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Pouze to nejlepší je dost dobré
Originální příslušenství

Využijte naplno kvalitu a odolnost svého nového vozu Sportage 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 dealer Kia vám s výběrem 
velmi rád pomůže.

Příslušenství obsažené v této brožuře je vhodné pro modely Sportage i Sportage GT Line, není-li uvedeno jinak.
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1.  Slitinový disk 19''   
19palcové disky z lehké slitiny, paprsky ve tvaru písmene Y, 
dvoubarevné, 7.5Jx19, vhodné pro pneumatiky 245/45 R19. 
52910F1500PAC (pouze pro GT Line)

2.  Slitinový disk 19" 
19palcové desetipaprskové disky z lehké slitiny, 7.5Jx19, vhodné 
pro pneumatiky 245/45 R19. 
52910F1400PAC

3.  Slitinový disk 18" Halla 
18palcové desetipaprskové disky z lehké slitiny, 7.5Jx18, vhodné 
pro pneumatiky 225/55 R18 a 235/55 R18. Sada s originální krytkou 
disku. K instalaci se používají originální matice z vozu.   
2W400ADE01

4.  Slitinový disk 18" Gangnam 
18palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, s dvojitými paprsky, 
dvoubarevné, 7.5Jx18, vhodné pro pneumatiky 225/55 R18 
a 235/55 R18. Sada s originální krytkou disku. K instalaci se 
používají originální matice z vozu. 
F1400ADE00

5.  Slitinový disk 17" 
17palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, s dvojitými paprsky, 
7.0Jx17, vhodné pro pneumatiky 225/60 R17.  
52910F1200PAC

6.  Slitinový disk 16" 
16palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, s dvojitými paprsky, 
6.5Jx16, vhodné pro pneumatiky 215/70 R16. Není určeno pro vozy 
elektronickou parkovací brzdou. 
52910F1100PAC

7.  Ocelový disk 17" 
17palcové desetipaprskové ocelové disky, antracitové, 7.0Jx17, 
vhodné pro pneumatiky 225/60 R17. Ideální pro použití se zimními 
pneumatikami. Sada s originální krytkou disku. K instalaci se 
používají originální matice z vozu. 
F1401ADE00

8.  Pojistné matice + klíč (chromovaná úprava) 
Chraňte svoji investici do stylu pomocí této sady 4 pojistných 
matic disků. 
66490ADE10

9.  Sada pro snímání tlaku pneumatik (TPMS) 
Tyto originální snímače jsou shodné se snímači montovanými 
ve výrobním závodu, což zajišťuje optimální funkčnost a dlouhou 
životnost baterie snímače. 
D9F40AK800

Poznámka - Krytku (529603W200) můžete objednat pro slitinové 
disky samostatně.

DISKY
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DISKY

Extra dotek dynamiky
Nic nezmění vzhled vašeho nového vozu Sportage více než originální slitinové disky Kia. 
Nejenže podtrhují celkový design, jsou také vyrobeny v souladu se stejnými přísnými 
výrobními normami Kia jako originální vybavení. 
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Udělejte 
skvělý dojem
Dokonce i výrazný design vašeho nového vozu Kia Sportage může být jemně 
individualizován přidáním originálního příslušenství Kia dle vaší volby.
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1.  Boční stupátka  
Robustní stupátka z matného hliníku 
s protiskluzovými pryžovými prvky 
usnadňují nastupování do kabiny vozu 
i přístup k příslušenství namontovanému 
na střeše. Mohou být kombinovány se 
zástěrkami. Také k dispozici s osvětlením. 
F1370ADE00 (bez osvětlení)

2.  Ochranné rámy venkovních prahů 
Stylová a robustní elegance v nerezové 
oceli s vysokým leskem, tvarem dokonale 
sladěná s konturami karoserie. 
F1371ADE00

3.  Krytky vnějších zpětných zrcátek 
Poutavý lesklý design nerezových krytek 
zrcátek doplňuje další zářivé stylové prvky. 
F1431ADE00ST

STYL

4.  Ozdobné lišty bočních dveří 
Přidáním těchto vysoce lesklých 
nerezových lišt zdůrazníte sportovní 
eleganci svého vozu Sportage. 
F1271ADE00ST

5.  Ozdobná lišta V. dveří 
Tato na míru zhotovená ozdobná lišta 
z nerezové oceli zvyšuje stylovost 
provedení zadních výklopných dveří. 
F1491ADE00ST
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1.  Boční stupátka, osvětlená 
Robustní stupátka z matného hliníku s protiskluzovými 
pryžovými prvky usnadňují nastupování do kabiny vozu 
i přístup k příslušenství namontovanému na střeše. Osvětlení 
LED páskem se rozsvítí, když odemknete vůz. Po nastartování 
motoru osvětlení postupně zhasne. Mohou být kombinovány 
se zástěrkami. K dispozici také bez osvětlení. 
F1370ADE10 

2.  LED podsvícení prostoru pro nohy 
Zapuštěné osvětlení podlahy v oblasti prostoru pro nohy. 
Poskytuje uvítací osvětlení, které se automaticky rozsvěcí 
a zhasíná s odemknutím dveří pomocí klíče. Po spuštění 
motoru se osvícení postupně utlumí a zhasne. K dispozici 
v červené nebo bílé barvě pro první a druhou řadu sedadel. 
Osvětlení pro druhou řadu může být nainstalováno pouze 
společně s osvětlením pro první řadu. 
2a. 66650ADE00 (červené, pro první řadu) 
2b. 66650ADE10 (červené, pro druhou řadu) 
2c. 66650ADE00W (bílé, pro první řadu) 
2d. 66650ADE10W (bílé, pro druhou řadu)

3.  LED osvětlení nástupního prostoru 
Jasné osvětlení nástupního prostoru LED diodami 
umožňuje pohodlnější vystupování a nastupování, 
zejména ve tmě. LED osvětlení nástupního prostoru 
se automaticky rozsvěcuje a zhasíná s otevřením 
a zavřením předních dveří. 
66651ADE00

4.  LED projektory ve dveřích, logo GT line 
LED projektory ve dveřích osvětlují nástupní 
prostor jemnou, ale ostrou projekcí loga GT line. 
Tyto novátorské projektory ve dveřích usnadňují 
nastupování a automaticky se rozsvěcují a zhasínají 
s otevřením a zavřením předních dveří. 
66651ADE00GL

STYLVZHLED
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Nová místa.  
Nové perspektivy.
Hledáte-li inspiraci pro nové cesty, nemůžete si vybrat 
lepšího společníka než nový vůz Kia Sportage. Je doma 
v každém v prostředí, ať cestujete jakkoliv daleko a díky 
originálnímu příslušenství Kia je jisté, že si  své cesty vždy 
naplno užijete. Jediným omezením je vaše představivost...
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1.  Nosič lyží a snowboardů Deluxe 727 
Umožňuje převážení až 6 párů lyží nebo 4 snowboardů. Nosič lze pro 
vyšší bezpečnost zamknout. V kombinaci se zakřivenými příčníky 
prosím použijte mezi příčník a nosič dodávaný distanční prvek.  
55700SBA20

2.  Nosič jízdního kola ProRide 
Jakmile je jízdní kolo uloženo na držáku rámu, 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. 
Hmotnostní limit je 20 kg. Nosič lze pro vyšší bezpečnost zamknout. 
55701SBA10

3.  Nosič jízdních kol FreeRide 
Rychlé a jednoduché nakládání a vykládání, 
s rychle zajistitelným rámovým držákem, 
šikovnými držáky kol a nastavitelnými 
rychloupínacími popruhy. Hmotnostní limit 
je 17 kg. Nosič lze pro vyšší bezpečnost 
zamknout. 
55701SBA21 (včetně T adaptéru)

4.  Střešní příčníky - hliníkové 
Robustní a lehké hliníkové střešní příčníky 
vyrobené speciálně pro střešní ližiny vozu 
Sportage. Snadná montáž i demontáž. 
Vhodné pouze pro vozy s OE střešními 
ližinami. Vhodné pro vozidla se střešním 
oknem i bez něj. 
F1211ADE00AL/F1211ADE10AL  

5.  Střešní příčníky, ocelové 
Vyrobené z robustní vysoce kvalitní ocele, 
snadná montáž i demontáž. Vhodné pouze 
pro vozy s OE střešními ližinami. Vhodné 
pro vozidla se střešním oknem i bez něj. 
F1211ADE00ST/F1211ADE10ST   

Žijte stylový život naplno
Nikdy dříve nebylo jednodušší a zábavnější se věnovat vašim oblíbeným sportům. 
Díky originálnímu příslušenství Kia si tak můžete naplno užívat života. 
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STRÁNKA PŘEPRAVY

1.  Tažné zařízení odnímatelné 
Toto tažné zařízení je ideální pro pravidelné 
používání, protože nabízí vysoce kvalitní protikorozní 
povrchovou ochranu. Certifikováno podle UNECE 55R. 
Informujte se u svého prodejce, jaké je maximální 
užitečné zatížení pro použití nosiče kol. 
F1280ADE00

2.  Tažné zařízení rychloodnímatelné 
Vysoce kvalitní ocelové tažné zařízení se systémem 
zajištění pomocí 3 kulových čepů umožňujícím 
snadnou a bezpečnou montáž z dolní strany. Skryté, 
když se nepoužívá. Certifikováno podle UNECE 55R. 
Informujte se u svého prodejce, jaké je maximální 
užitečné zatížení pro použití nosiče kol. 
F1281ADE00

3.  Elektroinstalace k tažnému zařízení 
Elektroinstalace používá originální konektory vozidla 
a multifunkční modul přívěsu, který zesiluje všechny 
potřebné signály. 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. Sada 13pinové 
kabeláže je připravena pro rozšiřovací kabel +15/+30 
(sada rozšiřovací kabeláže 55621ADE01 je nabízena 
k samostatnému zakoupení):  
+15: Napájecí zdroj pouze při zapnutém zapalování 
a spuštěném elektrickém generátoru (používá se 
pro chladničku karavanu). 
+30: Trvalý napájecí zdroj pro používání malých 
spotřebičů - přídavná světla a vodní čerpadlo 
(používá se pro karavany a přívěsy pro 
převážení koní) 

F1621ADE00CP (13pinová) 
F1620ADE00CP (7pinová) 
55621ADE01 (+ 15 / + 30 sada rozšiřovací kabeláže)

4.  Oddělovací 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. 
Umožňuje různé polohy opěradel zadních sedadel. 
Je kompatibilní s krytem zavazadlového prostoru, 
kobercem zavazadlového prostoru a vanou 
zavazadlového prostoru. 
F1150ADE00 (horní rám)

5.  Nosič jízdních kol Atera 
Tento nosič umožňuje přepravu 2 jízdních kol 
a je také vhodný pro elektrokola do celkové 
hmotnosti 60 kg. Díky praktické funkci naklápění 
lze zavazadlový prostor otevřít i tehdy, jsou-li kola 
naložená. Při použití je tento vysoce odolný nosič 
i převážená kola zabezpečeny proti krádeži. 
E823055001

    Důležité informace pro tažné zařízení 
Maximální hmotnost přívěsu, který lze za váš vůz 
připojit, závisí na specifikaci vozidla. Více informací 
získáte u svého prodejce vozů Kia. Veškerá tažná 
zařízení z originálního příslušenství modelu 
Sportage 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).

PŘEPRAVA



1.  Zábava pro zadní sedadla - držák na iPad® 
Držák se bezpečně instaluje na zadní 
stranu opěrek předních sedadel, díky němu 
lze tablet iPad® naklápět i otáčet tak, aby 
byl zajištěn optimální zorný úhel. iPad® 
není součástí dodávky. Vhodný pro modely 
iPad® 1, 2, 3 a 4 a také iPad® Air 1 a 2. 
66582ADE01

2.  Ramínko na oděvy odnímatelné 
Nejelegantnější a nejpohodlnější způsob, 
jak na dlouhé cestě udržet oblečení 
v upraveném a nepomačkaném stavu. 
Snadno a bezpečně se upevňuje k přednímu 
sedadlu. Snadno ho můžete demontovat 
a použít kdekoliv (v kanceláři, v hotelovém 
pokoji atd.). Maximální zátěž 3 kg. 
66770ADE00

3.  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. Rozměrově přizpůsobená modelu 
Sportage. 
F1723ADE00

4.  Deflektory skel předních dveří 
Snižují turbulenci při jízdě s mírně otevřeným 
předním oknem. Aerodynamicky vytvarovaný 
deflektor přesměrovává proud vnějšího vzduchu 
a odklání kapky deště. Sada 2 kusů. 
F1221ADE00

5.  Závěsný interiérový háček 
Tento háček, který je možné instalovat nejenom 
na středové konzole na straně spolujezdce, je 
určen k uchycení tašek s jídlem a nápoji, a snižuje 
riziko jejich rozlití během jízdy. Maximální nosnost 
1 kg. Referenční obrázek. 
66743ADE00
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KOMFORT

Užívejte si pohodlí bohaté výbavy
Pohodlné sezení je jen začátek. Skutečné pohodlí zahrnuje i bezproblémovou uživatelskou přívětivost 
a úložné prostory, které dokonale vyhoví vašim potřebám.



OCHRANA

Zůstaňte ve skvělé  
kondici
Víte, jaké výhody vám přináší, když se o sebe staráte. Postarejte se o svůj 
vůz Sportage a on se vám odmění tím, že bude vypadat skvěle i po letech 
používání.

1

2 5 6

3

4a

4b

1.  Chránič zadního nárazníku  
Je vyroben z robustní, ale stylové nerezové oceli a poskytuje účinnou 
ochranu laku zadního nárazníku při nakládání a vykládání těžkých 
předmětů nebo zavazadel. Dokonale sedne na kontury nárazníku. 
F1274ADE00ST

2.  Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku, transparentní fólie 
Odolná, transparentní ochranná fólie pro horní hranu zadního 
nárazníku vašeho vozu. Brání poškození lakovaného povrchu při 
nakládání a vykládání. 
F1272ADE00TR

3.  Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku, černá fólie 
Rozměrově přizpůsobená černá ochranná fólie pro horní hranu 
zadního nárazníku vozu. Brání poškození lakovaného povrchu při 
nakládání a vykládání. 
F1272ADE00BL

4.  Sada předních a zadních zástěrek 
Pomáhá chránit spodek vozidla, prahy a dveře před nadměrným 
znečištěním, rozbředlým sněhem nebo stříkajícím blátem. 
Zhotovena pro vůz Sportage. Sada 2 dílů. 
4a. F1460ADE10 (přední) 
4b. F1460ADE20 (zadní)

5.  Ochrana nakládací hrany zavazadlového prostoru, nerezová ocel 
Lesklý kryt z vysoce kvalitní ocele chrání vnitřní práh 
zavazadlového prostoru. 
F1274ADE10ST

6.  Ochranné fólie laku pod kliky dveří, transparentní fólie 
Ochrání lak před poškrábáním nehty nebo klíči, takže 
bude dlouho vypadat jako nový. Použitá fólie je trvanlivá 
a transparentní. Sada 4 dílů. 
66272ADE00
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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 
stříbrošedé dvojité obšití a na kobercích pro přední řadu je vyšito 
logo GT line. 
F1143ADE00GL

2.  Velurové koberce 
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. 
Na kobercích pro přední řadu sedadel je vyšito logo Sportage. 
F1143ADE00 

3.  Textilní koberce, premium 
Tyto luxusní a silné velurové koberce zhotovené na míru dokonale 
padnou do prostoru pro nohy a na místě je drží standardní 
upevňovací body a protiskluzový podklad. Dodávají se v sadě 4 kusů 
a přední koberce jsou vyzdobeny elegantním černým a stříbrným 
logem Kia. 
F1144ADE00

4.  Textilní koberce, standardní 
Tyto na míru zhotovené koberce jsou vyrobeny tak, aby vašemu 
vozidlu dokonale padly. Jsou z odolného plstěného materiálu 
a bezpečně uchycené na svých místech. Koberec na straně 
řidiče je opatřen logem Sportage a je vyztužen v oblasti paty pro 
dokonalou ochranu. 
F1141ADE00 

5.  Pryžové koberce pro všechny druhy počasí 
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. Koberečky pro přední řadu sedadel jsou opatřeny 
logem vozidla. Navíc díky vysokému obsahu syntetické pryže 
neobtěžují zápachem klasických pryžových koberců. 
F1131ADE00
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1.   Koberec zavazadlového prostoru, GT line 
Vysoce kvalitní velurový koberec udržuje zavazadlový prostor čistý, 
jako nový a stylový. Je vyrobený na míru, a proto padne přesně do 
zavazadlového prostoru. Koberec je opatřen stříbrošedým dvojitým 
obšitím a je na něm vyšito logo GT line. Koberec je připraven 
k upevnění přehozu na nárazník pomocí spon.  
F1120ADE00GL 

2.  Koberec zavazadlového prostoru, oboustranně použitelný 
Koberec zavazadlového prostoru s dvojí funkcí je zhotoven 
speciálně pro vůz Sportage. Na jedné straně je měkké polstrování 
z vysoce kvalitního veluru pro citlivý náklad a na druhé straně proti 
nečistotám odolný povrch pro potenciálně znečištěné náklady. 
Koberec je připraven k upevnění přehozu na nárazník pomocí spon. 
F1120ADE00

3.  Přehoz na nárazník ke koberci zavazadlového prostoru 
Tento rozkládací přehoz chrání zadní nárazník před poškozením 
při nakládání a vykládání nákladu. Upevňuje se rychle a snadno na 
spodní stranu koberce zavazadlového prostoru. 
66120ADE00

4.  Vana zavazadlového prostoru 
Tato lehká, vodotěsná a odolná vana zavazadlového prostoru se 
zvýšenými okraji chrání zavazadlový prostor před nečistotami 
a rozlitými kapalinami. Vzorek protiskluzového pryžového povrchu 
brání nákladu v samovolném pohybu. Toto příslušenství je vyrobeno 
speciálně na míru pro vaše vozidlo a opatřeno logem Sportage. 
F1122ADE00 

5.  Pěnová PE vana zavazadlového prostoru 
Lehká a odolná vana je vyrobena z polyetylenové pěny. 
Představuje úsporný a praktický způsob, jak udržet zavazadlový 
prostor čistý a uklizený. Toto příslušenství je vyrobeno speciálně 
na míru pro vaše vozidlo a opatřeno logem Sportage. Může se 
srolovat, a proto je její uložení velmi snadné. 
F1122ADE10

Poznámka - Veškeré příslušenství do zavazadlového prostoru 
se může používat s oddělovací mříží zavazadlového prostoru 
(F1150ADE00).
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1.  Souprava pro případ nouze 
Obsahuje lékárničku první pomoci, dvě bezpečnostní vesty 
a výstražný trojúhelník. Splňuje požadavky normy DIN 13164:2014 
a v některých evropských zemích je součástí povinné výbavy. 
66940ADE00 

2.  Reflexní vesta 
Velmi dobře viditelná neonová vesta s reflexními proužky 
v univerzální velikosti je zárukou dobré viditelnosti ve dne i v noci. 
Vyhovuje normě EN 20471 a ve většině evropských zemí je součástí 
povinné výbavy. 
66941ADE00 (jedna vesta)

3.  Korekční laky 
Ochrana před korozí a údržba vzhledu vozidla. Škrábance, 
odštípnutí laku kaménky a skvrny mohou být opraveny korekčním 
lakem. Informace o katalogovém čísle a dostupnosti vám poskytne 
váš prodejce.

4.  Výstražný trojúhelník 
Tento dobře viditelný trojúhelník je lehký, ale stabilní a lze ho 
snadno složit pro úsporu místa. Vyhovuje normě ECE-R27 a ve 
většině evropských zemí je součástí povinné výbavy. 
E883166000 

5.  Akumulátor a lišty stěračů 
Originální akumulátory Kia představují tu nejnovější technologii 
a poskytují spolehlivý výkon po výjimečně dlouhou dobu. Vysoce 
kvalitní lišty stěračů jsou navrženy tak, aby dokonale plnily 
svou funkci ve vašem vozu Kia. Informace o katalogovém čísle 
a dostupnosti vám poskytne váš prodejce.

6.  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) 
LP982APE1SILK (stříbrný balíček) 
LP982APE1GOLK (zlatý balíček)

7.  Letní balíček Kia 
Sada obsahuje nádobu koncentrované letní kapaliny do ostřikovačů 
(7a), 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 (7c). Speciálně připravený čistič na disky kol 
ve spreji (7b), který se osvědčuje jako vysoce kvalitní odmašťovač 
a zjednodušuje odstranění prachu z brzd a špíny. Samostatně dodávaná 
houba pomáhá setřít nečistoty ze skleněných povrchů. 
LP974APE102K (sada obsahuje všechny výše uvedené produkty) 

 Následující položky jsou také k dispozici individuálně: 
7a.  Letní koncentrát Kia 1:100 (40 ml) LP974APE101K
7b.  Čistič disků Kia (500 ml) LP970APE101K
7c.  Odstraňovač hmyzu ve spreji (500 ml) LP970APE102K

8.  Zimní balíček Kia 
Tato sada obsahuje nádobu koncentrované zimní kapaliny do 
ostřikovačů (8b), která dokáže zajistit hladký pohyb stěračů po čelním 
skle a zbaví jej nečistot z vozovky, přimrzávajícího deště a sněhu. Sprej 
s odmrazovací kapalinou (8a) pomáhá před jízdou vyčistit zamrznutá 
okna a brání opětovnému namrzání. Škrabka na led (8f) urychluje 
odstraňování ledu a houba (8f) umožňuje otřít zamlžená okna. 
LP973APE109K (sada obsahuje všechny výše uvedené produkty)

Následující položky jsou také k dispozici individuálně:
8a. Rozmrazovač skel Kia (sprej, 500 ml) LP973APE110K
8b. Zimní koncentrát Kia do –60 ° (1 l) LP973APE103K
8c. Zimní kapalina Kia do –30 °(5 l) LP973APE104K
8d. Zimní koncentrát Kia do –60 °C (500 ml)  LP973APE102K
8e. Zimní koncentrát Kia do –60 °C (250 ml) LP973APE101K

9.  Škrabka na námrazu s rukavicí 
Udrží vaše ruce v teple a suchu i během odstraňování ledu z čelního skla. 
LP950APE01K (není součástí sady)

Postarejte se
Váš vůz Kia je zkonstruován tak, aby se o vás a spolucestující spolehlivě postaral. 
Společnost Kia přesto doporučuje použít některé užitečné doplňující prvky, které je 
vždy vhodné mít s sebou v kabině. Některé další vám pomohou se o vozidlo lépe 
postarat. Oba si to zasloužíte!



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

K15.01240_21


