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Originální příslušenství. 
Pouze to nejlepší je dost dobré.
Využi jte naplno kval itu a odolnost svého nového vozu Rio 
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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Buďte 
středem 
pozornosti.

Sada Body styling kit 
Zajistěte, aby váš vůz Rio byl stejně jedinečný jako vy.  

Nyní můžete vyrazit na silnice ve velkém stylu. Přidejte  
řadu výrazných detailů a barevných akcentů na každou 

stranu vašeho vozu Rio díky této sadě příslušenství, která 
zahrnuje boční lišty, ozdobnou lištu zadních výklopných dveří 

a krytky na vnější zpětná zrcátka. Je k dispozici v klasické 
klavírové černé, elegantní stříbrné nebo energické červené  

barvě. Všechny tyto výrobky jsou nabízeny v sadě i jednotlivě.

Zvýrazněte aerodynamické 
linie a výrazné kontury 
vašeho vozu Kia Rio 
odvážnými doplňky.

Černá sada 
H8300ADE00BL (sada) H8420ADE00BL (samostatné boční lišty)
H8431ADE00BL (samostatné krytky na vnější zpětná zrcátka)

H8491ADE00BL (samostatná ozdobná lišta zadních výklopných dveří)

Stříbrná sada 
H8300ADE00SL (sada) H8420ADE00SL (samostatné boční lišty)
H8431ADE00SL (samostatné krytky na vnější zpětná zrcátka) 

H8491ADE00SL (samostatná ozdobná lišta zadních výklopných dveří)

54

VZHLED VZHLED
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Sada Body styling kit, červená 
Vytvořte si své vlastní Rio díky propracovaným detailům a barevným akcentům. 

Pozvedněte tak design exteriéru ze všech stran a vystupte z davu. Tato sada 
příslušenství zahrnuje boční lišty, ozdobnou lištu zadních výklopných dveří 

a krytky na vnější zpětná zrcátka. Je k dispozici v klasické klavírové černé a také 
v elegantní stříbrné. Všechny tyto výrobky jsou nabízeny v sadě i jednotlivě. 
H8300ADE00RD (sada) H8420ADE00RD (samostatné boční lišty) 

H8431ADE00RD (samostatné krytky na vnější zpětná zrcátka) 
H8491ADE00RD (samostatná ozdobná lišta zadních výklopných dveří)

VZHLED VZHLED
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VZHLED

2.  Ochrana nášlapu vnitřního prahu 
Na prvním dojmu vždy záleží. Tato hliníková ochrana nášlapu vnitřního prahu 

vnese do interiéru prémiový lesk a elegantně přivítá cestující ve vašem  
voze Rio. Je vyrobena na míru a opatřena logem Rio. 

H8450ADE00AL (sada 2 kusů)

VZHLED

3.  Samolepky na zrcátka 
Sportovní vzhled až do nejmenšího 
detailu. Tyto samolepicí ozdoby 
na vnější zpětná zrcátka doplňují 
celkový sportovní vzhled vozu Rio. 
Dodávají se v sadě obsahující dva kusy 
a volit můžete ze dvou barevných 
provedení - matné bílé nebo lesklé 
černé. 
H8430ADE00WH (bílé) 
H8430ADE00BL (černé)

1.  Polep karoserie, závodní pruhy 
Dodejte vaší jízdě extra sportovního ducha a získejte intenzivnější pocit rychlosti pomocí 
elegantních aerodynamických linií. Samolepky špičkové kvality jsou přesně nařezány tak, 
aby dokonale sledovaly kontury vašeho vozu Rio, a jsou k dispozici v matné bílé nebo 
lesklé černé barvě. Jsou odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám i častému 
používání myčky. Doporučuje se profesionální aplikace. 
H8200ADE00BL (černé)  H8200ADE00WH (bílé)
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1.    LED podsvícení prostoru pro nohy 
Dejte své kabině atmosféru červeného koberce 
pomocí tohoto prémiového příslušenství, které 
zaplaví přední prostor pro nohy nádherným 
rozptýleným 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.

1a. 66650ADE20W (bílé / první řada) 
1b. 66650ADE30W (bílé / druhá řada) 
1c. 66650ADE20 (červené / první řada) 
1d. 66650ADE30 (červené / druhá řada)

2.  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 
66651ADE99 (nutná instalační kabeláž)

3.  LED osvětlení nástupního prostoru 
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 
66651ADE99 (nutná instalační kabeláž)

VZHLED
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DISKY

 Ať se za vámi 
každý ohlédne.

Upravte si svůj nový vůz Kia 
Rio podle svých představ 

s pomocí nabízených 
dynamických disků kol.

Slitinový disk 17" 
17palcové osmi-

paprskové disky 
z lehké slitiny 

s dvojitými paprsky, 
6.5Jx17, vhodné pro 

pneumatiky 205/45 
R17. Sada obsahuje 

krytku a čtyři 
matice. 

H8F40AK200

Slitinový disk 16" 
16palcové osmi-

paprskové disky 
z lehké slitiny 

s dvojitými paprsky, 
6.0Jx16, vhodné pro 

pneumatiky 195/55 
R16. Sada obsahuje 

krytku a čtyři matice. 
H8F40AK100

Slitinový disk 15" 
15palcové osmi-

paprskové disky 
z lehké slitiny 

s dvojitými paprsky, 
6.0Jx15, vhodné pro 

pneumatiky 185/65 
R15. Sada obsahuje 

krytku a čtyři 
matice. 

H8F40AK000

Ocelový disk 15" 
6.0Jx15, vhodný pro 
pneumatiky 185/65 R15. 
Ideální pro použití  
se zimními pneumatikami. 
H8H40AK000

Poklice na 15" ocelový disk 
Prvotřídní plastová poklice 
pro použití s originálním 
ocelovým diskem. 
52960H8050 (jeden kus)

Pojistné matice disků + 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. 
66490ADE00 (dlouhé) 
66490ADE50 (střední)
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PŘEPRAVA

 
Užívejte si celý svět. 

Váš vůz Kia Rio byl speciálně navržen tak, abyste se mohli vydat 
ven se vším, co potřebujete.

3.  Tažné zařízení rychloodnímatelné (bajonet) 
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. 
H8281ADE00

4.  Elektroinstalace 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. K dispozici je buď se 7pinovou zásuvkou s odvodňovacími otvory, aby nedocházelo 
k hromadění vody, nebo s vodotěsným tělem 13pinové zásuvky. Tento 13pinový systém je připraven zvládnout  

všechny funkce moderních karavanů. Pro plné využití všech jeho funkcí je zapotřebí si objednat rozšiřovací kabel +15/30. 
13pinová: H8621ADE00CP 

rozšiřovací kabel +15/+30 pro 13pinovou: 55621ADE01 
7pinová: H8620ADE00CP 

V závislosti na vašem aktuálním použití tažného zařízení můžete použít adaptéry pro dočasnou změnu ze 7pinové instalace 
na 13pinovou a naopak. 

adaptér 13pinový (vozidlo) na 7pinový (přívěs/karavan): E919999137 
adaptér 7pinový (vozidlo) na 13pinový (přívěs/karavan): 55622ADB001.  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. Nosič jízdních kol je vybaven 13pinovou zásuvkou. 
Pro instalaci je potřebná 13pinová elektroinstalace k tažnému 
zařízení, popřípadě 7pinová elektroinstalace s adaptérem 
ze 7pinové na 13pinovou. 
E823055001

2.  Síť 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. 

85720C8100WK

1

1 4

3



16 17

OCHRANAOCHRANA

1.  Pryžové koberce pro všechny druhy počasí,  
barevný akcent 
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, jsou opatřeny 
logem Rio ve dvou různých barvách a upevňovacími 
body, které je pevně drží na místě. Navíc díky 
vysokému obsahu syntetické pryže neobtěžují 
zápachem klasických pryžových koberců. 
H8131ADE00GR (šedý akcent / sada 4 kusů) 
H8131ADE00RE (červený akcent / sada 4 kusů)

4.  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 Rio z leštěného hliníku. 

H8122ADE00 (pro vozy se schránkou pod podlahou 
zavazadlového prostoru) 

H8122ADE10 (pro vozy bez schránky pod podlahou 
zavazadlového prostoru)

 
Nedělejte kompromisy.
Ochraňte svůj vůz Kia Rio před nečistotami a odřením, aniž byste se museli vzdát skutečně aktivního života. 

2.  Velurové koberce 
Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. Tyto vysoce kvalitní velurové koberce ochrání 
interiér vašeho vozu Rio před každodenními nečistotami a současně vylepší jeho vzhled. 
Koberce jsou zhotoveny na míru, aby dokonale padly do prostoru po nohy; vpředu jsou 
opatřeny logem vozidla a na místě je drží upevňovací body a protiskluzový podklad. 
H8143ADE00 (sada 4 kusů)

3.  Textilní koberce, standardní 
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 Rio. 
H8141ADE00 (sada 4 kusů)  

5.  Koberec zavazadlového prostoru, oboustranně použitelný 
Ať už jedete do školy, nakupovat nebo na dovolenou, vozíte 
různý náklad. Vícefunkční koberec vašemu vozu poskytuje 
univerzální ochranu díky měkkému polstrování z vysoce 
kvalitního veluru na jedné straně a houževnatému materiálu 
odolnému vůči nečistotám na druhé straně. 
H8120ADE00 (pro vozy bez schránky pod podlahou 
zavazadlového prostoru) 
H8120ADE10 (pro vozy se schránkou pod podlahou 
zavazadlového prostoru)

1

2

1
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5 5
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OCHRANA

Sada zástěrek 
Při špatném počasí a v náročném terénu chraňte podvozek, 
prahy i dveře svého vozu Rio před nadměrným znečištěním 
a postříkáním blátem těmito elegantními zástěrkami 
vyrobenými na míru. 
H8F46AK000 (přední / sada 2 kusů) 
H8F46AK200 (zadní / sada 2 kusů)

1.  Ochrana nášlapu vnitřního prahu 
Nohy řidiče i cestujících mohou v průběhu času způsobit opotřebení vašich dveřních prahů. 

Ochraňte je novou povrchovou vrstvou pomocí těchto odolných fólií. 
1Y451ADE00BL (černá / sada 2 kusů)  
1Y451ADE00TR (transparentní / sada 2 kusů)

2.  Ochranné fólie laku 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

3.  Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku, černá fólie 
Buďte bez starostí při častém nakládání a vykládání 
s vědomím, že horní hrana vašeho zadního nárazníku je 
spolehlivě chráněna před možnými škrábanci a odřením. 
H8272ADE00BL

4.  Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku, 
transparentní fólie 
ăím 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. 
H8272ADE00TR

Boční ochranné lišty dveří 
Ochraňte boky karoserie svého vozu před škrábanci a odřením 
a dodejte hladkým liniím více sportovní elegance. Chcete-li 
dosáhnout jednotného vzhledu, lišty mohou být  
nalakovány v barvě karoserie. 
H8271ADE00

1
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1.  Šikovná na cesty 
Trendy outdoorová láhev vyrobená z hliníku v matné černé barvě s lesklým potiskem 

a logem Kia.

2.  Látková nákupní taška 
Látková nákupní taška s atraktivním a moderním červenobílým vzorem a šikovnou 

kapsou uvnitř. Skvělá pro volný čas, na pláž i na nákup.  
 

3.  Pro malé závodníky 
Dětské ponožky s protiskluzovým dezénem na chodidle a pružným páskem 

na kotníku.

4.  Malí pomocníci 
 Módní splétaná klíčenka vyrobená z dvoubarevné textilní kůže s lesklou 

černou kovovou sponou s reliéfním logem a kroužkem.  
Rozměry: přibl. 8 cm vč. kroužku. 

 
Více informací o těchto produktech získáte u svého prodejce vozů Kia 

a na e-shopu Kia: http://shop.kia.com/cz.

 
Pozvedněte svůj styl!

Vyberte si příslušenství, které bude ladit 
s rafinovanou krásou vašeho vozu Kia Rio.

20 21

KOMFORT

 
Zlepšení života na cestách.
Přeneste celý svět do vašeho vozu s pomocníky, kteří udrží vše v pořádku. 

1.  Ramínko na oděvy, odnímatelné 
Cestujte bez pomačkaného oblečení a bez stresu. Ramínko na oděv 
se snadno upevní na přední sedadlo 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. 
66770ADE00

2.  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. Vhodný pro modely iPad® 1, 2, 3 a 4 a také iPad® Air 1 a 2. 
Výbava pro nabíjení a zařízení iPad® nejsou součástí dodávky.  
Držák je nutno sejmout, je-li zadní sedadlo obsazeno. 
66582ADE01

3.  Závěsný 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

4.  Loketní opěrka s odkládací schránkou  
Telefon, klíče od bytu, peněženka - tato dvoufunkční loketní opěrka 
se schránkou vám poskytne oporu a zároveň místo, kde můžete mít vše 
po ruce. Montuje se na sedadlo řidiče a je nastavitelná pro maximální pohodlí. 
Referenční obrázek. 
H8161ADE00 

5.  Parkovací asistent 
Zajistí snadné parkování 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. Opticky se může lišit od snímačů 
nainstalovaných ve výrobě. 
66602ADE00 (přední) 
66603ADE00 (zadní)

6.  Ochrana čelního skla 
před slunečním zářením 
a námrazou 
Vyjeďte hned a pohodlně, a to 
i v extrémním počasí. Chrání vaši 
kabinu před horkem za teplých 
slunečných dní a v mrazu poskytne 
ochranu pro čelní sklo a přední boční 
okna před zamrznutím. Vyrobená 
na míru vašeho vozu Kia Rio; nasazená 
ochrana je zajištěná proti odcizení. 
H8723ADE00

KOMFORT
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Postarejte se.

Originální příslušenství Kia vám pomůže porazit zimní chlad i letní horko  
a postarat se o vaše Kia Rio způsobem, jaký si zaslouží.

6.  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

7.  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

8.   Ochrana autoskel Better view 
Bezpečnější jízda za jakýchkoliv podmínek. Udržuje 
v čistotě čelní sklo i ostatní skla vozu. Zlepšuje tak 
viditelnost do všech stran a tím i bezpečnost. Tento 
systém utěsní mikroskopické póry ve skle a způsobí, 
že skleněný povrch bude odpuzovat vodu. Ošetření 
ve 3 krocích zajišťuje dlouhotrvající ochranu.

9.  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. Snadno ji uložíte do kapsy na dveřích, 
vyhovuje normě EN 20471 a ve většině evropských 
zemí je součástí povinné výbavy. Jedna velikost 
pro všechny. 
66941ADE00

1.  Zimní balíček Kia 
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.  
LP973APE109K (sada obsahuje všechny 
výše uvedené produkty)

Následující položky jsou také k dispozici 
individuálně:
Rozmrazovač skel Kia  
LP973APE110K (500 ml)
Zimní koncentrát Kia 
LP973APE103K (-60 ° C, 1 l)
Zimní kapalina Kia 
LP973APE104K (-30 ° C, 5 l)
Zimní koncentrát Kia 
LP973APE102K (-60 ° C, 500 ml) 
Zimní koncentrát Kia 
LP973APE101K (-60 ° C, 250 ml)

2.  Škrabka na led s rukavicí 
Udrží vaše ruce v teple a v suchu i během odstraňování 
ledu z čelního skla. 
LP950APE01K (není součástí zimního balíčku)

3.  Letní balíček Kia 
Sada obsahuje nádobu koncentrované letní kapaliny 
do ostřikovačů, 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. 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. 
LP974APE102K (sada obsahuje všechny výše uvedené 
produkty)

 Následující položky jsou také k dispozici individuálně: 
Letní koncentrát 1:100 
LP974APE101K (40 ml)
Čistič disků Kia 
LP970APE101K (500 ml)
Odstraňovač hmyzu ve spreji 
LP970APE102K (500 ml)

4.  Glasscoat 
Uchovejte povrch vašeho vozu 
lesklý jako z autosalonu. Moderní 
složení přípravků Glasscoat chrání 
vnější povrchy před působením 
znečištění, rozpouštědel, posypové 
soli, myček i ptačího trusu. Již není 
nutné časté a opakované voskování. 
V interiéru chrání také koberce 
a čalounění před každodenními 
nečistotami a skvrnami. 
LP982APE1BROK (bronzový balíček) 
LP982APE1SILK (stříbrný balíček) 
LP982APE1GOLK (zlatý balíček) 

5.  Korekční laky 
Aby vaše Rio déle vypadalo jako 
nové. Chrání exteriér vašeho vozu 
před korozí a umožňují rychle, 
jednoduše a efektivně opravit 
menší škrábance a poškození 
od odlétajících kaménků. Originální 
korekční laky jsou vyrobeny tak, 
aby dokonale ladily s barvou vašeho 
vozu. Informace o správném 
katalogovém čísle vám poskytne 
váš prodejce.
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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

K17.01200_21


