
Kia EV6.
P쎼썿slu쏃enstv썿.



Jednoduše inspirativní. Nová Kia EV6 je plně elektrický vůz, který vás zaujme svou originalitou a elegancí. 

Příslušenství bylo vytvořeno tak, abyste dodali svému vozu jedinečnost. Například 

ozdobná lišta pátých dveří v matně stříbrné barvě přesně kopíruje linii zadních světel 

a dodává vozu výrazný styl. Veškeré originální příslušenství je vyrobeno podle stejně 

přísných norem jako vůz EV6, takže doplňuje jeho poutavý design a dokonale se 

k němu hodí. 



Buďte styloví při každé jízdě.

Pokud jste si vybrali vůz Kia EV6, je zřejmé, že máte velmi vytříbený smysl pro styl.  

Proto zcela jistě oceníte naše originální a stylové příslušenství. Stačí si jen na několika 

následujících stranách blíže prohlédnout naše elegantní originální příslušenství. 



LED podsvícení interiéru. Dodejte interiéru vašeho vozu exkluzivní atmosféru 

pomocí tohoto prémiového příslušenství, které zaplaví přední prostor pro nohy 

příjemným světlem, jež se rozsvítí současně s odemknutím dveří a postupně 

zhasne po nastartování motoru.  

K dispozici ve stylové červené nebo klasické bílé barvě.  

66650ADE20 (červené, první řada) 

66650ADE20W (bílé, první řada)

LED osvětlení zavazadlového prostoru a pátých dveří. Už nikdy nebudete 

muset bezradně hledat nějakou konkrétní věc ve tmě. A ani přitom nestoupnete 

někam, kam nechcete.  

LED osvětlení zavazadlového prostoru a pátých dveří se rozsvítí, jakmile otevřete 

páté dveře. Užijte si dokonalou viditelnost v zavazadlovém prostoru i mimo něj! 

66652ADE00

Sada sportovních pedálů. Dopřejte interiéru sportovnější vzhled díky kovovým 

sportovním pedálům, které se pyšní svými fantastickými protiskluzovými prvky. 

Toto příslušenství je znázorněno na obrázku LED podsvícení interiéru.

GIF05AK010

LED světla do dveří. Bodové LED světlo se rozsvítí vždy po otevření dveří 

vozu. Toto jemné LED světlo je úsporné, a přesto zajišťuje výrazné osvětlení 

nástupního prostoru a usnadňuje tak nastupování za snížené viditelnosti. 

651ADE00 (bez zobrazení)

Užijte si sebejistotu v každém 
detailu.
Nechejte vyniknout svůj smysl pro styl. Ten vám řekne, že největšího 

efektu lze dosáhnout zkombinováním různých vizuálních prvků. 

Vnější prvky, jako jsou polepy karoserie a ozdobné lišty, spolu 

vzájemně harmonicky ladí a lze je doplnit prostřednictvím různých 

možností osvětlení interiéru, které budou důkazem vaší sebejistoty 

při vytváření inspirativního stylu.  



Matně stříbrná

Černá

Matně stříbrná

Ozdobná lišta pátých dveří. Vyrobena na 

míru, aby udělala dojem. Prostřednictvím této 

ozdobné lišty můžete doplnit páté dveře svého 

vozu o zajímavý stylový prvek. K dispozici 

v černé nebo matně stříbrné

CV491ADE00BR (matný hliník)

CV491ADE00BL (černá)

Ozdobné lišty zpětných zrcátek. Na detailech 

záleží. Pozvedněte celkový vizuální dojem 

svého vozu EV6 tím, že jeho exteriér doplníte 

těmito ozdobnými lištami zpětných zrcátek 

v matně stříbrné barvě.  

CV431ADE00BR



Polep karoserie, Závodní pruhy. Dodejte své jízdě extra sportovního ducha 

a získejte intenzivnější pocit z rychlosti díky elegantním a aerodynamickým 

liniím. Polepy špičkové kvality jsou přesně nařezány tak, aby dokonale kopírovaly 

kontury vašeho vozu Kia EV6. K dispozici v černé nebo bílé barvě.  

CV200ADE00BL (černá)

CV200ADE00WH (bílá)

Polep karoserie, Závodní pruhy, bílá

Polep karoserie, Závodní pruhy, černá



Disky, které 
pozvednou zážitek 
z každé jízdy.

1a. Slitinový disk 19", NonSan

(šedý)
1b. Slitinový disk 19", NonSan

(dvoubarevný)

4. Sada slitinových disků 20" 5. Sada slitinových disků 21"

4. Sada slitinových disků 20". 8,0J x 20, 

vhodné pro pneumatiky 255/45 R20.  

Sada obsahuje krytku a pět matic. 

CVF40AK040 (standard a GT Line)

5. Sada slitinových disků 21". 8,5J x 21, 

vhodné pro pneumatiky 255/40 R21.  

Sada obsahuje krytku a pět matic. 

CVF40AK030 (pouze GT)

Pojistné matice disků. Tyto pojistné matice 

disků poskytují spolehlivou ochranu před 

odcizením. 66490ADE50 (bez zobrazení)

Sada pro snímání tlaku 
pneumatik (TPMS). Tato sada snímačů 

poskytuje stálou kontrolu nad tlakem 

v pneumatikách. 

LP52940CG100K (standard a GT Line) 

LP52940L8200K (pouze GT)

1. Slitinový disk 19", NonSan. 7,5J x 19, 

vhodný pro pneumatiky 235/55 R19. Balení 

obsahuje krytku bez matic. Je možné použít 

originální matice.  

1a. CV400ADE09GR (šedý / standard  

a GT Line)

1b. CV400ADE09BC (dvoubarevný / standard  

a GT Line)

2. Sada slitinových disků 19". 7,5J x 19, 

vhodné pro pneumatiky 235/55 R19. Sada 

obsahuje krytku a pět matic. 

2a. CVF40AK010 (standard / typ A) 

2b. CVF40AK020 (GT Line / typ B)

3. Slitinový disk 20", GunSan. 8,0J x 20, 

vhodný pro pneumatiky 255/45 R20. Balení 

obsahuje krytku bez matic. Je možné použít 

originální matice. 

3a. CV400ADE20GR (šedý / standard  

a GT Line) 

3b. CV400ADE20BC (dvoubarevný / standard  

a GT Line)

2a. Sada slitinových disků 19" 2b. Sada slitinových disků 19"

3a. Slitinový disk 20", GunSan

(šedý)

3b. Slitinový disk 20", GunSan

(dvoubarevný)

Sada ochranných obalů na 4 kola. Sada 4 obalů na kola, které 

udrží vaše kola, oblečení i úložný prostor v čistotě.  

Chrání interiér vašeho vozu během přepravy. 66495ADB01

Všechny komponenty v tomto vzrušujícím plně elektrickém 

vozidle přispívají k jeho pozitivně inspirativnímu charakteru. 

Nejpoutavější z nich jsou naše originální slitinové disky, které byly 

navrženy tak, aby zdůraznily úžasný design vozu. Tím to však 

nekončí: splňují také nejpřísnější výrobní standardy společnosti 

Kia, díky čemuž zajišťují potřebnou nosnost a rovněž přispívají 

k aerodynamické účinnosti.



Každodenní život může být poměrně složitý. Pohodlí a jednoduchost tak 

představují aspekty, po nichž všichni toužíme. EV6 využívá praktická a snadno 

použitelná řešení. Nabízíme originální příslušenství, které vám může usnadnit 

život. Například clona proti slunci a námraze nebo dobíjecí kabel. 

Usnadníme vám život. 

I dobíjení.

Clona proti slunci a námraze. Tato clona chrání vaši kabinu před horkem 

za teplých slunečných dní a v mrazivém počasí poskytuje ochranu před 

zamrznutím čelního skla a předních oken. Je vyrobena na míru vašemu vozu 

EV6. Nasazená clona je zajištěna proti odcizení. 

CV723ADE00

Dobíjecí kabel s brašnou. Rychlé dobíjení vašeho nového vozu EV6 nemůže být jednodušší a rychlejší. Dobíjecí kabel 

je vybaven konektory Typ2 na obou koncích a můžete jej používat pro každodenní dobíjení na veřejných a domácích 

dobíjecích stanicích, které jsou vybaveny zásuvkami daného standardu. Díky vysoce kvalitním materiálům je tento 

dobíjecí kabel výjimečně odolný vůči silnému zkroucení nebo ohýbání a jeho značná odolnost proti povětrnostním 

vlivům vylučuje možnost koroze.  

Konektor typu 2 zaručuje bezpečné automatické zajištění jak na voze, tak na dobíjecí stanici. 

66632ADE023A (Typ2, 3fázový, 5 m)

Externí napájení (Vehicle to Load - V2L). Získejte střídavé napětí 220 V pro napájení svých zařízení mimo vůz  

Kia EV6. Po plném dobití nabízí funkce V2L výkon 3,6 kW, což stačí na provoz velkého televizoru nebo střední 

klimatizace po dobu 24 hodin. Stačí připojit konektor V2L do dobíjecí zásuvky.

CVH68AK0U0



Řešení pro domácí dobíjení Kia Charge je kompletní řešení pro bezproblémové 

dobíjení doma. Zahrnuje domácí dobíjecí stanici, instalaci, servis a údržbu 

a správu dobíjecích míst.

Nechat si doma nainstalovat dobíjecí místo je jednodušší, než si myslíte. 

Stačí navštívit místního prodejce Kia, který vám poskytne rady ohledně 

nejvhodnějšího balíčku pro vaše potřeby. Následně vás prostřednictvím plně 

digitálního procesu provedeme krok za krokem, dokud nebude vaše dobíjecí 

stanice nainstalována a připravena k použití. Ať už budete mít jakékoli dotazy, 

nepřetržitá služba 24/7 je vždy připravena vám pomoci.

Každá z našich variant řešení je odolná, bezpečná a spolehlivá. Navíc nabízí také 

chytré funkce přispívající k maximalizaci energetické účinnosti a pohodlí. 

Hlavní přednosti:
• Dobíjecí výkon až 7,4 kW (1fázové dobíjení) nebo až 11 kW (3fázové dobíjení)

• Dobíjecí kabel 5 m součástí dodávky

• 5 až 8krát rychlejší dobíjení než v případě běžné domácí zásuvky

•  Snadná správa náhrad nákladů na dobíjení (v závislosti na zvoleném balíčku)

• Bezpečnější dobíjení než prostřednictvím domácí zásuvky

• Online objednávkový proces

• Profesionální instalace v domácnosti

•  Zákaznická podpora 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a služby údržby po dobu 

2 let zdarma (s možností prodloužení)

• Cloudový systém pro správu elektromobilů a dobíjecích míst (kromě Ecoline)

• Dlouhodobá budoucí hodnota

• Kompatibilita se všemi ostatními elektromobily

Co může být lepšího než dobíjet váš vůz Kia na nejvhodnějším možném místě: 

u vás doma. Tedy v místě, které nabízí maximální pohodlí například v podobě 

ideálního dobíjení přes noc. Díky tomu budete moci každý den začínat s plně 

nabitým a připraveným elektromobilem Kia.

Řešení pro domácí dobíjení

Kia Charge Proline Kia EV Power Wallbox Online+

1. Domácí 
nabíječka

2. Instalace

3. Servis 
a údržba

4. Správa 
dobíjecích míst



Se svými mimořádně velkorysými rozměry ukrývajícími se v elegantní 

aerodynamické karoserii má vůz EV6 tolik co nabídnout. Využijte jeho 

prostornost na maximum s pomocí široké řady speciálně navrženého 

originálního příslušenství Kia. Umožní vám snadno si užít nejrůznější 

dobrodružství, od rodinných výletů se psem až po individuální 

výpravy na dvou kolech.  Jediným omezujícím faktorem v rámci vašich 

dobrodružství tak bude vaše mysl!

Je to váš život. 

Nenechte si proto ujít ani minutu!

Skládací organizér do zavazadlového prostoru. Ideální 

pro rychlé uložení a zajištění jakýchkoliv předmětů. Také ho 

můžete složit na plocho a vytvořit prostor pro další náklad. 

S praktickými popruhy a držadly pro pohodlné přenášení 

mimo vůz. 66123ADE01

Mříž zavazadlového prostoru. Tato robustní mříž je ideální 

pro přepravu vašeho psa nebo při jízdě s plným zavazadlovým 

prostorem. Vyznačuje se přesným tvarem zaručujícím snadnou 

instalaci mezi opěradla zadních sedadel a střechu, takže 

vše zůstane bezpečně na svém místě a současně nedojde 

k žádnému omezení výhledu řidiče dozadu. 

CV150ADE00

Nosič jízdních kol Atera pro všechna tažná zařízení. Ideální 

společník pro dovolenou na kolech nebo cyklovýlety. Nosič je 

navržen pro vaši maximální zábavu bez starostí. Můžete na 

něm převážet 2 kola i elektrokola do celkové hmotnosti 60 kg. 

Jízdní kola se snadno nakládají, jsou chráněna před odcizením 

a páté dveře můžete otevřít i s koly na nosiči! 

E823055001



Tažné zařízení, rychloodnímatelné. Kdykoli potřebujete 

táhnout velký náklad, je toto korozivzdorné ocelové tažné 

zařízení špičkové kvality ideální pro efektivní přepravu.  

Díky speciálnímu systému zajištění pomocí 3 kulových čepů 

je zařízení odnímatelné jednoduše, bezpečně a diskrétně. 

Informujte se u svého prodejce, jaká je maximální přípustná 

celková hmotnost přípojného vozidla pro váš vůz. 

a. CV281ADE01 (standard, GT Line)

b. CV281ADE00 (standard)

Elektroinstalace k tažnému zařízení, 13pinová a 7pinová. Instalace používá 

originální konektory vozidla a multifunkční modul přívěsu, jež zesilují všechny 

potřebné signály. Je kompatibilní s konvenčními žárovkovými a LED světly 

přívěsu. Nabízí zvukovou výstražnou signalizaci poruchy ukazatelů směru 

nebo brzdových světel přívěsu. Zadní mlhové světlo vozidla je automaticky 

vypnuto, když je přívěs připojen. Díky nové funkci kontroly světel přívěsu bude 

prostřednictvím přístrojové desky vozidla odesláno upozornění v případě 

nefunkčnosti koncového, brzdového nebo směrového světla přívěsu.  

 
13pinová elektroinstalace je určena pro všechny přídavné funkce karavanů.

Za účelem zajištění plné funkčnosti je již součástí elektroinstalace rozšiřovací 

sada kabeláže +15/+30.

13pinová: CV621ADE00PC* (vodotěsný kryt zásuvky)

7pinová: CV620ADE00PC* (s odtokovými otvory, které zabraňují hromadění 

vody)

V závislosti na vašem aktuálním použití tažného zařízení můžete využít adaptéry 

pro dočasnou změnu ze 7pinové instalace na 13pinovou a naopak. 

E919999137 (13pinová (vozidlo) na 7pinovou (přívěs/karavan)) 

55622ADB00 (7pinová (vozidlo) na 13pinovou (přívěs/karavan))

* CV621ADE00PC a CV620ADE00PC jsou kompatibilní pro vozidla s paketem 

pro přívěs.

Informujte se u svého prodejce ohledně všech funkcí těchto produktů 

a maximální přípustné celkové hmotnosti přípojného vozidla pro váš vůz.

a.

b.



Pryžové koberce do každého počasí, s logem. Ať už máte 

za sebou jakékoliv dobrodružství, nemusíte si při návratu do 

svého vozu dělat starosti s promočenými botami nebo botami 

od bláta či písku. Tyto odolné a snadno omyvatelné koberce 

ochrání celou podlahu vaší kabiny.  

Díky syntetické pryži neobtěžují zápachem klasických 

pryžových koberců. 

Mají speciální tvar a upevňovací body, které je spolehlivě drží 

na místě. Vpředu jsou opatřeny logem EV6, GT Line nebo GT.  

CV131ADE00 (logo EV6) 

CV131ADE00GT (logo GT)

CV131ADE00GL (logo GT Line)

Textilní koberce. Ochraňte nejčastěji používaná místa 

v kabině před nečistotami z bot pomocí těchto ochranných 

koberců vyrobených z odolné jehlové plsti. Dokonale padnou 

do prostoru pro nohy a jsou opatřeny upevňovacími body 

a protiskluzovým podkladem. Koberec řidiče se navíc vyznačuje 

logem EV6. Kromě toho je koberec řidiče také zesílen patní 

podložkou pro dodatečnou ochranu před opotřebením.  

CV141ADE00

Designové velurové koberce. Tyto vysoce kvalitní velurové 

koberce poskytují efektivní ochranu a navíc jsou opatřeny 

výrazným šedým dvojitým prošíváním, které ladí s čalouněním 

sedadel. Koberce jsou zhotoveny na míru, aby dokonale padly 

do prostoru po nohy; vpředu jsou opatřeny logem GT nebo 

GT Line a na místě je drží upevňovací body a protiskluzový 

podklad.  

CV143ADE00GT (logo GT) 

CV143ADE00GL (logo GT Line) 

Velurové koberce. Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. 

Tyto velmi kvalitní velurové koberce ochrání interiér vašeho 

vozu před každodenními nečistotami a současně vylepší jeho 

vzhled. Koberce jsou zhotoveny na míru, aby dokonale padly do 

prostoru po nohy; vpředu jsou opatřeny logem EV6 a na místě 

je drží upevňovací body a protiskluzový podklad. 

CV143ADE00 

Vzpomínáte si na ten pocit hrdosti, když jste poprvé usedli do svého nového 

vozu? Naše nabídka speciálně navrženého příslušenství vám pomůže zachovat 

tento 
”
vzhled jako ze showroomu“ po mnoho let. Veškeré příslušenství bylo 

vyrobeno na míru pro váš vůz s konkrétním účelem v podobě zachování vysoké 

kvality vašeho vozu EV6. Jedná se o další způsob, jakým vám pomáháme užít si 

život s tímto inspirativním vozem. 

Udržovat vůz v dobrém 
stavu se vyplatí.



Vana zavazadlového prostoru. Bez ohledu na to, jak zablácené nebo zašpiněné mohou být vaše věci, tato na 

míru tvarovaná vana obsahující 80% podíl biologických zdrojů ochrání váš zavazadlový prostor.  

Má trvanlivý, protiskluzový a voděodolný povrch a je opatřena zvýšenými okraji. 

CV122ADE00E (pro vozidla bez dvojité podlahy zavazadlového prostoru)

CV122ADE10E (pro vozidla s dvojitou podlahou zavazadlového prostoru)

Koberec zavazadlového prostoru. Ať už převážíte svého zvířecího mazlíčka nebo týdenní nákup, díky tomuto 

vysoce kvalitnímu velurovému koberci vyrobenému na míru zůstane váš zavazadlový prostor čistý a stále 

jako nový. Zásluhou úchytů je koberec kompatibilní s ochranným přehozem přes zadní nárazník poskytujícím 

dodatečnou ochranu. 

CV120ADE00 (koberec zavazadlového prostoru)

66120ADE00 (ochranný přehoz přes zadní nárazník)

Rozšíření vany zavazadlového prostoru. Speciálně navrženo 

k zachování opěradel sklopených zadních sedadel ve 

špičkovém stavu při přepravě dlouhých a hrubých předmětů, 

které by případně mohly způsobit poškození. Snadné upevnění 

pomocí suchého zipu. Obsahuje 90% podíl biologických zdrojů. 

CV128ADE00E

Vana předního zavazadlového prostoru. Tato ochranná vana 

dokonale padne do předního zavazadlového prostoru, který se 

nachází pod kapotou. Obsahuje 90% podíl biologických zdrojů. 

CV126ADE00E



V쏯stra쏹n쏯 troj쏒heln썿k. Buďte připraveni při nečekaných situacích. Tento lehký 

a stabilní skládací trojúhelník je velmi dobře vidět, a efektivně tak varuje 

přijíždějící řidiče, pokud na svých cestách uvíznete. Lehký, stabilní a skládací. 

Vyhovuje aktuální normě kvality ECE-R27 a ve většině evropských zemí je 

součástí povinné výbavy. 66942ADE01

Re쏿exn썿 vesta. Dejte své bezpečnosti nejvyšší prioritu. S touto velmi dobře 

viditelnou neonovou vestou s reflexními proužky budete mít zaručenou 

viditelnost ve dne i v noci. 

Snadno ji uložíte do kapsy na dveřích, vyhovuje normě EN 20471 a ve většině 

evropských zemí je součástí povinné výbavy. Univerzální velikost pro všechny. 

66941ADE01 (jedna vesta)

Souprava pro p쎼썿pad nouze. Buďte plně 

vyzbrojeni pro nepředvídatelné situace 

na silnici. Tato souprava pro případ nouze 

obsahuje dvě reflexní vesty, výstražný 

trojúhelník a lékárničku v souladu s požadavky 

aktuální normy DIN 13164:2014, která 

je součástí povinné výbavy ve většině 

evropských zemích. 66940ADE01

Bezpe썊nost nezn쌴 hranic. Zvy쏃te bezpe썊nost, kterou v쌴쏃 v쏪z 
EV6 standardn썙 nab썿z썿, prost쎼ednictv썿m polo쏹ek z na쏃eho 
certi쏾kovan썗ho bezpe썊nostn썿ho p쎼썿slu쏃enstv썿.

Va쏃e bezpe썊nost. 
Na쏃e priorita.



 
 

 
 


