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Originální příslušenství.
Pouze to nejlepší je dost dobré.

Využijte naplno kvalitu a odolnost svého nového vozu Picanto 
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.

Příslušenství obsažené v této brožuře je vhodné pro vozy Picanto 
MY17 (Standard, GT Line a X-Line) a rovněž i pro vozy Picanto MY21 
(Standard), není-li v tabulce na str. 26–27 uvedeno jinak.

MY17
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VZHLED

Doplňte svůj vůz Kia Picanto o něco speciálního z našeho sortimentu designového 
příslušenství. A budete přitahovat pozornost všude tam, kam pojedete.

Jedinečný styl,
který bude na silnicích
vynikat.
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SADA BODY STYLING KIT

Vytvořte si své vlastní Picanto přidáním propracovaných detailů, které vám umožní 
vystoupit z davu. Pozvedněte design exteriéru ze všech stran těmito novými 
poutavými detaily a barevnými akcenty. Tato sada příslušenství zahrnuje ozdobné 
lišty vnějších prahů, ozdobnou lištu pátých dveří a krytky zpětných zrcátek. 
K dispozici také v zářivě červené a elegantní stříbrné. Všechny tyto výrobky jsou 
nabízeny v sadě a prodávají se i jednotlivě. 
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Zajistěte, aby váš vůz Picanto byl stejně tak unikátní jako vy. Nyní můžete vyrazit na silnice ve velkém stylu. 
Přidejte řadu výrazných detailů a barevných akcentů na každou stranu vašeho vozu Picanto díky této sadě 
příslušenství, která zahrnuje ozdobné lišty vnějších prahů, ozdobnou lištu pátých dveří a krytky zpětných 
zrcátek. K dispozici v elegantní stříbrné, klasické černé Piano Black a zářivě červené. Všechny tyto výrobky 
jsou nabízeny v sadě a prodávají se i jednotlivě.

SADA BODY STYLING KIT – STŘÍBRNÁ/ČERNÁ/ČERVENÁ
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1. Polep karoserie, závodní pruhy
Dodejte své jízdě extra sportovního ducha a získejte intenzivnější pocit z rychlosti díky elegantním a aerodynamickým liniím. Samolepky špičkové 
kvality jsou přesně nařezány tak, aby dokonale sledovaly kontury vašeho vozu Picanto, a jsou k dispozici v lesklé černé nebo matné bílé barvě. 
Jsou odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám i častému používání myčky. Doporučujeme profesionální aplikaci.

2. LED podsvícení interiéru
Dodejte interiéru vašeho vozu exkluzivní atmosféru pomocí tohoto prémiového příslušenství, které zaplaví přední prostor pro nohy příjemným světlem, jež se rozsvítí 
po odemčení vozu a zhasne po nastartování motoru. K dispozici ve stylové červené nebo klasické bílé barvě. Osvětlení pro druhou řadu musí být nainstalováno společně 
s osvětlením pro první řadu.

3. Lišty vnitřních prahů
Na prvním dojmu vždy záleží. Tyto hliníkové lišty vnitřních prahů 
vnesou do interiéru prémiový lesk a elegantně přivítají cestující 
ve vašem voze Picanto. Jsou vyrobeny na míru a opatřeny 
logem Picanto.

MY17

MY17
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1. Poklice na 14'' ocelový disk
Prvotřídní plastová poklice pro použití 
s originálním ocelovým diskem. 

2. Sada slitinových disků 14"
14palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny 
s dvojitými paprsky, 5.5Jx14, vhodné pro 
pneumatiky 175/65 R14. Sada obsahuje krytku 
a čtyři matice. 

3. Slitinový disk 14"
14palcové osmipaprskové disky z lehké slitiny 
s dvojitými paprsky, 5.5Jx14, vhodné pro 
pneumatiky 175/65 R14. Sada obsahuje krytku 
a čtyři matice. 

4. Slitinový disk 14" Mabuk
14palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, 
5.5Jx14, vhodné pro pneumatiky 175/65 R14. 
Sada obsahuje středovou krytku, bez matic.

5. Sada slitinových disků 15"
15palcové čtyřpaprskové disky z lehké slitiny 
s dvojitými paprsky, dvoubarevné provedení, 
6.0Jx15, vhodné pro pneumatiky 185/55 R15. 
Sada obsahuje krytku a čtyři matice.

6. Slitinový disk 15" Ihwa
15palcové čtyřpaprskové disky z lehké slitiny 
s dvojitými paprsky, 6.0Jx15, vhodné pro 
pneumatiky 185/55 R15. Sada obsahuje 
středovou krytku, bez matic.

7. Sada slitinových disků 16", typ A
16palcové disky z lehké slitiny, dvoubarevné 
provedení, 6.5Jx16, vhodné pro pneumatiky 
195/45 R16. Sada obsahuje krytku a čtyři 
matice.

8. Sada slitinových disků 16", typ B
16palcové osmipaprskové disky z lehké slitiny 

s dvojitými paprsky, dvoubarevné provedení, 
6.5Jx16, vhodné pro pneumatiky 195/45 R16. 
Sada obsahuje krytku a čtyři matice. 

9. Slitinový disk 16"
16palcové čtyřpaprskové disky z lehké slitiny 
s dvojitými paprsky, 6.5Jx16, vhodné pro 
pneumatiky 195/45 R16. Sada obsahuje krytku 
a čtyři matice.

10. Ocelový disk 14"
5.5Jx14, vhodný pro pneumatiky 175/65 R14. 
Ideální pro použití se zimními pneumatikami, 
bez matic (bez zobrazení).

Sada bezpečnostních matic + klíč
Tyto bezpečnostní matice disků poskytují 
spolehlivou ochranu proti odcizení. Užijte si 
klid v duši s vědomím, že vaše slitinové disky 
zůstanou tam, kam patří (bez zobrazení). 

1. 52960G6100 2. G6F40AK000 3. G6F40AK010 4. G6400ADE04G6F40AK010 4. G6400ADE04. G6F40AK000 3. GG6F40AK010

6. G6400ADE05 7. G6F40AK200 8. G6F40AK300 9. G6F40AK0205. G6F40AK100

Osobitý styl v každém směru.
Dynamické, výrazné, ocelové nebo slitinové. 
Vyberte si disky, které vyjádří vaši osobnost. DISKY
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3. 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 
také zesílen patní podložkou pro dodatečnou 
ochranu před opotřebením a je opatřen logem 
Picanto.

4. Pryžové koberce do každého počasí, s barevným logem
Ať už máte za sebou jakékoliv dobrodružství, nemusíte si při návratu do svého vozu 
dělat starosti s botami od bláta nebo od písku. Tyto odolné a snadno omyvatelné 
koberce ochrání celou podlahu vaší kabiny. Mají speciální tvar, jsou opatřeny logem 
Picanto ve dvou různých barvách a upevňovacími body, které je pevně drží na místě.

1. Velurové koberce, GT Line
Vysoce kvalitní velurové koberce zajišťují ochranu podlahy a nabízejí styl, 
díky kterému interiér vozu vypadá čistě a nově. Jsou vyrobeny na míru 
tak, aby přesně kopírovaly prostor pro nohy. Na místě je drží standardní 
upevňovací body a protiskluzový podklad. Mají stříbrné dvojité obšití a na 
kobercích pro přední řadu je vyšito logo GT Line.

2. Velurové koberce
Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. Tyto vysoce kvalitní 
velurové koberce ochrání interiér vašeho vozu Picanto před 
každodenními nečistotami a současně vylepší jeho vzhled. 
Koberce jsou zhotoveny na míru, aby dokonale padly do prostoru 
po nohy; vpředu jsou opatřeny logem Picanto a na místě je drží 
upevňovací body a protiskluzový podklad. .

Interiér čistý a stále jako „nový”.

Ochraňte vzhled vašeho vozu Kia Picanto před zhoršením kvůli opotřebení.
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. Vana je vyrobená na míru a navržená tak, aby dotvořila interiér vašeho vozu. Navíc je 
opatřena logem Picanto.

6. Koberec zavazadlového prostoru, oboustranný
Ať už jedete do školy, nakupovat nebo na dovolenou, vozíte různý náklad. Tento vícefunkční koberec poskytuje univerzální 
ochranu – s měkkým polstrováním z vysoce kvalitního veluru na jedné straně a houževnatým materiálem odolným vůči 
nečistotám na straně druhé.



1.

19

7. Sada zástěrek
Při špatném počasí a v náročném terénu chraňte podvozek, 
prahy i dveře svého vozu Picanto před nadměrným znečištěním 
a postříkáním blátem těmito na míru vyrobenými elegantními 
zástěrkami.

8. Ochranné lišty dveří
Extra styl, extra ochrana. Dodejte hladkým liniím svého vozu 
ještě více sportovní elegance a zároveň ochraňte boky jeho 
karoserie před škrábanci a odřením. Pro dosažení jednotného 
vzhledu mohou být nalakovány v barvě karoserie vašeho vozu.

9. Ochranná 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.

10. Ochranná fólie zadního nárazníku, černá
Buďte bez starostí při časté manipulaci s nákladem – s vědomím, 
že horní hrana vašeho zadního nárazníku je spolehlivě chráněna 
před možnými škrábanci a odřením. 

11. Ochranné fólie pod kliky dveří, transparentní
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 jakýchkoliv 
škrábanců.

OCHRANA

7

7

98

11

10
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1. Clona proti slunci a námraze
Vyjeďte ihned a pohodlně, a to i za extrémního počasí. Tato 
clona chrání vaši kabinu před horkem za teplých slunečných dní 
a v mrazivém počasí poskytuje ochranu před zamrznutím čelního 
skla a předních oken. Rozměrově přizpůsobená modelu Picanto.

2. Parkovací asistent
Parkování je nyní snadné – díky výstražným tónům, které se 
mění podle toho, jak daleko se váš vůz nachází od překážky. 
Takže můžete zajet na parkovací místo jednoduše, rychle 
a bezpečně. Optika se může lišit od snímačů nainstalovaných
ve výrobě.

4. 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. Značkový s logem Kia.

3. Loketní opěrka s úložným prostorem
Telefon, klíče od bytu, peněženka – mějte vše při ruce 
s dvoufunkční loketní opěrkou, která vám poskytne nejen 
oporu, ale i pohodlné úložiště drobných předmětů. Montuje se 
na sedadlo řidiče a je nastavitelná pro maximální pohodlí.

Originální příslušenství Kia nabízí širokou škálu praktických doplňků, 
které na cestách potěší každého.

Sportovní navenek.
Čistý a elegantní uvnitř. KOMFORT

5. Zábava pro zadní sedadla – držák pro iPad®

Televizní pořady, filmy, hry – nyní si je vaši cestující mohou 
užívat i na dlouhých cestách, aby jim čas rychleji ubíhal. Držák 
můžete otáčet nebo sklopit pro optimální zorný úhel. Vhodné 
pro modely iPad® 1, 2, 3 a 4 a také iPad® Air 1 a 2. Zařízení iPad®

a výbava pro nabíjení nejsou součástí tohoto doplňku. 

6. Ramínko na oděvy, odnímatelné
Bez pomačkání, bez stresu. Ramínko na oděvy se snadno 
upevní na přední sedadlo a stejně rychle jej můžete demontovat 
a použít kdekoliv jinde (v kanceláři, v hotelovém pokoji atd.). 
Držák je nutno sejmout, je-li zadní sedadlo obsazeno. Referenční 
obrázek.

7. Závěsný interiérový háček
Jednoduchý, ale účinný – vyhněte se rozlití nebo rozsypání 
svého občerstvení díky tomuto diskrétnímu háčku. Instaluje 
se například na středovou konzolu na stranu spolujezdce. 
Referenční obrázek.

6 7

5
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1. Batoh
Šedočerný batoh s velkým hlavním 
úložným prostorem, organizérem 
vpředu, bočními síťovanými kapsami 
a velkou vnější kapsou na zip. 

2. Cestovní organizér, pravá kůže
Vysoce kvalitní cestovní organizér 
s mnoha přihrádkami na karty 
v různých velikostech. Černé 
provedení z pravé kůže s červeným 
prošíváním.

3. Nastavitelné pouzdro na tablet
Pouzdro na tablet určené pro modely 
přibližně s 10" displejem. S potahem 
z černé kůže, červenou vložkou 
a reliéfním logem vpředu.

4. Lahev na vodu 
Stylová lahev na vodu v průhledné 
šedé barvě s červeným potiskem loga 
Kia. Integrovaná rukojeť ve víku.

8. Baseballová čepice
Klasická baseballová čepice vyrobená 
z bavlny s kontrastním prošíváním, 
páskem s přezkou a podšívkou. 
Univerzální velikost (nastavitelná).

7. Sportovní vak
Vysoce kvalitní černý sportovní vak 
vyrobený z ripstopového polyesteru. 

6. Šňůrka na krk
Šňůrka na krk s červeným proužkem 
a černým kontrastním popruhem, 
s kovovým háčkem a sponou v černém 
lesklém provedení. Bezpečnostní 
karabinka na konci.

5. Sada USB nabíječky do auta 
s různými kabely
USB nabíječka do auta se 2 USB sloty. 
Sada obsahuje několik propojovacích 
kabelů s různými konektory. Dodává 
se v pouzdře z materiálu EVA 
s nylonovým potahem.

Vyjádření nadšení ze značky Kia.
S vámi na každém kroku.

Přeneste sportovního a zábavného ducha svého vozu Kia do každodenního života.

REKLAMNÍ PŘEDMĚTY
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BEZPEČNOST A PÉČE

Maximální bezpečnost 
v jakémkoli počasí.

Váš vůz Kia Picanto 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.

1. Výstražný trojúhelník 
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.

3. 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 aktuální normy DIN 
13164:2014, která je součástí povinné výbavy v některých evropských 
zemích.

2. Reflexní 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. 

4. Letní balíček Kia
Sada obsahuje nádobu koncentrované letní 
kapaliny do ostřikovačů, která vám pomůže 
udržet křišťálově čisté čelní sklo, protože 
spolehlivě odstraní zbytky hmyzu, mastnoty 
a jiné nečistoty. Pro odstranění hmyzu 
z čelního skla a světlometů je k dispozici sprej 
k odstraňování hmyzu. Speciálně připravený 
čistič na disky kol ve spreji se osvědčuje jako 
vysoce kvalitní odmašťovač a zjednodušuje 
odstranění špíny a prachu z brzd. Samostatně 
dodávaná houba pomáhá setřít nečistoty ze 
skleněných povrchů.

5. Zimní balíček Kia
Tato sada obsahuje nádobu koncentrované 
zimní kapaliny do ostřikovačů, která dokáže 
zajistit hladký pohyb stěračů po čelním skle 
a zbaví jej nečistot z vozovky, přimrzávajícího 
deště a sněhu. Sprej s odmrazovací kapalinou 
pomáhá před jízdou vyčistit zamrzlá okna 
a brání jejich opětovnému namrzání. Škrabka 
na led urychluje odstraňování ledu a houba 
umožňuje otřít zamlžená okna.
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Str. Kia Picanto Specifikace Číslo součásti
Standard 

MY17
GT Line 
MY17

X-Line 
MY17

Standard 
MY21

Vzhled

8
Sada Body Styling kit, 
černá Piano Black

Sada: obsahuje tři níže uvedená příslušenství G6300ADE00BL • •

Ozdobné lišty vnějších prahů G6420ADE00BL • •

Krytky zpětných zrcátek, bez ukazatele G6431ADE00BL • • • •

Ozdobná lišta pátých dveří G6491ADE00BL • • • •

8
Sada Body Styling kit, 
zářivě červená

Sada: obsahuje tři níže uvedená příslušenství G6300ADE00RD • •

Ozdobné lišty vnějších prahů G6420ADE00RD • •

Krytky zpětných zrcátek, bez ukazatele G6431ADE00RD • • • •

Ozdobná lišta pátých dveří G6491ADE00RD • • • •

8
Sada Body Styling kit, 
stříbrná

Sada: obsahuje tři níže uvedená příslušenství G6300ADE00SL • •

Ozdobné lišty vnějších prahů G6420ADE00SL • •

Krytky zpětných zrcátek, bez ukazatele G6431ADE00SL • • • •

Ozdobná lišta pátých dveří G6491ADE00SL • • • •

10 Polep karoserie, závodní pruhy
Černá G6200ADE00BL •

Bílá G6200ADE00WH •

11 LED podsvícení interiéru

Bílá, první řada 66650ADE20W • • • •

Červená, první řada 66650ADE20 • • • •

Bílá, druhá řada 66650ADE31W • • • •

Červená, druhá řada 66650ADE31 • • • •

11 Lišty vnitřních prahů Sada 2 kusů G6450ADE00AL • • • •

Disky

13 Poklice na 14'' ocelový disk (1) jeden kus 52960G6100 • • •

13 Sada slitinových disků 14" (2) 5.5Jx14, vhodná pro pneumatiky 175/65 R14 G6F40AK000 • •

13 Sada slitinových disků 14" (3) 5.5Jx14, vhodná pro pneumatiky 175/65 R14 G6F40AK010 •

13 Slitinový disk 14" Mabuk (4) 5.5Jx14, vhodný pro pneumatiky 175/65 R14 G6400ADE04 • •

13 Sada slitinových disků 15" (5) 6.0Jx15, vhodná pro pneumatiky 185/55 R15 G6F40AK100 • • • •

13 Slitinový disk 15" Ihwa (6) 6.0Jx15, vhodný pro pneumatiky 185/55 R15 G6400ADE05 • • • •

13 Sada slitinových disků 16", typ A (7) 6.5Jx16, vhodná pro pneumatiky 195/45 R16 G6F40AK200 • • • •

13 Sada slitinových disků 16", typ B (8) 6.5Jx16, vhodná pro pneumatiky 195/45 R16 G6F40AK300 • •

13 Slitinový disk 16" (9) 6.5Jx16, vhodný pro pneumatiky 195/45 R16 G6F40AK020 • •

13 Ocelový disk 14" (10) 5.5Jx14, vhodný pro pneumatiky 175/65 R14 G6H40AK100 • • •

13 Sada bezpečnostních matic + klíč střední 66490ADE50 • • • •

Ochrana

15

Textilní koberce

Velurové, GT Line G6143ADE00GL •

15 Velurové, logo X-Line G6143ADE00XL •

15 Velurové G6143ADE00 • • • 

15 Standardní G6141ADE00 • • • 

15 Pryžové koberce do každého počasí
 G6131ADE00GR • • • •

 G6131ADE00RE • • • • • 

16 Vana zavazadlového prostoru

Pro vozidla bez úložné schránky pod podlahou 
zavazadlového prostoru

G6122ADE10 • • • •

Pro vozidla s úložnou schránkou pod podlahou 
zavazadlového prostoru

G6122ADE00 • • • •

Str. Kia Picanto Specifikace Číslo součásti
Standard 

MY17
GT Line 
MY17

X-Line 
MY17

Standard 
MY21

16
Koberec zavazadlového prostoru, 
oboustranný

Pro vozidla bez úložné schránky pod podlahou 
zavazadlového prostoru

G6120ADE01 • • • •

Pro vozidla s úložnou schránkou pod podlahou 
zavazadlového prostoru

G6120ADE10 • • • •

19 Sada zástěrek

Přední G6F46AK000 •

Zadní G6F46AK200 •

Přední G6F46AK050 •

Zadní G6F46AK250 •

Přední G6F46AK100 •

Zadní G6F46AK300 •

Přední G6F46AKA00 •

Zadní G6F46AKF00 •

19 Ochranná fólie zadního nárazníku
Transparentní G6272ADE00TR • • • •

Černá G6272ADE00BL • • • •

19
Ochranné fólie pod kliky dveří, 
transparentní

66272ADE00 • • • •

Komfort

20 Clona proti slunci a námraze G6723ADE00 • • • •

20 Parkovací asistent
Přední 66602ADE00 •

Zadní 66603ADE00 •

20 Loketní opěrka s úložným prostorem  G6161ADE00 • • • •

20 Organizér do zavazadlového prostoru Skládací 66123ADE00 • • • •

20 Zábava pro zadní sedadla – držák Pro iPad® 1, 2, 3, 4 a iPad®Air 1, 2. 66582ADE01 • • • •

20 Ramínko na oděvy, odnímatelné 66770ADE10 • • • •

20 Závěsný interiérový háček 66743ADE00 • • • •

Reklamní předměty

22 Batoh Objem: 20 l 66951ADE43 • • • •

22 Cestovní organizér, pravá kůže Pravá kůže 66951ADE38 • • • •

22 Nastavitelné pouzdro na tablet Rozměry: přibl. 20,5 × 26,6 × 2,2 cm 66951ADE34 • • • •

22 Lahev na vodu Objem: přibl. 700 ml 66951ADE07 • • • •

22
Sada USB nabíječky do auta s různými 
kabely

Rozměry: přibl. 11,5 × 6 × 4 cm 66951ADE36 • • • •

22 Šňůrka na krk Délka: přibl. 50 cm 66951ADE29 • • • •

22 Sportovní vak Rozměry: přibl. 37 × 46 cm 66951ADE30 • • • •

22 Baseballová čepice Univerzální velikost (nastavitelná) 66951ADE24 • • • •

Bezpečnost a péče

24 Výstražný trojúhelník 66942ADE00 • • • •

24 Reflexní vesta Univerzální velikost pro všechny. 66941ADE00 • • • •

24 Souprava pro případ nouze 66940ADE00 • • • •

25 Letní balíček Kia LP974APE102K • • • •

25 Zimní balíček Kia LP973APE109K • • • •



Ve쏃ker썗 informace a obr쌴zky jsou pouze ilustrativn썿 a mohou se zm썙nit bez 
p쎼edchoz썿ho upozorn썙n썿. Vzhledem k omezen썿 tisku se vyobrazen썗 barvy 
karoserie mohou m썿rn썙 li쏃it od skute썊n쏯ch barev. Obra쏉te se pros썿m na sv썗ho 
nejbli쏹쏃썿ho prodejce Kia, kter쏯 V쌴m ochotn썙 poskytne aktu쌴ln썿 informace. 
Dovozce neodpov썿d쌴 za rozd썿ly mezi uveden쏯mi informacemi a skute썊nost썿.

Kia Czech, s.r.o.
Jihlavsk쌴 1558/21,
140 00 Praha 4
쉗esk쌴 republika

K21.01203


