Kia Niro
Příslušenství

New picture here - Emotional
(perhaps PHEV picture) Would be nice to have one in the brochure.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
POUZE TO NEJLEPŠÍ JE DOST DOBRÉ
Využijte naplno kvalitu a odolnost svého nového vozu Niro s originálním příslušenstvím
Kia.Všechny položky příslušenství byly vyvinuty tak, aby na váš vůz přesně padly. Toto
příslušenství je navrhováno, vyráběno a testováno podle přísných jakostních norem. Váš
prodejce Kia vám s výběrem velmi rád pomůže.
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Příslušenství uvedená v této brožuře se mohou použít pro vozy Niro Hybrid (MY 17) i Niro Plug-in Hybrid (MY 18), pokud není uvedeno jinak.
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VZHLED

VZHLED

VYTVOŘTE SI SVŮJ
VLASTNÍ PŮSOBIVÝ STYL
Design vašeho vozu Niro vychází z přírody. Vylepšete si ho
a usnadněte si nastupování pomocí úsporného LED osvětlení.

1. L
 ED světla do dvěří
Bodové světlo se rozsvítí vždy po otevření
dveří vozu. LED světlo je úsporné, a přesto
zajišťuje výrazné a jemné osvětlení nástupního
prostoru, a usnadňuje tak nastupování za snížené
viditelnosti.
66651ADE00 (Hybrid)
2. LED podsvícení prostoru pro nohy
Dejte své kabině atmosféru červeného koberce
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. Osvětlení pro druhou řadu může být
nainstalováno pouze společně s osvětlením pro
první řadu.
2a. 66650ADE20W (bílé / první řada / Hybrid)
2b. 66650ADE30W (bílé / druhá řada / Hybrid)
2c. 66650ADE20 (červené / první řada / Hybrid)
2d. 66650ADE30 (červené / druhá řada / Hybrid)

2a

2b

2c

1

2d

LED projektory ve dveřích, logo Kia
Zajistěte si stylové nastupování ve tmě prostřednictvím těchto jemných,
a přesto ostrých paprsků pro nádherné osvětlení nástupního prostoru logem
Kia. Automaticky se aktivují při otevření předních dveří.
66651ADE00K (Hybrid)
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DISKY

DISKY

NECHTE VYNIKNOUT
OSOBNÍ KOUZLO
Nejjednodušší způsob jak vtisknout vašemu hybridnímu
crossoveru výjimečně elegantní styl, je vybavit ho
nápadnými disky.

Proč originální?
Disky procházejí náročným
testovacím procesem podle
zákonných požadavků na
originální příslušenství
Celistvost konstrukce disků je
ověřována v různých zkouškách
Jsou v souladu s homologačními
specifikacemi originálního
příslušenství Kia
1. S
 litinový disk 16''
16palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny,
6.5J x 16, vhodné pro pneumatiky 205/60 R16.
Sada obsahuje krytku a pět matic.
G5F40AK000
2. S
 litinový disk 17" Suwon
17palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny,
stříbrné, 7.0J x 17, vhodné pro pneumatiky
225/50 R17
C5400ADE00
1
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3. S
 litinový disk 18"
18palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny,
s dvojitými paprsky a obrobeným povrchem, 7.5J
x 18, vhodné pro pneumatiky 225/45 R18. Sada
obsahuje krytku a pět matic.
G5F40AK100 (Hybrid)

5. S
 ada bezpečnostních matic + klíč
Tyto pojistné matice disků poskytují spolehlivou
ochranu před odcizením. Užijte si klid v duši
s vědomím, že vaše slitinové disky zůstanou tam,
kam patří.
66490ADE50

4. S
 ada pro snímání tlaku pneumatik (TPMS)
Zůstaňte vždy na bezpečné straně s originálními
snímači pro optimální funkčnost systému. Tato
sada pro TPMS poskytuje stálou kontrolu nad
tlakem v pneumatikách.
D4F40AK990
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PŘEPRAVA

PŘEPRAVA

VYDEJTE SE
VSTŘÍC NOVÝM DOBRODRUŽSTVÍM
Váš vůz Kia Niro byl vyvinut speciálně pro podporu
aktivního života. Díky originálnímu příslušenství
Kia si jej můžete snadno přizpůsobit svým
cestovatelským potřebám.
1. Nosič lyží a snowboardů 400 & 600
Spolehlivý společník pro vaše budoucí zimní dobrodružství. „Nosič lyží
a snowboardů 400“ umožňuje převážení až 4 párů lyží nebo 2 snowboardů,
lze jej pro vyšší bezpečnost zamknout. Potřebujete-li ještě více prostoru,
můžete se rozhodnout pro „Nosič lyží a snowboardů 600“, do kterého
uložíte až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy.
1a. 66701ADE10 (400)
1b. 66701ADE00 (600)
2. Nosič lyží a snowboardů Xtender
Pro více zábavy a méně potíží při všech dobrodružstvích spojených se zimními
sporty. Do tohoto nosiče můžete uložit až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy.
Nosič se vysouvá do strany, takže svoji výbavu můžete naložit s menším úsilím
a větším pohodlím a zároveň zůstanete v dostatečné vzdálenosti od svého
vozu, abyste si neušpinili oděv. Nosič lze pro vyšší bezpečnost zamknout.
55700SBA10

3. Nosič jízdního kola PRO
S tímto nosičem je nakládání a vykládání jízdního kola jednoduché a bezpečné.
Jakmile je jízdní kolo uloženo na držáku rámu, veškeré další nastavování
a zabezpečování se již provádí jednou rukou ve výšce střechy prostřednictvím
otočných knoflíků. Hmotnostní limit je 20 kg. Nosič lze pro vyšší bezpečnost
zamknout.
66700ADE00
4. Nosič jízdního ACTIVE
Co nejlepší využití dne nabitého akcí. Snadné nakládání a vykládání jízdního
kola – díky rychle zajistitelnému držáku rámu, šikovným držákům kol
a nastavitelným rychloupínacím popruhům. Hmotnostní limit je 17 kg a nosič
je také vybaven bezpečným zámkem.
66700ADE10
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Střešní příčníky, hliníkové
Čím víc toho naložíte, tím více si můžete užívat. Tyto silné a dokonale padnoucí střešní
příčníky vám pomohou přepravit vše, co byste mohli potřebovat při svém dalším
dobrodružství. Vhodné pouze pro vozy s originálními střešními ližinami. Vhodné pro
vozidla se střešním oknem i bez něj.
G5211ADE00AL
Střešní box
Při cestě na dovolenou budete pravděpodobně potřebovat více prostoru pro
zavazadla než obvykle. Než se pokusíte namačkat své věci do kabiny, vyzkoušejte
pohodlí tohoto elegantního a odolného střešního boxu. Snadno se instaluje, otevírá
se do dvou stran pro extra rychlý přístup a představuje elegantní způsob uložení
zavazadel. Hmotnostní limit je 75 kg. Nosič lze pro vyšší bezpečnost zamknout.
66730ADE00 (390l, 195 x 74 x 36 cm, viz fotografie)
nebo alternativa
66730ADE10 (330l, 144 x 86 x 38 cm)
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Proč originální?
Jejich speciální konstrukce
omezuje aerodynamický hluk
Testováno v souladu se
standardem výrobce originálního
příslušenství
Jsou navrženy pro maximální
využití nosnosti střechy vašeho
vozu
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PŘEPRAVA

1.Nosič jízdních kol pro všechna tažná zařízení
Ideální společník pro dovolenou na kolech nebo jednodenní výlety do přírody.
Nosič je navržen pro vaši maximální zábavu bez starostí. Můžete do něj
uložit 2 jízdní kola (včetně elektrokol) do celkové hmotnosti 60 kg. Jízdní kola
se snadno nakládají, jsou chráněna před odcizením a zadní výklopné dveře
můžete otevřít i s koly na nosiči!
E823055001
2. O
 ddělovací mříž
Snazší přeprava, vyšší pohodlí: pro cestující i psí mazlíčky. Tato robustní mříž
se snadno instaluje a dokonale sedí mezi opěradly zadních sedadel a střechou.
Zaručí, že vše zůstane bezpečně tam, kde by mělo být, a to bez omezení
výhledu řidiče dozadu.
G5150ADE00
3. S
 íť zavazadlového prostoru
Mějte na svých cestách vždy přehled o věcech, které právě potřebujete. Tato síť
do zavazadlového prostoru je pevná a zároveň pružná a bezpečně zajistí menší
předměty v zavazadlovém prostoru (viz obrázek).
85790G5000WK
4. O
 rganizér do zavazadlového prostoru, skládací
Ideální pro rychlé uložení a zajištění jakýchkoliv předmětů. Také ho můžete
složit na plocho, když ho nepotřebujete. S praktickými popruhy a držadly.
Značkový s logem Kia.
66123ADE00
5. T
 ažné zařízení, rychloodnímatelné
Vždy, když 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. Platí pouze po
vozidla vybavená paketem pro tažení.
G5281ADE00
6. E
 lektroinstalace k tažnému zařízení
Elektroinstalace používá originální konektory vozidla a multifunkční
modul přívěsu, který zesiluje všechny potřebné signály. Je kompatibilní
s konvenčními žárovkovými a LED světly přívěsu. Nabízí zvukovou výstražnou
signalizaci ukazatelů směru nebo poruchy brzdových světel přívěsu. Zadní
mlhové světlo vozidla je automaticky vypnuto, když je přívěs připojen. Systém
je chráněn vodotěsným tělem 13pinové zásuvky a umožňuje tak využívat
všechny moderní funkce karavanů.
G5621ADE00CP (13pinová)
G5620ADE00CP (7pinová)
Redukce elektroinstalace TZ z 13 na 7 pinů 13/7
E919999137 13pinová (vozidlo) na 7pinovou (přívěs/karavan)
Redukce elektroinstalace TZ ze 7 na 13 pinů
55622ADB00 7pinová (vozidlo) na 13pinovou (přívěs/karavan)

Důležité informace k tažným zařízením
Platí pouze po vozidla vybavená paketem pro tažení. Maximální hmotnost
přívěsu, který lze za váš vůz Niro připojit, závisí na specifikaci vozidla.
Více informací získáte u svého prodejce vozů Kia. Veškerá tažná zařízení
z originálního příslušenství modelu Niro jsou odolná proti korozi, certifikovaná
v souladu s normou ISO 9227NSS pro zkoušku v solné komoře a vyhovují
požadavkům konsorcia OE Car Loading Standard (CARLOS), Trailer Coupling (TC)
a Bike Carrier (BC). Certifikováno podle UNECE 55R.
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Proč originální?
Testováno v souladu se standardem výrobce
originálního příslušenství KIA
Vyhovují požadavkům konsorcia CARLOS TC
a BC pro bezpečné použití nosičů jízdních kol
a přívěsů/karavanů
Mají upravený povrch pomocí elektroforézního
lakování pro efektivní prevenci koroze
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KOMFORT

OCHRANA

POSÍLENÁ ODOLNOST
PRO DELŠÍ ŽIVOTNOST
Ochrana věcí prodlužuje jejich životnost – a také zaručuje,
že vždy vypadají skvěle.

1

PŘÍRODA NIKDY
NEDĚLÁ NEPOŘÁDEK

2

2. O
 chranné fólie pod kliky dveří, transparentní fólie
Zóny častého kontaktu jako prohlubně pod klikami dveří jsou obzvláště
náchylné k poškrábání od nehtů nebo klíčů. Ochranné fólie udržují lak v těchto
místech jako nový a bez jakýchkoli škrábanců.
66272ADE00 (sada 4 kusů)

V originálním příslušenství Kia se dokonale
snoubí pohodlí a komfort.

1. Zábava pro zadní sedadla - držák na iPad®
Televizní pořady, filmy, hry – nyní si je vaši cestující mohou užívat i ve vašem
voze, aby jim čas na dlouhých cestách rychleji ubíhal. Držák můžete otáčet
nebo sklopit, aby byl zajištěn optimální zorný úhel. Vhodné pro modely iPad®
1, 2, 3 a 4 a také iPad® Air 1 a 2. Výbava pro nabíjení a zařízení iPad® nejsou
součástí dodávky.
66582ADE01

3

12

3. Z
 ávěsný interiérový háček
Jednoduchý, ale účinný - vyhněte se rozlití anebo
rozsypání svého občerstvení díky tomuto diskrétnímu
háčku. Instaluje se třeba na středovou konzolu
na stranu spolujezdce. Maximální nosnost 1 kg.
Referenční obrázek.
66743ADE00

1. S
 ada zástěrek
Při špatném počasí a v náročném terénu chraňte podvozek, prahy i dveře
svého vozu Niro před nadměrným znečištěním a postříkáním blátem těmito
elegantními zástěrkami vyrobenými na míru.
G5F46AK001 (přední / sada 2 kusů)
G5F46AK100 (zadní / sada 2 kusů)

3. O
 chranná fólie zadního nárazníku, černá
Buďte bez starostí při častém nakládání a vykládání – s vědomím, že horní
hrana vašeho zadního nárazníku je spolehlivě chráněna před možnými
škrábanci a odřením.
G5272ADE00BL
4. O
 chranná fólie zadního nárazníku, transparentní
Čím více toho převážíte, tím větší riziko poškrábání a odření hrozí vašemu
zadnímu nárazníku. Tato diskrétní transparentní fólie poskytuje dodatečnou
vrstvu, která ochrání lak před možným poškozením.
G5272ADE00TR

2. Ramínko na oděvy, odnímatelné
Cestování bez pomačkaného oblečení a bez stresu. Ramínko na oděv se snadno
upevní na sedadlo řidiče a stejně rychle ho můžete demontovat a použít
kdekoliv jinde (v kanceláři, v hotelovém pokoji, atd.). Držák je nutno sejmout, je-li
zadní sedadlo obsazeno. Maximální zátěž 3 kg.
66770ADE10

Nabíjecí kabel pro Režim 3
Rychlé nabíjení (střídavé) vašeho nového
elektromobilu nemůže být jednodušší a rychlejší.
Nabíjecí kabel pro Režim 3 je vybaven konektory
typu 2 na obou koncích a můžete jej používat
pro každodenní nabíjení na veřejných a domácích
nabíjecích stanicích, které jsou vybaveny zásuvkami
typu 2. Díky vysoce kvalitním materiálům je tento
nabíjecí kabel výjimečně odolný vůči silnému
zkroucení nebo ohýbání a jeho značná odolnost
proti povětrnostním vlivům vylučuje možnost
koroze. Bezpečné automatické zajištění jak na voze,
tak na nabíjecí stanici zaručuje konektor typu 2.
66631ADE002A (žluto-šedý / Plug-in Hybrid / bez
zobrazení)
66631ADE012A (šedý / Plug-in Hybrid / k dispozici
od 2. čtvrtletí)
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OCHRANA

1. Pryžové koberce do každého počasí:
Ať už máte za sebou jakékoliv dobrodružství,
nemusíte si při návratu do svého vozu dělat
starosti se zablácenými nebo zapískovanými
botami. Tyto odolné a snadno omyvatelné koberce
ochrání celou podlahu vaší kabiny. Mají speciální
tvar a jsou opatřeny logem vozu a upevňovacími
body, které je pevně drží na místě. Navíc díky
vysokému obsahu syntetické pryže neobtěžují
zápachem klasických pryžových koberců.
G5131ADE00 (sada 4 kusů)
2. Velurové koberce
Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. Tyto
vysoce kvalitní velurové koberce s dvojitým
štěpováním ochrání interiér vašeho vozu Niro před
každodenními nečistotami a současně vylepší jeho
vzhled. Koberce jsou zhotoveny na míru, dokonale
padnou do prostoru pod nohy; vpředu jsou opatřeny
logem Niro a na místě je drží upevňovací body
a protiskluzový podklad.
G5143ADE01 (sada 4 kusů)

OCHRANA
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5. Vana zavazadlového prostoru
Bez ohledu na to, jak zablácené nebo zašpiněné mohou být vaše věci, tato
na míru tvarovaná vana ochrání váš zavazadlový prostor. Má trvanlivý,
protiskluzový a voděodolný povrch a je opatřena zvýšenými okraji. Vzorek
protiskluzového povrchu brání nákladu v samovolném pohybu. Je vyrobena na
míru a navržena jako doplněk interiéru vašeho vozu. Je opatřena logem Niro
a šedým akcentem.
pro vozy vybavené úložnými schránkami na dně zav. prostoru
G5122ADE00 (Hybrid/ MY 17)
G5122ADE01 (MY 18)
pro vozy bez úložných schránek pod podlahou zav. prostoru
G5122ADE10 (Hybrid/ MY 17)
G5122ADE11 (MY18)

6. Koberec zavazadlového prostoru
Ať již převážíte svého zvířecího přítele, týdenní nákup nebo zavazadla celé
rodiny, díky tomuto koberci vyrobenému na míru zůstane váš zavazadlový
prostor čistý, jako nový a stylový po dlouhou dobu. Je vyroben z vysoce
kvalitního veluru a opatřen logem Niro.
G5120ADE00 (Hybrid / pro vozidla vybavené úložnými schránkami na dně zav.
prostoru a podlahou zavazadlového prostoru v horní poloze / MY 17)
G5120ADE10 (Plug-in Hybrid / pro vozidla vybavené úložnými schránkami na
dně zav. prostoru a podlahou zavazadlového prostoru v horní poloze)

3. Textilní koberce, PREMIUM
Dotvořte výjimečný vzhled interiéru svého
vozu prémiovými koberci. Tyto luxusní textilní
koberce zhotovené na míru dokonale padnou do
prostoru pro nohy ve vašem voze Niro. Výjimečně
silné koberce jsou ozdobeny elegantním černostříbrným kovovým logem Kia vpředu a na místě je
drží upevňovací body a protiskluzový podklad.
G5144ADE00 (sada 4 kusů)
4. Textilní koberce
Ochraňte nejčastěji používaná místa v kabině
před nečistotami z bot pomocí těchto ochranných
koberců vyrobených z odolné jehlové plsti.
Dokonale sedí v prostoru pro nohy a jsou opatřeny
upevňovacími body a protiskluzovým podkladem.
Koberec řidiče je opatřen logem Niro a také zesílen
patní podložkou pro dodatečnou ochranu před
opotřebením.
G5141ADE00 (sada 4 kusů)

Proč originální?
Materiály koberců vyhovují specifikacím originálního
příslušenství KIA a jsou důkladně testovány
Návrh na základě CAD dat je zárukou dokonale
padnoucího tvaru
Mají odolný bezpečný upevňovací kroužek
a protiskluzový podklad
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BEZPEČNOST A REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

BEZPEČNOST A REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

2

1

BEZPEČNOST VŽDY
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Váš vůz Kia Niro je vybaven celou řadou prvků, které
maximalizují vaši bezpečnost. Nezapomeňte se však
vybavit i dalším originálním příslušenstvím a buďte
tak připraveni i na nepředvídatelné situace.

3

1. Reflexní vesta
Dejte své bezpečnosti nejvyšší prioritu s touto velmi dobře viditelnou neonovou
vestou s reflexními proužky, která zaručuje dobrou viditelnost ve dne i v noci.
Je skladná, vyhovuje normě EN 20471 a ve většině evropských zemí je součástí
povinné výbavy. Jedna velikost pro všechny.
66941ADE00 (jedna vesta)
2. Souprava pro případ 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 normy DIN 13164:2014, která je součástí povinné výbavy
v některých evropských zemích.
66940ADE00
3. Výstražný trojúhelník
Buďte připravení na nebezpečné situace. Pokud by váš vůz někdy uvízl, tento
velmi dobře viditelný a lehký trojúhelník by zajistil efektivní varování přijíždějícím
vozidlům. Lehký, stabilní a skládací. Vyhovuje normě kvality ECE-R27 a ve
většině evropských zemí je součástí povinné výbavy.
66942ADE00
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ŠIKOVNÍ POMOCNÍCI,
KTEŘÍ SE ODLIŠUJÍ
Tyto speciální doplňky od Kia vám nepochybně přijdou vhod, když si budete
užívat se svým vozem Kia Niro.
1. Pro malé závodníky
Dětské ponožky s protiskluzovým dezénem na
chodidle a pružným páskem na kotníku.
2. Malí pomocníci
Kovový kroužek na klíče lesklé černé barvy
s pískovaným logem. Kovový kroužek na klíče
v červené a černé barvě s mincí do vozíku - na minci
je vybroušeno logo. Šňůrka na krk s červenými
proužky a černým kontrastním popruhem,
s kontrastním štepováním a natištěným logem.
Bezpečnostní karabinka na konci.

3. Šikovná na cesty
Trendy outdoorová láhev vyrobená z hliníku
v matné černé barvě s lesklým potiskem a logem
Kia.
4. Dobrá ochrana
Baseballová čepice: čepice z kvalitního mikrovlákna
s kontrastními pryžovými vlnkami na štítku
a reliéfním logem na zadní straně. Sportovní vak:
kvalitní černý sportovní vak vyrobený z polyesteru
Ripstop s červenými šňůrkami a natištěným
mottem “Power To Surpise“ a logem.

Více informací o těchto produktech získáte u svého prodejce vozů Kia a na e-shopu Kia: http://shop.kia.com/cz.
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PÉČE
PROTECTION
A SERVIS
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1. Retušovací barvičky
Ochrana před korozí a údržba vzhledu vozidla. Škrábance, odštípnutí laku
kaménky a skvrny mohou být opraveny korekčním lakem. Informace
o katalogovém čísle vám poskytne váš prodejce.
2. Letní balíček Kia
Sada obsahuje nádobu koncentrované letní kapaliny do ostřikovačů (2a),
která vám pomůže udržet křišťálově čisté čelní sklo bez šmouh, protože
spolehlivě odstraní zbytky hmyzu, mastnoty a jiné nečistoty. Pro odstranění
hmyzu z čelního skla a světlometů je k dispozici sprej k odstraňování hmyzu
(2c). Speciálně připravený čistič na disky kol ve spreji (2b) se osvědčuje jako
vysoce kvalitní odmašťovač a zjednodušuje odstranění špíny a prachu z brzd.
Samostatně dodávaná houba pomáhá setřít nečistoty ze skleněných povrchů.
LP974APE102K (sada obsahuje všechny výše uvedené produkty)
3. Glasscoat
Chrání vnější povrchy před působením znečištění, rozpouštědel, posypové soli,
myček a ptačího trusu. Již není nutné časté a opakované voskování. Ošetření
pomocí prostředku Glasscoat pro interiéry poskytne kobercům a čalounění
účinnou hypoalergenní PTFE ochranu před každodenními nečistotami
a skvrnami.
LP982APE1BROK (bronzový balíček)
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LP982APE1SILK (stříbrný balíček)
LP982APE1GOLK (zlatý balíček)
4. Zimní balíček Kia
Tato sada obsahuje nádobu koncentrované zimní kapaliny do ostřikovačů
(4b), která dokáže zajistit hladký pohyb stěračů po čelním skle a zbaví jej
nečistot z vozovky, přimrzávajícího deště a sněhu. Sprej s rozmrazovačem (4a)
pomáhá vyčistit zamrzlá okna a brání jejich opětovnému namrzání. Škrabka
na led urychluje odstraňování ledu a houba umožňuje otřít zamlžená okna.
LP973APE109K (sada obsahuje všechny výše uvedené produkty)
4f. Škrabka na námrazu s rukavicí Kia
LP950APE01K
4a. Rozmrazovač skel Kia (500 ml)
LP973APE110K
4b. Zimní koncentrát Kia (-60 ° C, 1 l)
LP973APE103K
4c. Zimní kapalina Kia (-30 ° C, 5 l)
LP973APE104K
4d. Zimní koncentrát Kia (-60 ° C, 500 ml)
LP973APE102K
4e. Zimní koncentrát Kia (-60 ° C, 250 ml)
LP973APE101K

PŘIPRAVTE SE NA VŠE,
CO VÁM MŮŽE PŘÍRODA NACHYSTAT
Váš hybridní crossover byl navržen tak, abyste si s ním mohli vychutnávat krásy přírody.
Vyberte si z originálního příslušenství Kia, abyste byli připraveni na všechny přírodní živly.
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Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se změnit bez
předchozího upozornění. Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené barvy
karoserie mohou mírně lišit od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého
nejbližšího prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace.
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi a skutečností.
Kia Motors Czech, s.r.o.
Jihlavská 1558/21,
140 00 Praha 4
Česká republika
K19.01203_21

