Příslušenství

Ukažte...
své nadšení
Dopřejte si ještě
je
větší zážit
zážitek
itek z vašeho nového vozu Kia XCeed. Stačí
si vybrat někte
kterou ze sad spe
peciálně navržených slitinových disků a váš
některou
speciálně
vůz ihned získá
á osobitý
o
styl. Ať už hledáte cokoli, od nejodvážnějších
sportovních designů
gnů po
p výrazně
vý azně elegantní
e
design, nabízíme vám perfektní
poutavé disky, které vašemu novému vozu Kia XCeed dodají nádech
jedinečnosti. A samozřejmě jsou všechny disky navrženy podle přísných
standardů společnosti Kia. To znamená, že se vyznačují nejlepším možným
vzhledem i kvalitou, takže při výběru opravdu nemůžete udělat chybu.

Originální disky
• Stylový design
• Strukturální integrita
• Intenzivní testování

Disky

1. Slitinový disk 16" Anyang

8. Slitinový disk 18" Hanyang

J7400ADE06XGR

G5400ADE08XGR

2. Slitinový disk 16" Anyang

7. Slitin
Slitinový disk 18" Hanyang

X
J7400ADE06X

G
G5400ADE08XBC

9. Sada bezpečnostních matic + klíč
66490ADE50

Číslo dílu

Disky

1

J7400ADE06XGR (šedý)

Slitinový disk 16" Anyang

2

J7400ADE06X (stříbrný)

Slitinový disk 16" Anyang

3

J7400ADE06XBL (černý)

Slitinový disk 16" Anyang

4

J7400ADE06XBC (dvoubarevný)

Slitinový disk 16" Anyang

5
6

52910J7700PAC (dvoubarevný)
52910J7800PAC (dvoubarevný)

Podrobnosti

16palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, 6.5J x 16, vhodné pro pneumatiky 205/60
05/60
0 R16. Sada
a
obsahuje krytku bez matic. Je možné použít originální matice.

Slitinový disk 16"

matik
ky 205/60
20
05/60 R16. Sad
16palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, 6.5J x 16, vhodné pro pneumatiky
Sada
neobsahuje krytku/matice.

Slitinový disk 18"

18palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny s dvojitými paprsky, 7.5J x 18, vhodné pro pneumatiky
235/45 R18. Sada neobsahuje krytku/matice.

7

G5400ADE08XBC (dvoubarevný)

Slitinový disk 18" Hanyang

8

G5400ADE08XGR (šedý)

Slitinový disk 18" Hanyang

18palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny s dvojitými paprsky, 7.5J x 18, vhodné pro pneumatiky
235/45 R18. Sada obsahuje krytku bez matic. Je možné použít originální matice.

66490ADE50

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.

9

6. Slitinový disk 18"

3. Slitinový disk 16" Anyang

52910J7800PAC

J7400ADE06XBL

5. Slitinový disk 16"

4. Slitinový disk 16" Anyang

52910J7700PAC

J7400ADE06XBC

svou individualitu

Váš vůz již sám o sobě přitahuje pozornost.
I tak mu však můžete dodat ještě více vlastní
osobitosti prostřednictvím nápadů, které
posunou váš vůz Kia XCeed na novou úroveň.
Dokonalý tvar, dokonalá kvalita a dokonalý odraz
vašeho vlastního dynamického stylu.

Polep karoserie, závodní pruhy
Dodejte své jízdě extra sportovního ducha díky elegantním a aerodynamickým liniím. Polepy
karoserie špičkové kvality dokonale kopírují kontury vašeho vozu XCeed a jsou k dispozici

J7200ADE00BL (lesklá černá)

v lesklé černé, lesklé červené nebo matné bílé barvě. Jsou odolné vůči extrémním klimatickým

J7200ADE00RD (lesklá červená)

podmínkám i častému používání myčky. Doporučujeme profesionální aplikaci.

J7200ADE00WH (matná bílá)

Design

Vyjádřete...

Design

LED podsvícení interiéru
Dodejte interiéru vašeho vozu exkluzivní atmosféru pomocí tohoto
prémiového příslušenství, které zaplaví přední prostor pro nohy
příjemným světlem, jež se rozsvítí současně s odemknutím dveří
a postupně zhasne po nastartování motoru. K dispozici ve stylové
červené nebo klasické bílé barvě.
66650ADE20 (červené)
66650ADE20W (bílé)

LED světla do dveří

LED projektory ve dveřích, logo Kia

Bodové LED světlo se rozsvítí vždy po otevření dveří vozu. Toto jemné

Zajistěte si stylové nastupování ve tmě prostřednictvím těchto

LED světlo je úsporné, a přesto zajišťuje výrazné osvětlení nástupního

jemných, a přesto ostrých paprsků pro nádherné osvětlení

prostoru a usnadňuje tak nastupování za snížené viditelnosti.

nástupního prostoru logem Kia. Automaticky se aktivují při otevření

66651ADE00

předních dveří.
66651ADE00K

< LED osvětlení zavazadlového prostoru a pátých dveří
Už nikdy nebudete muset bezradně hledat nějakou konkrétní věc ve tmě. A ani
přitom nestoupnete někam, kam nechcete. LED osvětlení zavazadlového prostoru
a pátých dveří se rozsvítí, jakmile otevřete páté dveře. Užijte si dokonalou viditelnost
v zavazadlovém prostoru i mimo něj!
66652ADE00

Design

Matný design

Lesklý design

Krytky zpětných zrcátek
Na detailech záleží. Pozvedněte celkový vizuální dojem vašeho vozu
XCeed tím, že jeho exteriér doplníte těmito matnými nebo vysoce
lesklými nerezovými krytkami.
J7431ADE00ST (lesklý design)
J7431ADE00BR (matný design)

Design

Ozdobné lišty dveří
Tyto jedinečně elegantní matné nebo vysoce lesklé nerezové
lišty zvýrazní boční obrysy vašeho vozu XCeed svým jemným
decentním vzhledem.

Ochranná lišta zadního nárazníku

J7271ADE50ST (lesklý design)
J7271ADE50BR (matný design)

Malé detaily s propracovaným charakterem. Použijte tuto elegantní

Lesklý design

lištu z tmavé nerezové oceli k vytvoření vkusného doplňku na pátých
dveřích.
J7274ADE50ST (lesklý design)
Lesklý design

Matný design

Matný design

J7274ADE50BR (matný design)

Lesklý design
Lesklý design

Matný design

Matný design

Ozdobná lišta pátých dveří

Ochranná lišta zavazadlového prostoru

Doplňte své páté dveře touto lištou z matné nebo vysoce lesklé

Exkluzivní styl: Tyto matné nebo lesklé lišty z nerezové oceli

nerezové oceli. Je atraktivní při pohledu zezadu a současně

poskytují ochranu a zároveň dodají vnitřní liště nakládacího prostoru

elegantně doplňuje ostatní stylové prvky při pohledu z jakékoli

vašeho vozu XCeed rafinovaný vzhled.

strany.

J7275ADE50ST (lesklý design)

J7491ADE50ST (lesklý design)

J7275ADE50BR (matný design)

J7491ADE50BR (matný design)

Užívejte si...
život naplno
Život vám může čas od času postavit do cesty různé výzvy. Náhle
zatoužíte po zimní dovolené? Nebo chcete vyrazit za dobrodružstvím
mimo civilizaci, které vám pomůže nechat všechny starosti daleko za
sebou? Či případně potřebujete převézt objemné předměty? Absolutně
žádný problém. Pro váš nový vůz Kia XCeed jsme vytvořili kompletní
řadu přepravních systémů přizpůsobených na míru, které zvýší
nákladovou kapacitu vašeho vozu. Takže už žádné výmluvy. Vyrazte
na cesty a vezměte si s sebou, cokoli potřebujete, abyste si mohli svůj
život užívat skutečně na maximum.

Originální příčníky
• Přeprava různého nákladu bezpečným
způsobem
• Speciální design přispívající ke snížení hluku
• Přesné zpracování

Originální tažná
zařízení
• Přísné testování
• Bezpečná přeprava
• Ochrana proti korozi

Přeprava

Střešní příčníky, hliníkové
Tyto silné a dokonale padnoucí střešní příčníky vám pomohou

Nosič jízdního kola Pro

přepravit vše, co byste mohli potřebovat při svém dalším

S tímto nosičem je nakládání a vykládání jízdního kola jednoduché

dobrodružství. Vhodné pouze pro vozy s originálními střešními ližinami

a bezpečné. Jakmile je jízdní kolo uloženo na držáku rámu, veškeré

značky Kia. Vhodné i pro vozidla s panoramatickou střechou, která

další nastavování a zabezpečování se již provádí jednou rukou ve výšce

může být pootevřená nebo zavřená. Maximální nosnost až 80 kg.

střechy prostřednictvím otočného knoflíku. Maximální nosnost až 20 kg.

J7211ADE00AL

66700ADE00

Nosič lyží a snowboardů Thule

(Pro montáž na ocelové střešní příčníky je nutné použít sadu adaptérů

Po dni stráveném na svahu přichází čas vydat se na cestu domů

66700ADE90).

s veškerou výbavou, a to rychle a bez potíží. Do tohoto nosiče
můžete uložit až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy. Nosič se vysouvá
do strany, takže svoji výbavu můžete naložit a vyložit a zůstanete
zároveň v dostatečné vzdálenosti od svého vozu, abyste si neušpinili
oděv. Součástí balení jsou adaptéry pro montáž na hliníkové/ocelové
střešní příčníky.
55700SBA10

Nosič lyží a snowboardů 400 a 600
Spolehlivý společník pro vaše budoucí zimní dobrodružství. V závislosti na
vašich požadavcích na prostor si můžete vybrat nosič lyží a snowboardů
400 nebo 600. Pro zajištění vyšší bezpečnosti jej lze zamknout.
66701ADE10 (nosič 400 / až 4 páry lyží nebo 2 snowboardy)
66701ADE00 (nosič 600 / až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy)
(Pro montáž na ocelové střešní příčníky je nutné použít sadu adaptérů
66701ADE90).

Střešní box 330
Při cestě na dovolenou budete pravděpodobně
potřebovat více prostoru pro zavazadla než
obvykle. Než se pokusíte namačkat své věci
do vozu, vyzkoušejte pohodlí a prostor tohoto

Střešní příčníky, ocelové

Nosič jízdního kola Active

elegantního a odolného střešního boxu. Snadno se

Spolehlivé základní vybavení pro přepravu nákladu na střeše. Tyto

Vyžijte naplno své dny nabité akcí. Tento nosič umožňuje snadné

instaluje, otevírá se na obě strany pro extra rychlý

uzamykatelné ocelové střešní příčky jsou vyrobeny na míru pro váš vůz

nakládání a vykládání jízdního kola. Jeho nosnost činí až 17 kg.

přístup a představuje elegantní způsob uložení

XCeed a umožňují bezpečnou přepravu nákladu při každé cestě. Vhodné

Součástí balení jsou adaptéry pro montáž na hliníkové/ocelové

zavazadel. Pro zajištění vyšší bezpečnosti jej lze

pouze pro vozy s originálními střešními ližinami značky Kia. Vhodné i pro

střešní příčníky.

zamknout.

vozidla s panoramatickou střechou, která může být pootevřená nebo

66700ADE10

66730ADE10 (rozměry: 144 × 86 × 37,5 cm /

zavřená. Maximální nosnost až 80 kg.
J7211ADE00ST

objem: 330 l / nosnost: až 75 kg)

Přeprava

< Nosič jízdních kol pro všechna tažná zařízení

Elektroinstalace k tažnému zařízení

Ideální společník pro dovolenou na kolech nebo cyklovýlety. Nosič

Instalace používá originální konektory vozidla a multifunkční modul

je navržen pro vaši maximální zábavu bez starostí. Můžete na něm

přívěsu, který zesiluje všechny potřebné signály. Je kompatibilní

převážet 2 kola do celkové hmotnosti 60 kg. Je zamykatelný, kola se

s konvenčními žárovkovými a LED světly přívěsu. Nabízí zvukovou

do něj snadno nakládají a je sklopný - zadní výklopné dveře můžete

výstražnou signalizaci poruchy ukazatelů směru nebo brzdových

otevřít i s koly na nosiči.

světel přívěsu. Zadní mlhové světlo vozidla je automaticky vypnuto,

E823055001

když je přívěs nebo nosič jízdních kol připojen. 13pinový systém
je připraven zvládnout všechny moderní funkce karavanů. Abyste

Mříž zavazadlového prostoru, horní rám

mohli plně využít jeho funkčnosti, objednejte rovněž rozšiřovací sadu

Tato robustní mříž padne přesně mezi opěradla zadních sedadel

kabeláže +15/+30.

a střechu. Chrání cestující ve vozidle před pohybem nákladu,
zejména v případě nehody. Mříž se snadno instaluje a je navržená

Informujte se u svého prodejce, jaká je maximální přípustná celková

tak, aby neomezovala pohled řidiče dozadu.

hmotnost přípojného vozidla pro váš vůz.

J7150ADE50
J7621ADE00CP (13pinová)

Skládací organizér do zavazadlového prostoru

J7620ADE00CP (7pinová)

Ideální pro rychlé uložení a zajištění jakýchkoliv předmětů. Také

55621ADE01 (rozšiřovací sada +15/+30 k 13pinové elektroinstalaci)

ho můžete složit na plocho a vytvořit prostor pro další náklad.

V závislosti na skutečném využití tažného zařízení jsou k dispozici

S praktickými popruhy a držadly pro pohodlné přenášení mimo vůz.

adaptéry pro změnu ze 7pinové na 13pinovou instalaci nebo naopak.

66123ADE00

E919999137 (adaptér pro změnu z 13pinové (vozidlo) na 7pinovou
(přívěs/karavan) instalaci)

Tažné zařízení, rychloodnímatelné

55622ADB00 (adaptér pro změnu ze 7pinové (vozidlo) na 13pinovou

Kdykoli potřebujete táhnout velký náklad, je toto korozivzdorné

(přívěs/karavan) instalaci)

ocelové tažné zařízení špičkové kvality ideální pro efektivní přepravu.
Navíc jej lze snadno, bezpečně a diskrétně odejmout.
J7281ADE50

Tažné zařízení, odnímatelné
Toto vysoce kvalitní odnímatelné tažné zařízení je odolné vůči
korozi a bylo vyvinuto tak, abyste mohli optimálně převážet náklad
v souladu s maximální přípustnou hmotností přívěsu určenou pro
váš vůz XCeed.
J7280ADE50

Důležité informace pro tažné zařízení
Maximální přípustná hmotnost přívěsu a svislé zatížení (při použití
přívěsu) pro váš vůz XCeed závisí na specifikaci vozidla. Více
informací získáte u svého prodejce vozů Kia. Veškerá tažná zařízení
z originálního příslušenství pro model Kia XCeed 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).
rychloodnímatelné

odnímatelné

Zachovejte...
perfektní stav
Originální koberce
• Vysoce kvalitní materiály
• Přesné rozměry
• Bezpečné upevnění

Všichni víme, že za udržení dobrého vzhledu a kondice se platí. To se vztahuje i na váš
nový vůz Kia XCeed. Naše rozsáhlá řada ochranného příslušenství je vyrobena přesně pro
váš vůz XCeed. Ať už se jedná o ochranu interiéru před důsledky přepravy zabláceného či
mokrého sportovního vybavení nebo jiných znečištěných předmětů, nebo ochranu laku před
vlivy extrémního počasí, vytvořili jsme výrobky se snadnou instalací, které v průběhu času
rozhodně oceníte. Díky nim si budete moci spolu se svým vozem XCeed naplno užívat života
bez ohledu na počasí nebo roční období. A váš vůz bude v zimě, na jaře, v létě i na podzim
zářit novotou, takže na něj bude vždy radost pohledět.

svůj majetek

Pryžové koberce do každého počasí

Ochrana

Chraňte...

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

Koberec zavazadlového prostoru, oboustranný

a voděodolný povrch a je opatřena zvýšenými okraji. Opatřena logem XCeed.

V závislosti na situaci můžete potřebovat přepravit různé druhy

bláta či písku. Tyto odolné koberce ochrání celou podlahu vaší kabiny.

J7122ADE50 (pro vozy s i bez subwooferu, pro vozy s dvojitou podlahou zavazadlového

nákladu. Tento vícefunkční koberec poskytuje univerzální ochranu

Jsou opatřeny logem XCeed a upevňovacími body, které je pevně drží

prostoru)

díky měkkému polstrování z vysoce kvalitního veluru na jedné straně

Ať už máte za sebou jakékoliv dobrodružství, nemusíte si při návratu
do svého vozu dělat starosti s promočenými botami nebo botami od

na místě. Navíc díky vysokému obsahu syntetické pryže neobtěžují

a houževnatému materiálu odolnému vůči nečistotám na druhé straně.

zápachem klasických pryžových koberců.

J7120ADE50 (pro vozy s i bez subwooferu, pro vozy s dvojitou podlahou

J7131ADE50 (sada 4 kusů)

zavazadlového prostoru).

jsou opatřeny logem XCeed a na místě je drží upevňovací body

Textilní koberce

Ochranné fólie zadního nárazníku

a protiskluzový podklad.

Chraňte náchylná místa v kabině pomocí těchto ochranných koberců

Buďte bez starostí při časté manipulaci s nákladem – s vědomím,

J7143ADE50 (sada 4 kusů)

vyrobených z odolné jehlové plsti. Koberec řidiče je navíc zesílen

že horní hrana vašeho zadního nárazníku je spolehlivě chráněna

patní podložkou pro dodatečnou ochranu před opotřebením a zdobí

před možnými škrábanci a odřením. K dispozici v černém

jej logo XCeed.

a transparentním provedení.

J7141ADE50 (sada 4 kusů)

J7272ADE50BL (černé)

Být připravený je ten nejlepší způsob, jak se vyhnout
potenciálním problémům. Vysoce kvalitní lak a povrchy
interiéru vašeho nového vozu Kia XCeed jsou vyrobeny
tak, aby odolaly extrémním podmínkám. A naše
speciálně vytvořené příslušenství bylo navrženo za
účelem zajištění ještě větší ochrany.

Velurové koberce
Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. Tyto vysoce kvalitní velurové
koberce ochrání interiér vašeho vozu XCeed před každodenními
nečistotami a současně vylepší jeho vzhled. Přední koberce

J7272ADE50TR (transparentní)

Ochranné fólie udržují lak v těchto místech jako nový a bez jakýchkoliv škrábanců. Sada

Komfort

Prohlubně pod klikami dveří jsou obzvláště náchylné k poškrábání od nehtů nebo klíčů.

Ochrana

Ochranné fólie pod kliky dveří, transparentní

Zajistěte si...
trvalé pohodlí

4 kusů.

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. Nasazená clona je zajištěna proti odcizení.

66272ADE00

J7723ADE00

Nejen pro sebe, ale také pro ostatní cestující ve voze. Ať už se jedná o zábavu dětí
na dlouhých cestách, předcházení námrazy čelního skla během zimních nocí nebo
zabránění pomačkání oblečení při cestě na důležitou schůzku, máme pro vás vždy
vhodné řešení.

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. 66582ADE01

Ramínko na oděvy, odnímatelné
Bez pomačkání, bez stresu. Ramínko na oděv 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.
66770ADE10

Ochranné lišty dveří
Dodejte hladkým liniím svého vozu ještě více sportovní elegance a zároveň ochraňte

Závěsný interiérový háček

boky jeho karoserie před škrábanci a odřením. Pro dosažení jednotného vzhledu mohou

Vyhněte se rozlití nebo rozsypání svého občerstvení

být nalakovány v barvě karoserie vašeho vozu.

díky tomuto praktickému háčku. Instaluje se například

J7271ADE00BL

na středovou konzolu na stranu spolujezdce.
66743ADE00

na ochranu a péči
Péče o vás, vaši rodinu i váš nový vůz XCeed bude vždy na vrcholu
našeho seznamu priorit. Naše certifikované bezpečnostní výrobky
odpovídají nejnovějším právním předpisům EU a díky našim výrobkům
pro péči o vůz bude váš vůz Kia XCeed neustále ve špičkovém stavu, na
který budete moci být hrdí.

Zimní balíček Kia a škrabka na led s rukavicí Kia
Tato sada obsahuje nádobu s koncentrovanou zimní kapalinou do
ostřikovačů, která zajistí, že vaše stěrače budou hladce klouzat
po čelním skle. 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

Reklamní předměty

Bezpečnost a péče

Zaměřte se...

okna.
LP973APE109K
Škrabka na led s rukavicí Kia: LP950APE01K

Letní balíček Kia
Sada obsahuje nádobu koncentrované letní kapaliny do ostřikovačů,
která vám pomůže udržet křišťálově čisté čelní sklo. Odstraňovač
hmyzu ve spreji odstraní opravdu houževnaté zbytky hmyzu
z čelního skla a světlometů. Čistič kol ve spreji speciálně připravený
pro slitinové disky zjednodušuje odstranění špíny a prachu z brzd.

Klíčenka – kožená

Samostatně dodávaná houba pomáhá setřít nečistoty ze skleněných

Módní splétaná klíčenka vyrobená z dvoubarevné textilní kůže

povrchů.

s lesklou černou kovovou sponou s reliéfním logem a kroužkem.

LP974APE102K

Skládací deštník
Deštník vysoké kvality s rukojetí z textilní koženky a funkcí
automatického otevření a zavření. Logo vytištěno tón v tónu
na jedné z částí.

Reflexní vesta

Souprava pro případ nouze

Dejte své bezpečnosti nejvyšší prioritu. S touto

Buďte plně vyzbrojeni pro nepředvídatelné

Sada USB nabíječky do auta s různými
kabely

velmi dobře viditelnou neonovou vestou

situace na silnici. Tato souprava pro případ nouze

USB nabíječka do auta se 2 USB sloty. Sada obsahuje několik

s reflexními proužky budete mít zaručenou

obsahuje dvě reflexní vesty, výstražný trojúhelník

propojovacích kabelů s různými konektory. Dodává se

viditelnost ve dne i v noci. Snadno ji uložíte do

a lékárničku v souladu s požadavky aktuální

v pouzdře z materiálu EVA s nylonovým potahem.

kapsy na dveřích, vyhovuje normě EN 20471

normy DIN 13164: 2014, která je součástí povinné

a ve většině evropských zemí je součástí povinné

výbavy ve většině evropských zemích.

Výstražný trojúhelník

Cestovní hrnek

výbavy. Universální velikost pro všechny.

66940ADE00

Buďte připraveni při nečekaných situacích. Tento

Černý dvojitý termohrnek vyrobený z nerezové oceli se

lehký a stabilní skládací trojúhelník je velmi dobře

100% ochranou proti rozlití. Váš ideální společník v autě,

vidět, a efektivně tak varuje přijíždějící řidiče,

kanceláři nebo na cestách. S červeným logem Kia a jedinečným

pokud na svých cestách uvíznete. Lehký, stabilní

diamantovým vzorem.

66941ADE00 (jedna vesta)

Dětský podsedák

a skládací. Vyhovuje aktuálnímu nařízení ECE-R27

Je vhodný pro děti od 15 do 36 kg (cca 3 - 12 let).

Evropské hospodářské komise OSN a ve většině

Jeho montáž je mimořádně snadná a intuitivní.

evropských zemí je součástí povinné výbavy.

Kromě bezpečnosti poskytuje sedadlo také

66942ADE00

vysoký komfort pro malého cestujícího. Dětský
podsedák se dává na sedadlo a upevňuje se
pomocí 3-bodového bezpečnostního pásu. Potah
je pratelný v pračce.
www.kia.zstudio.cz

