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Katalog příslušenství

VYVINUTO SPECIÁLNĚ PRO VÁS.
Nová Sportage je živým důkazem toho, že první dojmy přetrvají. Toto dech beroucí SUV je vzrušující ať jste
kdekoliv. Kromě sportovního designu je Sportage konstruována jako SUV, ale je určena i pro dobrodružství
do města. Zároveň kombinuje komfort a všestranost modelů sedan.
Nyní si ji můžete ještě více přizpůsobit dle Vašich představ. Originální příslušenství dělá Vaši Sportage ještě
atraktivnější. Obraťte se, prosím, na svého nejbližšího prodejce KIA, který Vám ochotně poskytne podrobné
informace.

Spodní ochranná lišta předního
nárazníku (stříbrná)
3W410ADE10
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Spodní ochranná lišta zadního
nárazníku (stříbrná), nelze kombinovat s tažným zařízením
3W410ADE20

DESIGN
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Přední a zadní ochranné lišty nárazníků a stejně tak i boční lišty dávají vozu
více robustní a terénní vzhled. Jsou objemné a stylově výrazné, ale respektují
originální vzhled vozu. Toto příslušenství je vyrobeno ve stejném stylu a ze
stejného materiálu a může tak být dokonale kombinováno.

2 2| 3| 3

DESIGN
3

4

Integrované prahové nášlapy jsou hodnotným příslušenstvím poskytujícím Vašemu
vozu ochranu a Vám komfort. Navíc zvyšují přitažlivost Vašeho vozu.
Boční dveře patří mezi části karoserie, které jsou vystaveny riziku poškození laku
či dalších mechanických poškození. Proto jsme vyvinuli boční lišty dveří, které
maximálně ochrání dveře před poškozením. Zároveň vzhled a dojem z leštěného
hliníku přidá Vašemu vozu nadčasový design.
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Integrované prahové nášlapy
venkovních prahů (ALU),
nelze kombinovat se
zástěrkami a lištami prahů
3W370ADE00
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Boční ochranné lišty dveří
(stříbrné)
3W271ADE00

4

Spodní ochranné lišty
venkovních prahů (stříbrné),
nelze kombinovat s prahovými
nášlapy venkovních prahů
3W420ADE30

Slitinový disk 16”
3UF40AC100
Slitinový disk 16” (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)
3WF40AC110

2

Slitinový disk 17”
3UF40AC200
Slitinový disk 17” (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)
3WF40AC210

3

Slitinový disk 18”
3UF40AC300
Slitinový disk 18” (vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS)
3WF40AC310
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Dynamický design dvojitých pětipaprskových disků dokonale odpovídá proﬁlu vozu a
odráží Váš osobní styl a vkus. Všechny slitinové disky jsou také nabízeny ve verzích
pro vozy se systémem TPMS (snímání tlaku v pneumatikách).

4
2| 5
6
3
7

PŘEPRAVA
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Tažné zařízení rychloodnímatelné horizontálně (bajonet, malý
výřez) – THULE
3W281ADE01
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Tažné zařízení rychloodnímatelné
vertikálně (bajonet) – ALKO
3W281ADE00
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Tažné zařízení odnímatelné
(šrouby, bez výřezu nárazníku)
– THULE
3W280ADE01
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Tažné zařízení odnímatelné
(šrouby, bez výřezu nárazníku)
– ALKO
3W280ADE00
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Eletroinstalace k tažnému zařízení 13 PIN
3W621ADE00CP
(bez obrázku)
3

4

Eletroinstalace k tažnému zařízení 7 PIN
3W620ADE00CP
(bez obrázku)

Tažné zařízení Vám umožní používat Vaši Sportage k cestám s přívěsem či karavanem.
Zatím co odnímatelné tažné zařízení je ideálním řešením pro všechny, kteří jej pravidelně
používají , rychloodnímalná verze nezasahuje do designu Vašeho vozu.
Kombinuje nejnovější technologie, perfektní použitelnost a dodržování nejvyšších
bezpečnostních norem. Obě verze elektroinstalace jsou vybaveny funkcí pro odpojení
parkovacích snímačů při používání tažného zařízení. Inovativní funkce C2, v případě
závady obrysových či brzdových světel přívěsu, Vás bude varovat prostřednictvím
bzučáku. Funkce C2 spolupracuje se žárovkovými i LED světlomety přívěsů.
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Příčníky střešního nosiče ocelové s logem KIA
Pro verzi se střešními podélníky
3W211ADE00ME

5

Nosič lyží a snowboardů hliníkový pro 2/3 páry lyží
E821066504
E821066506
Nosič jízdního kola na střešní
nosič/příčník
E822066600
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Nosič jízdních kol na tažné zařízení , sklopný
E823055000
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PŘEPRAVA

Střešní nosič ALU aeroproﬁl
s logem KIA
3W210ADE00AL
Střešní nosič ocelový s logem
KIA
3W210ADE00ME
Příčníky střešního nosiče ALU
aeroproﬁl s logem KIA
Pro verzi se střešními podélníky
3W211ADE00AL
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Originální střešní nosiče a příčníky jsou jednoduchým transportním řešením
s nenáročným ovládáním. Jsou nejbezpečnějším a nejpohodlnějším způsobem
přepravy objemných předmětů jako jsou jízdní kola, sportovní vybavení či těžší
zavazadla a mohou být dokonale kombinovány s různými nosiči a držáky, které
jsou nabízeny k modelu Sportage.
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KOMFORT & BEZPEČNOST
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Zástěrky ochraňují boky Vašeho vozu od znečištění či poškození a to zejména
za nepříznivých klimatických podmínek.
Multifunkční ochrana čelního skla je více než vhodným doplňkem v zimních
i v letních měsících. Používáním ochrany čelního skla v létě předcházíte
přehřívání interiéru vozu a v zimě námraze skla.
Většina z nás ráda jezdí v létě s otevřenými okny. Speciálně konstruované
deﬂektory předních skel výrazně snižují průnik vzduchu do kabiny a minimalizují
tak hluk.
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Sada předních zástěrek, nelze
kombinovat s prahovými nášlapy
3WF46AC000
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Sada zadních zástěrek
3WF46AD200
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Ochrana čelního skla před slunečním zářením a námrazou
3W723ADE00
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Deﬂektory skel předních dveří
3W221ADE00
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Velurové textilní koberce
3W144ADE00
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Textilní koberce
3W141ADE00

3

Pryžové koberce
3W130ADE00

KOMFORT & BEZPEČNOST
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Pryžové koberce chrání podlahu vozu před znečištěním a zároveň dokonale
doplňují interiér Vašeho vozu. Koberce mají unikátní design s logem modelu
Sportage. Kvalitní ﬁxační úchyty zabraňují posunu koberců po podlaze a zesílení
koberece zaručuje jeho vysokou životnost.
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KOMFORT & BEZPEČNOST
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Ochrana nášlapu vnitřního prahu
přední a zadní - sada
3W450ADE00

2

Oddělovací síť do zavazadlového
prostoru
3WH17AP000
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Vana zavazadlového prostoru
3W122ADE00

4

Ocelová přepážka zavazadlového prostoru
3W150ADE00

5

Koberec zavazadlového prostoru
oboustranný s antiskluzem
3W120ADE00
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Parkovací asistent přední
(4 snímače)
E98001D100
Parkovací asistent zadní
(4 snímače)
E98001D000
(bez obrázku)
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Trojrozměrně tvarované aluminiové lišty ochrany nášlapů vnitřních prahů chrání lak před nežádoucím poškozením.
Zatím co oddělovací síť zavazadlového prostoru zabraňuje nežádoucímu pohybu nákladu, vana zavazadlového prostoru
a antiskluzový koberec umožňují přepravu nákladu bez rizika znečištění zavazadlového prostoru. Pevná ocelová přepážka
spolehlivě brání průniku předmětů do prostoru pro cestující a je snadno demontovatelná.
Od této chvíle jednoduše zaparkujete i v těch nejmenších prostorech: parkovací senzory signalizují vzdálenost objektů
před i za Vaším vozem a pomáhají Vám tak bezpečně zaparkovat.

3W590ADEAK5 - WK (černá)
3W590ADEAM5 - GAH (šedá)
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NAVIGACE & BEZPEČNOST

Navigační systém
• Perfektně integrovaná vícejazyčná
navigace založená na modelu Pioneer AVIC-F20BT.
• Ihned funkční: speciální montážní
sada pro rychlou a perfektní
instalaci.
• 7” dotykový displej.
• Software Navgate, mapové podklady
od Teleatlas.
• Mapy 44 evropských zemí a spojovací
silnice dalších 9 zemí.
• Hlasové ovládání navigace,
Bluetooth.
• Multimediální přehrávač a rádio
s vynikající kvalitou zvuku.
• Vestavěný modul Parrot Bluetooth
pro bezpečné telefonování.
• Spolupracuje s iPod a iPhone.

1

Dětská bezpečnostní sedačka
ISOFIX Váhová kategorie 1
(9 - 18 kg)
E894566011
Dětská bezpečnostní sedačka
ISOFIX Váhová kategorie 2-3
(15 - 36 kg)
E894566021
Dětská bezpečnostní sedačka
Váhová kategorie 0+
(do 13 kg)
E894566001

Kdekoliv jedete, Vaše Sportage Vás povede správným směrem. Zadejte svůj cíl a navigace Vám najde optimální cestu. Navigace
Vám pomůže najít nejenom vzrušující a nejkrásnější místa v Evropě, ale také možnost poslechnout si své oblíbené písničky
připojením iPodu. Dotyková obrazovka umožňuje rychle najít správnou píseň ve správný okamžik a poslouchat tak oblíbenou
hudbu pro Vaši lepší náladu. Posaďte se, uvolněte se a užijte si jízdu.
Pokud jde o bezpečnost, neexistují žádné kompromisy. Následující příslušenství bylo speciálně navrženo tak, aby splňovalo ty
nejvyšší nároky na bezpečnost a na kvalitu.
Pro dokonalou ochranu Vašich dětí je nutné používat dětské bezpečnostní sedačky.
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ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ VYVINUTÉ SPOLEČNOSTÍ MOBIS

KIA MOTORS CZECH s.r.o.
V Oblouku 128
252 43 Praha - Čestlice
Czech Republic
www.kia.cz
Sportage přísl. 10/2010

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.

