
Buďte připraveni 
zazářit s originálním 
příslušenstvím KIA

www.kia.com

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Společnost Kia Motors Czech si vyhrazuje právo na změny.

 Jarní 15bodová servisní prohlídka vč. kontroly a seřízení světlometů

 Kontrola akumulátoru s protokolem o stavu

 Vybrané originální příslušenství se slevou

  Dárky při provedení desinfekce klimatizace 
a při výměně motorového oleje Shell

Nabídka platí od 1. 3. 2019 do 30. 4. 2019

KIA doporučuje  

PROGRAM PRO STARŠÍ VOZY

Tento program je perfektní volbou pro 
zákazníky s vozidly staršími 5 let.

Product line 2 je vyráběn ve stejné kvalitě 
jako originální díly KIA. Široká škála výrobků 
pro všechny Vaše požadavky. Více než 800 
dílů!

Dealeři KIA nabízí v rámci tohoto programu 
pro starší vozy zvýhodněné hodinové sazby 
a ceny provozních kapalin.

Vybrané ceny:

Olejový filtr pro model
cee’d 1,4i od 2006 ................................. 205 Kč
Brzdové destičky přední pro model
cee’d 1,6i od 2006 ............................... 1 788 Kč

Zvýhodnění o 20 %

VSAĎTE NA JISTOTU A VÝKON

Kdo by chtěl zůstat uprostřed polí a zjistit, 
že akumulátor je vybitý a nikde nikdo? 
Originální akumulátory KIA s 3letou zárukou 
minimalizují riziko, že by se něco takového 
mohlo stát právě Vám. Špičková kvalita 
a schopnost dodávat spolehlivě vysoký 
výkon bez jakékoliv údržby v průběhu celé 
životnosti je samozřejmostí.

Vybrané akční ceny:

Originální akumulátor
Sportage 1,6i od 2016 .........................2 636 Kč
Rio 1,2i od 2012 .....................................

Sleva 20 %

MILIONY NEČISTOT
Přesně tolik prachu, pylu a dalších nečistot 
odstraní každý den originální stírací lišty 
KIA z Vašeho čelního skla.
Tyto špičkové ploché stírací lišty 
s aerodynamickým tvarem jsou tak 
robustní, že odstraní každou nečistotu. 

Vybrané akční ceny:

Sada předních stěračů Flat
pro model cee’d od 2012 ......................
pro model Optima od 2011 ................... 893 Kč

Sleva 20 %

UDĚLEJTE SI RADOST REKLAMNÍMI 
A DÁRKOVÝMI PŘEDMĚTY KIA

Podrobnou nabídku naleznete v KIA butiku 
www.kia.zstudio.cz.
Zboží je možné objednat s dodávkou k Vám 
domů nebo zakoupit u dealerů KIA v ČR. 

931 Kč

2 385 Kč



Zima je pro Váš vůz KIA nejnáročnějším obdobím v roce, a proto je 

před jarní sezónou důležitá příprava a kontrola vozu. Autorizovaný 

servis zachová jeho vysokou spolehlivost, ekonomiku provozu 

a hlavně Vaše bezpečí. Je vždy vhodné zkontrolovat základní prvky 

vozu jako brzdy, tlumiče, akumulátor, stěrače, provozní kapaliny 

a v neposlední řadě také osvětlení Vašeho vozu. Dopřejte Vašemu 

vozu dokonalou a dlouhotrvající ochranu laku profesionální aplikací 

tvrdého vosku. Naši školení a certifikovaní technici znají Váš vůz 

dokonale a pracují výhradně s originálními díly KIA, což zaručuje 

nejvyšší kvalitu přípravy Vašeho vozu. Během servisní prohlídky 

si můžete pro Váš vůz vybrat příslušenství či autokosmetiku za 

zvýhodněné jarní nabídky nebo vyzkoušet naše nové modely KIA. 

15bodová sezónní servisní prohlídka 
obsahuje kontrolu následujících položek
- Zasklení vozu

- Stěrače, ostřikovače a ostřikovače světlometů, kapalina 
ostřikovačů (hladina a bod tuhnutí)

- Tlak v pneumatikách a hloubka dezénu (včetně rezervy) 
popřípadě kontrola použitelnosti dojezdové lepicí sady

- Seřízení světlometů

- Kontrola osvětlení vozidla

- Brzdy (kontrola opotřebení kotoučů a obložení)

- Hladina brzdové kapaliny a bod varu

- Kontrola seřízení ruční brzdy

- Kontrola stavu lékárny (doba použitelnosti a kompletnost)

- Povinná výbava (trojúhelník, reflexní vesta, klíč na kola, 
zvedák)

- Akumulátor (kontrola pomocí testeru s protokolem o stavu), 
dotažení svorek

- Chladicí systém (kontrola hladiny a bodu tuhnutí, stav hadic 
a spojů)

- Výfuková soustava (kontrola stavu, těsnosti či případné 
koroze)

- Motorový olej (kontrola hladiny)

- Kontrola pohonných řemenů (napnutí a stav)

Připravte svůj vůz na sezónu v některém z našich 
autorizovaných servisů KIA!

PŘIPRAVTE VÁŠ VŮZ NA JARNÍ 
SEZÓNU. DOPŘEJTE MU PÉČI, 
KTEROU SI ZASLOUŽÍ.

ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA KLIMATIZACE 
S VÝMĚNOU KABINOVÉHO FILTRU 

Je správný čas pro preventivní desinfekci 
Vaší klimatizace a výměnu kabinového 
filtru. Desinfekce spolehlivě odstraňuje 
viry, bakterie a plísně. Také předchází 
alergickým reakcím, které mohou 
způsobovat právě bakterie a další 
mikroorganismy.
Ke každému čištění klimatizace 
obdržíte Odstraňovač zápachu ZDARMA. 
Tento sprej dezinfikuje interiér vozu, 
odstraňuje zápach a provoní Váš vůz. 
K tomu navíc dostanete 15% slevu na 
kabinový filtr.

ZDARMA Sleva 15 %

NEZTRÁCEJTE ČAS MYTÍM 
EXTERIÉRU A ČIŠTĚNÍM INTERIÉRU 
VAŠEHO VOZU

Předejděte vzniku drobných oděrek 
na karoserii vašeho vozu. Využijte 
profesionální ruční mytí a ochranu vozu 
díky tvrdému voskování. Nechte si také 
odborně vyčistit a ošetřit interiér vašeho 
vozu.

Sleva 15 %

SPRÁVNÁ JARNÍ VOLBA

V jarním období vyberte ty správné disky
pro Váš vůz. Kia nyní nabízí výprodej 
omezeného množství ocelových disků za 
bezkonkurenční ceny.

Ocelový disk 15“ pro Venga YN 2009- 
Výprodejová cena  .................................834 Kč
Ocelový disk 15“ pro cee´d JD 2002- 
Výprodejová cena  ..................................875 Kč 
Ocelový disk 16“ pro cee´d JD 2002- 
Výprodejová cena  .............................. 1 070 Kč
Ocelový disk 16“ pro Sportage SL 2011- 
Výprodejová cena  .............................. 1 070 Kč
Ocelový disk 16“ pro Sportage SL FL 2014- 
Výprodejová cena  .............................. 1 070 Kč
Ocelový disk 16“ pro Sportage QL 2016- 
Výprodejová cena  .............................. 1 070 Kč
Slitinový disk Anyang 16“ pro ceed CD 2018- 
Výprodejová cena  ..............................2 364 Kč

Ceny jsou platné do vyprodání 
skladových zásob.

VÝPRODEJ

Ke každé výměně motorového oleje Shell 
v průběhu jarní akce ZDARMA skvělé dárky -
COYOTE oživovač pneu a plastů 400 ml + 
COYOTE letní voda do ostřikovačů 1l


