Katalog příslušenství

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pouze to nejlepší je dost dobré
Využijte naplno kvalitu a odolnost svého nového vozu Venga
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 Kia dealer vám s výběrem velmi rád poradí.

2

3

1. S
 litinový disk 17”
17palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, 6.5Jx17,
vhodné pro pneumatiky 205 / 50 R17.
529101P750PAC (Vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS / MY15)
2. S
 litinový disk 16”
16palcové leštěné pětipaprskové disky z lehké slitiny, 6.0Jx16,
vhodné pro pneumatiky 205 / 55 R16.
529101P650PAC (Vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS / MY15)
3. S
 litinový disk 17”
17palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, 6.5Jx17,
vhodné pro pneumatiky 205 / 50 R17. Sada obsahuje krytku
a pět matic.
1PF40AC200 (MY10, MY15)
1PF40AC250 (Vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS / MY10, MY15)
4. Slitinový disk 16”
16palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, 6.0Jx16,
vhodné pro pneumatiky 205 / 55 R16. Sada obsahuje krytku
a pět matic.
1PF40AC100 (MY10, MY15)
1PF40AC150 (Vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS / MY10, MY15)

5. Ocelový disk 15”
15palcové ocelové disky, 6.0Jx15, vhodné
pro pneumatiky 195 / 65 R15.
Ideální pro použití se zimními pneumatikami.
529101P000PAC
(Vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS / MY10, MY15)
529101P500PAC
(Vhodný pro snímač tlaku pneumatik TPMS / MY15)
6. S
 ada poklic 15” ocelových disků
Prvotřídní plastové poklice disků pro použití
s originálními ocelovými disky. Sada obsahuje 4 poklice.
529601P000 (MY10, MY15)

DISKY

Elegantní a sportovní

7. Pojistné matice + klíč (chromovaná úprava)
Chraňte svoji investici do stylu pomocí této sady
4 pojistných matic disků.
66490ADE10 (MY10, MY15)

Kola mohou zásadně změnit estetický vzhled vašeho vozu Venga výrazněji
než jakékoli jiné příslušenství.

8. Sada pro snímání tlaku pneumatik (TPMS)
Kromě doplňkové sady disků můžete svůj standardní
vůz doplnit také sadou TPMS a optimalizovat tak stabilitu
vozidla na silnici a minimalizovat spotřebu paliva i emise.
Sada obsahuje 4 snímače a 4 matice.
1JF40AC000 (MY10)
2PF40AC650 (MY15)
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STYLOVÉ DOPLŇKY

Vyjádřete svoji osobnost
Zpestřete stylový vzhled svého vozu Venga dokonale padnoucím
příslušenstvím, které zlepšuje design vozidla.
6a
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Platí pouze pro vozy MY10
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1. L
 ED podsvícení prostoru pro nohy
Zapuštěné osvětlení podlahy v oblasti předního prostoru pro nohy.
Uvítací osvětlení, které se automaticky rozsvěcí a zhasíná
s otevřením a zavřením předních dveří. Po spuštění motoru
se osvícení postupně utlumí a zhasne.
Dostupné v červené a bílé barvě světla.
Bílá 66650ADE00W (MY10, MY15)
Červená 66650ADE00 (MY10, MY15)
2. O
 chrana nášlapu vnitřního prahu - hliníková
Tyto vysoce kvalitní hliníkové ochrany nášlapu vnitřního prahu
vytvářejí skvělý dojem při každém otevření dveří, dokonale
sedí na svých místech a jsou ozdobeny logem modelu Venga.
Sada 2 kusů.
1P450ADE00 (MY10, MY15)
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3. O
 chranné lišty bočních dveří – karbonový kompozit
Přidáním těchto ozdobných lišt se vzhledem karbonového
kompozitu zdůrazníte sportovní eleganci svého vozu Venga.
1P271ADE00CB (MY10, MY15)

6b

4. O
 chranné lišty bočních dveří – leštěný hliník
Přidáním těchto ozdobných lišt se vzhledem leštěného hliníku
zdůrazníte sportovní eleganci svého vozu Venga.
1P271ADE00 (MY10, MY15)
5. S
 ada spoilerů
Propůjčte svému vozu Venga sportovnější vzhled pomocí sady
spoilerů. Tvoří ji spoiler na přední a zadní nárazník a na boční
prahy. Součásti sady mohou být lakovány v barvě karosérie,
nebo ponechány v kontrastním provedení vůči barvě vozidla.
Tvoří nádhernou kombinaci s ozdobnými lištami bočních dveří
v karbonovém provedení a s hliníkovými ochranami nášlapu
vnitřního prahu. Platí pouze pro vozy MY10.
1P300ADE00 (MY10)

6. H
 lavice řadicí páky
Dodejte svému vozu prémiovější vzhled a získejte dokonalý
pocit z ovládání vozu prostřednictvím kožené hlavice řadicí
páky. Tato hlavice řadicí páky nahrazuje standardní továrně
montovanou hlavici.
6a Pětistupňová manuální převodovka 437111H030
(MY10, MY15)
6b Šestistupňová manuální převodovka 437111H060
(MY10, MY15)
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PŘEPRAVA
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Rozšiřte své obzory
Naše přepravní příslušenství rozšiřuje přirozenou všestrannost vašeho
prostorného vozu Venga. Vyberte si z naší nabídky střešních nosičů
a tažných zařízení.
3
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1. S
 třešní nosič - ocelový
Vyrobený na míru pro vozy Venga. Tento ocelový střešní
nosič poskytuje robustní a bezpečnou základnu pro celou řadu
přídavných střešních nosičů. Snadná montáž i demontáž.
Rovněž vhodný pro vozidla s panoramatickou střechou.
1P210ADE00ME (MY10, MY15)
2. S
 třešní nosič - hliníkový
Originální střešní nosič určený pro vozy Venga, jeho montáž
i demontáž je velmi snadná.
Tento lehký, avšak pevný nosič poskytuje bezpečnou
základnu pro montáž přídavných střešních nosičů dle výběru.
Rovněž vhodný pro vozidla s panoramatickou střechou.
1P210ADE00AL (MY10, MY15)
3. N
 osič 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 použijte mezi příčník a nosič
dodávaný distanční prvek.
55700SBA20 (MY10, MY15)
4. Síťová kapsa na sedadlo spolujezdce
Tento praktický síťový vak se upevňuje na sedadlo předního
spolujezdce pružnými popruhy a je skvělý pro uložení malých
předmětů, které řidič může na cestě potřebovat. Věci zůstanou
na místě a zůstanou snadno dosažitelné ze sedadla řidiče.
(MY10, MY15)
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5. Nosič lyží a snowboardů Xtender 739 - vysunovací
Aby se usnadnilo nakládání i vykládání převážených předmětů,
je nosič možno vysunout do strany. Díky tomu nedochází ke
styku a možnému ušpinění oděvů o karoserií vozu. Umožňuje
převážení až 6 párů lyží nebo 4 snowboardů. Nosič lze pro vyšší
bezpečnost zamknout. V kombinaci se zakřivenými příčníky
použijte mezi příčník a nosič dodávaný distanční prvek.
55700SBA10 (MY10, MY15)
6. N
 osič jízdního kola FreeRide 532 s T-adaptérem
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 (s T-adaptérem (MY10, MY15))
7. Nosič jízdního kola ProRide 591
Jakmile je jízdní kolo uloženo na držáku rámu, veškeré další
nastavování a zabezpečování se již provádí prostřednictvím
otočného knoflíku ve výšce střechy, který je ovladatelný jednou
rukou. Umožňuje montáž na levou, nebo na pravou stranu
vozu. Hmotnostní limit je 20 kg. Nosič lze pro vyšší bezpečnost
zamknout. 55701SBA10 (MY10, MY15)

8. Síť do zavazadlového prostoru (bez zobrazení)
Trvanlivá pružná síť na podlahu zavazadlového prostoru.
Zabrání pohybu menších předmětů v průběhu jízdy.
Pouze pro vozy s dolní odkládací schránkou.
857791P000 (MY10)
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1. T
 ažné zařízení vodorovně rychloodnímatelné
Snadná montáž i demontáž díky částečně viditelnému montážnímu upevňovacímu
příslušenství, které umožňuje jednoduchý přístup. Vhodné pouze pro vozidla
bez originálního parkovacího asistenta.
1P281ADE01 (MY10, MY15)
2. T
 ažné zařízení odnímatelné
Toto tažné zařízení je ideální pro pravidelné používání, a nabízí vysoce kvalitní
protikorozní povrchovou ochranu.
1P280ADE01 (Vhodné pouze pro vozidla bez originálního parkovacího
asistenta / MY10, MY15)
1P280ADE02 (MY10, MY15)
3. T
 ažné zařízení svisle 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.
1P281ADE00 (MY10, MY15)
4. Elektroinstalace k tažnému zařízení (bez zobrazení)
Voděodolné tělo 13pinové zásuvky.
13pinová 1K621ADE01CP (s vypínačem parkovacího asistenta a C2 / MY10, MY15)
7pinová 1K620ADE01CP (s vypínačem parkovacího asistenta a C2 / MY10, MY15)
7pinová 1K620ADE01PD (s vypínačem parkovacího asistenta bez C2 / MY10, MY15)
7pinová 1K620ADE01 (základní / MY10, MY15)

1

Důležité informace pro tažné zařízení: Maximální hmotnost přívěsu,
který lze za váš vůz Venga připojit, závisí na specifikaci vozidla.
Více informací získáte u svého Kia dealera.
5. Nosič jízdních kol Atera
Tento nosič umožňuje přepravu 2 jízdních kol (včetně elektrokol) 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 zabezpečena proti krádeži.
Poznámka: Maximální užitečné zatížení tažného zařízení vozu Venga
je 55 kg.
E823055001 (MY10, MY15)
6. N
 osič jízdních kol EuroClick G2
Tento nosič na 2 jízdní kola je určen pro upevnění do držáku vodorovně
rychloodnímatelného tažného zařízení (1P281ADE01), je velmi lehký
a po demontáži tažného zařízení se snadno zaklapne na správné místo.
Bezpečné upevnění jízdních kol s kruhovými nebo oválnými rámy
o průměru od 22 do 80 mm. Maximální celková nosnost tohoto nosiče
je 46 kg. Nosič lze pro vyšší bezpečnost zamknout.
55220SBA00 (MY10, MY15)
7. Mlhová světla (bez zobrazení)
Přední mlhová světla pomáhají řidiči bezpečně ovládat vozidlo
v obtížných povětrnostních podmínkách, protože zlepšují osvětlení
vozovky v nízké výšce nad ní. Tato světla se vyznačují charakterem
světelného paprsku optimalizovaným pro zvýšení viditelnosti v mlze.
Sada obsahuje 2 mlhová světla a elektroinstalaci se spínačem
na palubní desku.
Mlhová světla (sada) 1P540ADE00 (MY10)
Elektroinstalace pro mlhová světla se spínačem
(pro případ nutnosti samostatného objednání) 1P541ADE00 (MY10)
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1. O
 chrana 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 zajištěná proti odcizení.
Rozměrově přizpůsobená modelu Venga.
1P723ADE01 (MY10, MY15)
2. R
 amínko na oděvy odnímatelné
Nejelegantnější a nejpohodlnější způsob, jak na dlouhé cestě
udržet oblečení v pořádku a nepomačkané. Lze jej snadno
a bezpečně upevnit k přednímu sedadlu, nebo rychle vyjmout
a použít na jiném místě (kancelář, hotelový pokoj atd.).
Maximální zátěž 3 kg.
66770ADE00 (MY10, MY15)

2

3. P
 arkovací asistent, přední a zadní
Snadnější parkování ve stísněných prostorách. Výstražné tóny
se mění podle blízkosti překážky. Opticky se mohou lišit
od snímačů nainstalovaných ve výrobě.
Zadní E98001D000 (MY10)
Přední E98001D101 (MY10)
4. P
 ropojovací kabel pro iPod
Nyní můžete snadno nabíjet nejnovější smartphone nebo tablet
Apple ®, i když jste ve vozidle. 1 m dlouhý kabel má konektor
LightningTM a konektor USB, které můžete snadno připojit
do multimediální konzoly. Připojit můžete multimediální centrum
a přehrávat svou oblíbenou hudbu i na cestách. K dispozici pro
následující zařízení: iPhone ® 5, iPhone ® 5c, iPhone ® 5s, iPhone ® 6,
iPhone ® 6 plus, iPad ® (4. generace), iPad miniTM, iPad AirTM, iPod ®
nano (7. generace) a iPod ® touch (5. generace).
P862000100 (MY15)
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Platí pouze pro vozy MY10
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5. Z
 ávěsný interiérový háček
Tento háček, který je možno instalovat nejenom na středovou
konzoli 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 (MY10, MY15)

1

4

KOMFORT

Zlepšete své pohodlí
Zajistíte li pohodlí všech cestujících v kabině, budete si všichni moci jízdu ve voze Venga lépe užívat
a cítit se uvolněnější.

6. D
 ržák pro iPad®
Držák se bezpečně instaluje na zadní stranu sedadla spolujezdce
a díky němu lze tablet iPad ® naklápět i otáčet tak, aby byl zajištěn
optimální zorný úhel. iPad ® není součástí dodávky. Vhodné pro
modely iPad ® 1, 2, 3 a 4 a také iPad ® Air 1 a 2.
66582ADE01 (MY10, MY15)
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7. Pořadač zavazadlového prostoru
Vozy Venga vybavené soupravou pro opravu pneumatik (namísto
rezervního kola) mohou využít uvolněného prostoru pod podlahou
k umístění přihrádky pro pohodlné ukládání různých předmětů.
857251P000EQ (MY10, MY15)
8. 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.
Není vhodné pro zrcátka s elektrickým sklápěním.
1P221ADE00 (MY10, MY15)

8
12

13

1. V
 ana 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 umožňuje
lépe udržovat náklad. Toto příslušenství je vyrobeno
speciálně na míru pro vaše vozidlo a opatřeno logem Venga.
1P122ADE00 (MY10, MY15)

OCHRANA

Udržujte vůz v nejlepším stavu
Využijte maximální všestrannosti vozu Venga, bez znečištění či poškození
jeho interiéru či exteriéru.

3

2. S
 ada zástěrek
Pomáhá chránit spodek vozidla, prahy a dveře před
nadměrným znečištěním, rozbředlým sněhem a odstřikujícím
bahnem. Zhotoveno pro vůz Venga. Sada 2 kusů.
Přední 1P460ADE10 (MY10, MY15)
Zadní 1P460ADE20 (MY10, MY15)
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3. T
 extilní koberce
Tyto na míru zhotovené koberce jsou vyrobeny tak, aby dokonale padly
k vašemu vozidlu. Jsou z odolného plstěného materiálu a bezpečně uchycené
na svých místech. Koberec řidiče je zesílen patní podložkou, která zvyšuje
ochranu před opotřebením a je opatřen logem Venga.
1P141ADE00 (MY10, MY15)
4. 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 kopírovali prostor pro nohy. Na místě je drží standardní
upevňovací body a protiskluzový podklad. Koberce pro přední řadu sedadel
jsou opatřeny vyšívaným logem Venga.
1P144ADE00 (MY10, MY15)
5. P
 ryžové koberce pro všechny druhy počasí
Sada obsahující 4 jednotlivé koberce s rozměry, které přesně kopírují prostor
pro nohy ve voze. Tyto mimořádně odolné koberce zachycují vodu, bláto,
písek, posypovou sůl a díky speciální povrchové úpravě se velmi snadno
udržují čisté. Koberec řidiče je opatřen logem vozidla. Navíc díky vysokému
obsahu syntetické pryže neobtěžují zápachem klasických pryžových koberců.
1P131ADE00 (MY10, MY15)
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1. O
 chrana nakládací hrany zadního
nárazníku - černá fólie Na míru šitá
černá ochranná fólie pro horní hranu
zadního nárazníku vozu. Brání poškození
lakovaného povrchu při nakládání
a vykládání.
1P272ADE00 (MY10, MY15)

2

2. O
 chrana nakládací hrany zadního
nárazníku - transparentní fólie
Odolná, transparentní ochranná fólie
pro horní hranu zadního nárazníku vozu.
Brání poškození lakovaného povrchu
při nakládání a vykládání.
1P272ADE01 (MY10, MY15)

3

3. O
 chrana nášlapu vnitřního prahu
- transparentní fólie
Transparentní materiál nabízí ochranu
před poškrábáním a uchovává vozidlo
v nepoškozeném stavu. Sada 4 kusů.
1Y451ADE00TR (MY10, MY15)
4. O
 chrana nášlapu vnitřního prahu
- černá fólie
Odolná černá fólie, která chrání
a uchovává lak před každodenní
hrozbou poškození. Sada 4 kusů.
1Y451ADE00BL (MY10, MY15)

4

5. O
 chranné fólie laku pod kliky dveří
- transparentní fólie
Ochrání lak před poškrábáním nehty
nebo klíči, takže lak bude dlouho vypadat
jako nový. Použitá fólie je trvanlivá
a transparentní. Sada 4 kusů.
66272ADE00 (MY10, MY15)
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BEZPEČNOST, PÉČE A SERVIS

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 ve vozidle. Pomohou vám se o vozidlo lépe postarat.
Oba si to zasloužíte!
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1. S
 ouprava 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. R
 eflexní 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. K
 orekční laky
Ochrana před korozí a zachování vzhledu vozidla.
Škrábance, odštípnutí laku kaménky a skvrny mohou být
opraveny korekčním lakem. Informace o katalogovém čísle
a dostupnosti vám poskytne váš Kia dealer.
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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. A kumulátor 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 Kia dealer.
6. Ž
 árovky
Originální žárovky Kia poskytují dlouhodobý, vysoký a přesný
světelný výkon. K dispozici jsou jednotlivé žárovky nebo sada
náhradních žárovek, která je požadována zákony některých
evropských zemí. Informace o katalogovém čísle a dostupnosti
vám poskytne váš Kia dealer.

6

7. L etní 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 olejů a jiné nečistoty.
Pro odstranění zbytků 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 špíny a prachu
z brzd. Samostatně dodávaná houba pomáhá setřít nečistoty
ze skleněných povrchů.
LP974APE002K (sada obsahuje všechny výše uvedené produkty)
Následující položky jsou také k dispozici individuálně:
7a. L etní koncentrát Kia 1 : 100 (40 ml)
LP974APE001K
7b. Č
 istič disků Kia (500 ml)
LP970APE001K
7c. O
 dstraňovač hmyzu ve spreji (500 ml)
LP970APE002K

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.
LP973APE009K (sada obsahuje všechny výše uvedené produkty)
Následující položky jsou také k dispozici individuálně:
8a. Rozmrazovač skel Kia (sprej, 500 ml)
LP973APE010K
8b. Zimní koncentrát Kia do –60 °C (1 l)
LP973APE003K
8c. Zimní kapalina Kia do –30 °C (5 l)
LP973APE004K
8d. Zimní koncentrát Kia do –60 °C (500 ml)
LP973APE002K
8e. Zimní koncentrát Kia do –60 °C (250 ml)
LP973APE001K

9. Š
 krabka na námrazu s rukavicí KIA
Udrží vaše ruce v teple a suchu i během odstraňování ledu z čelního skla.
LP950APE01K (není součástí sady)
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www.kia.com

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com
K15.01215

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.

