat az időjárási hatásoktól.
Nyáron távol tartja a napsugárzást az utastértől, télen

1

megelőzi a szélvédő jegesedését.
2T723ADE00
2. Szélterelő, elöl
A tökéletesen illeszkedő szélterelő mérsékli a szélzajt
az utastérben, miközben javítja az autó aerodinamikai
teljesítményét. A csapadék beverődését is
megakadályozza.
2T221ADE00

2

3. Mobiltelefon-tartó konzol
Ebben a szélvédőre erősíthető tartóban a legtöbb
mai mobiltelefon biztonságosan elhelyezhető.
Menet közben is szem előtt tarthatja telefonját.
E555055000
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1. Biztonsági csomag
A biztonság mindennél fontosabb. A csomagban mindent
megtalál, amire vészhelyzetben szüksége lehet: elsősegélynyújtó készletet, a legfontosabb szerszámokat, kötszert,
láthatósági mellényt, és elakadásjelző háromszöget (a DIN
13164 szabvány szerint).
E889066000
2. Láthatósági mellény
Tartsa be az előírásokat, és gondoskodjon a tökéletes
láthatóságról: ez a tépőzárral rögzíthető, neonszínű mellény
éjjel-nappal messziről látható, a rá varrt fényvisszaverő
csíkoknak
E883066000
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3. Elakadásjelző háromszög
Az egyszerűen összeszerelhető, könnyű
elakadásjelző háromszöget kifejezetten a jó
láthatóságot szem előtt tartva fejlesztettük ki.
Támasztó lábainak köszönhetően az útfelület fölé
emelkedik, így a forgalom résztvevői könnyebben
észreveszik.
E883166000
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www.kia.eu

Genuine Kia Accessories developed by MOBIS

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kiamotors.hu

A tájékoztatás nem teljes körű. További tartozék- és szervizajánlatokról érdeklődjön
KIA márkaszervizénél! Kérjük, hogy alkatrész- és tartozékvásárlás előtt kérje KIA
márkaszervize tanácsát! A nyomdai hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
Minden információ és specifikáció a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban a
gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.
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Hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve
Norvégiát, Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi
feltételek szerint érvényes.

