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Jen to nejlepší je dostatečně 
dobré

Pozvedněte kvalitu a životnost Vašeho nového 

vozu Carens s pomocí originálního příslušenství 

Kia. Toto příslušenství bylo vyvinuto tak, 

aby dokonale sedlo Vašemu vozu, a zároveň 

je to jediné příslušenství, které bylo navrženo, 

vyrobeno a testováno podle stejně přísných 

norem jako Váš vůz. Váš nejbližší prodejce vozů 

Kia Vám rád pomůže s výběrem.
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Disky kol
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Disky kol
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Podtržení dynamiky Tyto špičkové disky kol z lehké slitiny byly navrženy tak, 

aby přidaly ještě více dynamiky vzhledu Vašeho vozu 

Carens. Zároveň zlepšují jízdní vlastnosti tím, že snižují 

neodpruženou hmotnost.

Slitinový disk 16”
16palcový pětipaprskový disk z lehké 
slitiny, stříbrný odstín, 6,5x16, vhodný 
pro pneumatiky 205 / 55 R16 
Sada obsahuje krytku a pět matic.
A4F40AC100
A4F40AC150 (pro snímač tlaku 
pneumatik TPMS)

Slitinový disk 18”
18palcový pětipaprskový disk 
z lehké slitiny, dvoubarevný,
7,5Jx18, vhodný pro pneumatiky  
225 / 45 R18.
Sada obsahuje krytku a pět matic.
A4F40AC300
A4F40AC350 (pro snímač tlaku 
pneumatik TPMS)

Slitinový disk 17” Halla
17palcový desetipaprskový disk 
z lehké slitiny, stříbrný odstín,
7,0Jx17, vhodný pro pneumatiky  
225 / 45 R17. 
A4400ADE01

Slitinový disk 17”
17palcový desetipaprskový disk 
z lehké slitiny, stříbrný odstín, 
7,0Jx17, vhodný pro pneumatiky  
225 / 45 R17. 
Sada obsahuje krytku a pět matic.
A4F40AC200
A4F40AC250 (pro snímač tlaku 
pneumatik TPMS)

Slitinový disk 16” Busan
16palcový disk z lehké slitiny s pěti 
dvojitými paprsky, stříbrný odstín,
6,5Jx16, vhodný pro pneumatiky  
205 / 55 R16. 
A4400ADE00

Slitinový disk 18" Busan
18palcový disk z lehké slitiny s pěti 
dvojitými paprsky, stříbrný odstín,
7,5Jx18, vhodný pro pneumatiky  
225 / 45 R18. 
A4400ADE02

Pojistné matice kol a klíč
Chraňte svoji investici do stylu pomocí 
této sady pojistných matic kol.
66490ADE10 (krátké matice)

Ocelový disk 16” (bez zobrazení) 
6,5Jx16, vhodný pro pneumatiky  
205 / 55 R16. 
52910A4000



Stylové doplňky

6

Definujte svůj individuální styl Každý vůz Carens je novátorským vyjádřením moderního 

stylu, ale s naší nabídkou originálního příslušenství Kia 

mu můžete navíc přidat svůj osobitý akcent.

Ozdobná boční lišta
Montáž těchto lišt z leštěného nerezu ještě více zdůrazní 
sportovní eleganci vozu Carens.
A4271ADE00ST

Ozdobná lišta zadních výklopných dveří
Tato lišta z leštěné nerezové ocele přináší stylový akcent na zadní 
výklopné dveře a doplňuje ostatní chromové designové detaily.
A4491ADE00ST



Stylové doplňky
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Ochrana nášlapu vnitřního prahu
Tyto nerezové ochrany udělají působivý 
dojem při každém otevření dveří, 
jsou zdobené logem Carens a brání 
nehezkému poškrábání laku. Sada 4 dílů.
A4450ADE00



Přeprava
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Přeprava
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Střešní příčníky, hliníkové
Robustní a lehké hliníkové střešní příčníky vyrobené speciálně 
pro střešní ližiny vozu Carens. Snadná montáž i demontáž. 
Chrání střechu před poškozením a vyhovují zkušebním normám 
City Crash.
A4211ADE01AL

Nosič jízdních kol ProRide 591
Jakmile je jízdní kolo uloženo na držáku rámů, veškeré další nastavování a zabezpečování se již provádí ve výšce střechy prostřednictvím 
otočného knoflíku, který je ovladatelný jednou rukou. Umožňuje montáž buď na levou, nebo na pravou stranu vozu. Nosnost až 20 kg.
55701SBA10

Nosič lyží a snowboardů Xtender 739
Aby se usnadnilo nakládání i vykládání převážených předmětů, 
je nosič možno vysunout stranou. Díky tomu nedochází ke 
styku oděvu s karoserií vozu. Umožňuje převážení až 6 párů lyží 
nebo 4 snowboardů. 
55700SBA10

Nosič jízdních kol FreeRide 532
Rychlé a jednoduché nakládání a vykládání, s rychle zajistitelným 
rámovým držákem, šikovnými držáky kol a nastavitelnými 
rychloupínacími popruhy.
55701SBA20

Nosič lyží a snowboardů Deluxe 727
Aby se zabránilo poškození střechy vozu vysokými vázáními, 
má tento nosič nastavitelnou výšku. Díky mimořádně velkým 
tlačítkům je nosič možno snadno otvírat i v rukavicích. 
Umožňuje převážení až 6 párů lyží nebo 4 snowboardů.
55700SBA20

Život je tak snadný, jak snadný 
si ho uděláte

Život moderní rodiny čelí mnohým výzvám, je stále 

co dělat. Působivá univerzálnost Vašeho vozu Carens 

může být ještě více rozšířena použitím některého 

z těchto užitečných prvků příslušenství.



Přeprava

Důležité informace o tažných 
zařízeních 
Maximální přípustná hmotnost 
přívěsu je závislá na specifikacích 
Vašeho vozu Carens. Více informací 
získáte u svého prodejce vozů Kia.
Veškerá tažná zařízení z originálního 
příslušenství Kia jsou odolná proti 
korozi, certifikovaná v souladu 
s normou ISO 9227NSS pro 
zkoušku v solné komoře a vyhovují 
požadavkům konsorcia CARLOS 
TC (OE Car Loading Standard, 
Trailer Coupling).
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Tažné zařízení vodorovně rychlo 
odnímatelné
Snadná montáž i demontáž díky částečně 
viditelnému montážnímu upevňovacímu 
příslušenství, které umožňuje jednoduchý 
přístup. 
A4281ADE03

Tažné zařízení svisle rychlo odnímatelné
Vysoce kvalitní ocelové tažné zařízení 
se systémem zajištění pomocí 3 kulových 
čepů umožňující snadnou a bezpečnou 
montáž z dolní strany.
A4281ADE00

Tažné zařízení pevné (bez zobrazení)
Toto pevné tažné zařízení je ideální 
pro pravidelné používání a je opatřeno 
vysoce kvalitním korozivzdorným 
nátěrem.
A4280ADE03

Nosič jízdních kol Thule EuroClick G2
Tento nosič na 2 jízdní kola je určen 
pro upevnění na držák vodorovně 
odnímatelného tažného zařízení, 
je velmi lehký a po demontáži tažného 
zařízení se snadno zaklapne na správné 
místo. Bezpečné upevnění pro jízdní 
kola s kulatými nebo oválnými rámy 
od 22 do 80 mm.
55220SBA00

Nosič jízdních kol na všechna tažná 
zařízení
Určen k převážení buď 2 jízdních kol, 
nebo 2 elektrokol. Pohodlně ovladatelná 
odklápěcí funkce umožňuje snadný 
přístup do zavazadlového prostoru 
i tehdy, jsou-li na nosiči uložena 
kola. Tento vysoce odolný nosič 
namontovaný na voze je zabezpečen 
proti krádeži, stejně jako převážená kola. 
Maximální zatížení 60 kg.
E823055001

Elektroinstalace k tažnému zařízení 
(bez zobrazení)
Plné zesílení funkcí zadních světel 
vozidla s akustickým varováním 
na poruchu světel přívěsu. 
Voděodolný plášť 13kolíkové 
zásuvky. 
7kolíková A4620ADE00CP
13kolíková A4621ADE00CP
Rozšiřovací sada pro připojení 
obytného přívěsu:  
55621ADE00
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Hlavní mříž zavazadlového prostoru
Tato robustní mříž dokonale sedí mezi opěradly zadních sedadel a střechou a chrání cestující ve vozidle před pohybem nákladu, 
zejména v případě nehody. Mříž se snadno instaluje a je navržená tak, aby neomezovala pohled řidiče dozadu.
Horní část:  A4150ADE00
Dolní část:  A4151ADE00 (levá strana)

Odpadkový vak Thule 8014
Díky snadno omyvatelné, nepromokavé 
vložce a samozavíracímu uzávěru pomůže 
tento odpadkový vak udržet pořádek 
v interiéru Vašeho vozu. Můžete ho zavěsit 
na opěradlo nebo jiné vhodné místo 
pomocí nastavitelného popruhu.
55123SBA40

Organizér zavazadlového prostoru 
Thule 8020 M 
Ten přenosný organizér s objemem 
41 litrů je vybaven průhledným panelem 
pro snadnou identifikaci obsahu 
a protiskluzovou základnou, která 
mu brání v pohybu při jízdě. Když ho 
nepotřebujete, můžete ho složit naplocho.
55123SBA20

Síťová kapsa na sedadlo spolujezdce
Tento praktický síťový vak se upevňuje 
na sedadlo předního spolujezdce pružnými 
popruhy a je skvělý pro uložení malých 
předmětů, které řidič může na cestě 
potřebovat. Věci zůstanou na místě 
a snadno dosažitelné ze sedadla řidiče.
66170ADE00



Pohodlí
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Buďte jako doma Interiér Vašeho vozu Carens je výjimečně pohodlným 

místem pro Vás i Vaše pasažéry. Přesto si ho můžete ještě 

vybavit dalším příslušenstvím, které Vám usnadní život.

Zábava pro zadní sedadla - držák na iPad
Zajišťuje ideální polohu iPadu pro pasažéry 
na zadních sedadlech. Držák dosedá 
bezpečně na opěradlo předního sedadla 
a umožňuje natáčení nebo naklápění iPadu 
tak, aby na něj pasažéři dobře viděli. 
66582ADE00

Ochrana čelního skla před slunečním 
zářením a námrazou
Chrání interiér před nadměrným zahřátím 
působením slunečního světla a v chladném 
počasí brání usazení námrazy na čelním 
skle a předních oknech. Nasazená ochrana 
je zajištěna proti odcizení.
A4723ADE00

Parkovací asistent, přední a zadní
Snadnější parkování ve stísněných prostorech. Výstražné tóny se mění podle blízkosti 
překážky. 4 přední a 4 zadní snímače mohou být nalakovány v barvě karoserie vašeho vozu.
Přední: 66602ADE00 Zadní: 66603ADE00

Deflektory skel předních dveří
Zmírňují turbulence při jízdě 
s mírně otevřeným předním oknem. 
Aerodynamicky vytvarovaný deflektor 
přesměrovává proud vnějšího vzduchu, 
odklání kapky deště a zmírňuje hluk větru. 
Sada 2 dílů.  
A4221ADE00

Háček na občerstvení
Háček je upevněn v dolní části středové 
konzoly na straně spolujezdce a zajišťuje 
sáčky s občerstvením nebo nápoji, 
aby nedošlo k jejich vysypání či vylití 
v průběhu jízdy.
66743ADE00

Držák na telefon
Bezpečně udrží mobilní telefon v dohledu 
a v bezpečí, když budete v pohybu.
E555055000



Pohodlí
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Věšák na oděvy
Nejelegantnější a nejpohodlnější způsob, 
jak na dlouhé cestě udržet oblečení 
v pořádku a nepomačkané. Snadno 
a bezpečně se upevňuje na přední sedadlo 
a splňuje aktuální požadavky na bezpečnost 
cestujících. Snadno ho můžete demontovat 
a použít kdekoliv (v kanceláři, v hotelovém 
pokoji atd.).
66770ADE00



Ochrana
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Skvělý vzhled navždy Zachovejte stále dokonalý vzhled Vašeho vozu Carens s pomocí kvalitního 

příslušenství, které bylo speciálně vyvinuto tak, aby pečovalo o vnější 

lak vozu i obložení interiéru.

Ochrana rohů nárazníků, předních a zadních
Dodatečná ochrana pro ty konce vozu, na které při parkování ve stísněných 
prostorách není dobře vidět ze sedadla řidiče. Sada 4 dílů.
A4270ADE00

Boční ochranná lišta dveří
Účelová, stylová ochrana proti škrábancům a promáčknutím. Doplňují sportovní 
a elegantní design vozu a mohou být nalakovány v barvě jeho karoserie. Sada 4 dílů.
A4271ADE00



Ochrana
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Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku - transparentní fólie
Odolná, neviditelná ochranná fólie pro horní hranu zadního nárazníku 
Vašeho vozu. Brání poškození lakovaného povrchu při nakládání a vykládání.
A4272ADE00TR

Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku - černá fólie
Na míru tvarovaná černá ochranná fólie pro horní hranu zadního nárazníku 
Vašeho vozu. Brání poškození lakovaného povrchu při nakládání a vykládání.
A4272ADE00BL

Ochranné fólie laku pod kliky dveří
Ochrání lak před poškrábáním nehty nebo klíči, takže bude dlouho vypadat 
jako nový. Použitá fólie je trvanlivá, samolepicí a transparentní. Sada 4 dílů.
66272ADE00

Ochrana zadního nárazníku
Robustní, a přesto stylová nerezová ochrana vytváří účinný štít před 
poškozením laku v průběhu nakládání a vykládání těžkých předmětů 
nebo zavazadel. Dokonale sedí na obrysech nárazníku.
A4274ADE00ST

Sada zástěrek (bez zobrazení)
Chrání nejcitlivější místa Vašeho vozu před poškozením způsobeným kamínky, 
nečistotami a posypovou solí. Sada 4 dílů.
Přední: A4F46AC000 
Zadní:  A4F46AC100
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Ochrana

Velurové koberce
Luxusní velurové koberce dokonale 
doplňují interiér. Na místě je drží 
standardní upevňovací body 
a protiskluzový podklad. Koberce řidiče 
a předního spolujezdce jsou ozdobeny 
logem Carens.
A4143ADE00 (LHD)

Textilní koberce
Tyto koberce odpovídají kvalitě a designu 
interiéru vozu a jsou vyrobeny z odolné 
jehlové plsti. Na svých místech drží 
bezpečně. Na koberci řidiče je logo 
Carens a vyztužená místa pro paty, 
která pomáhají ochránit Vaši obuv. 
A4141ADE00 (LHD)

Koberečky pro každé počasí 
(obrázek vpravo)
Sada obsahující 4 jednotlivé koberečky 
s rozměry, které přesně odpovídají 
jednotlivým prostorům pro nohy ve voze. 
Tyto mimořádně odolné koberečky 
zachycují vodu, bláto, písek a posypovou 
sůl a díky speciální povrchové úpravě 
se velmi snadno udržují v čistotě. 
Oba přední koberečky jsou opatřeny 
logem Carens.
A4131ADE00 (LHD)
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Ochrana
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Ochrana

Vana zavazadlového prostoru
Zvýšené okraje ochrání koberec a boční čalounění před nečistotou a vlhkostí. Trvanlivý, vysoce kvalitní materiál se snadno čistí 
a je ozdoben logem Carens. Tato vana odolná vůči vodě a prachu je vyrobená na míru modelu Carens.
A4122ADE00

Kobereček do zavazadlového prostoru, oboustranně použitelný, 
s protiskluzovým povrchem, pro 5místné modely
Víceúčelový kobereček vyrobený na míru speciálně modelu 
Carens. Na jedné straně je opatřen vysoce kvalitní měkkou 
velurovou vrstvou pro choulostivé náklady (obrázek vlevo) 
a na druhé straně protiskluzovým pryžovým povrchem 
pro případný špinavý náklad (obrázek nahoře).
A4120ADE05

Rohož zavazadlového prostoru pro 7místné modely
Vyrobená z vysoce kvalitního veluru přesně na míru 
zavazadlovému prostoru, postará se o křehký náklad a ochrání 
koberec před nečistotami a vlhkostí. Ozdobená logem Carens. 
Část nad opěradly zadních sedaček zůstává připevněná 
k opěradlům sedadel ve třetí řadě, když se používají. Sada 2 dílů.
A4120ADE07
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Váš vůz Carens byl vyroben tak, aby ochránil zdraví 

a bezpečnost vás i vašich pasažérů. Přesto byste však 

měli být připraveni na nehody, které se mohou mimo 

vaši kontrolu stát.

Bezpečnost

Očekávejte neočekávané

Výstražný trojúhelník

Tento vysoce viditelný trojúhelník je lehký ale stabilní. 

Je skládací, a proto šetří místo. Vyhovuje normě ECE-R27 

a je součástí povinné výbavy ve většině evropských zemí.

E883166000

Bezpečnostní vesta

Vysoce viditelná neonová vesta univerzální velikosti 

s reflexními pásky pro maximální viditelnost ve dne i v noci. 

Vyhovuje normě DIN EN 471 a je součástí povinné výbavy 

ve většině evropských zemí.

66941ADE00

Lékárna

Informujte se u svého prodejce Kia.



23

Bezpečnost



www.kia.com

Všechny údaje, ilustrace a specifikace jsou platné v době tisku a mohou být změněny 
bez předchozího upozornění. Modely a specifikace uvedené v této brožuře se mohou lišit 
od modelů nabízených na Vašem trhu. Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené barvy 
karoserie mohou mírně lišit od skutečných barev. Obraťte se na místního prodejce Kia 
pro nejaktuálnější informace.

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K13.01200




