
KIA SOUL EV

Ceník příslušenství MY14 -           

Design Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód
cena s DPH čas (h) PN

Soul_PS_EV11LED světla do dveří
Sada 2ks, po otevření dveří osvítí venkovní plochu pro bezpečný výstup a nástup do vozu, pro vozy bez 
Smart Key je nutné zakoupit spolu s montážním balíčkem 66651ADE99

3 449 Kč 1,00 66651ADE00

Soul_PS_EV12LED projektory do dveří s logem Kia Sada 2ks, pro vozy bez Smart Key je nutné zakoupit spolu s montážním balíčkem 66651ADE99 3 448 Kč 1,00 66651ADE00K

Soul_PS_EV13Montážní balíček pro LED světla/projektory do dveří Nezbytný pro montáž LED světel/projektorů do dveří u vozů bez Smart Key 662 Kč 0,50 66651ADE99

Soul_PS_EV14Červené podsvícení interiéru - 1. řada sedadel Rozsvítí se spolu s otevřenými dveřmi 3 322 Kč 1,00 66650ADE20

Soul_PS_EV15Červené podsvícení interiéru - 2. řada sedadel Instaluje se jako rozšíření podsvícení 1. řady sedadel 3 121 Kč 0,50 66650ADE30

Soul_PS_EV16Bílé podsvícení interiéru - 1. řada sedadel Rozsvítí se spolu s otevřenými dveřmi 3 322 Kč 1,00 66650ADE20W

Soul_PS_EV17Bílé podsvícení interiéru - 2. řada sedadel Instaluje se jako rozšíření podsvícení 1. řady sedadel 3 121 Kč 0,50 66650ADE30W

Soul_PS_EV18Sportovní pedály Pro vozy s automatickou převodovkou 1 853 Kč 0,25 B2F05AB000

Ochrana Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód
cena s DPH čas (h) PN

Soul_PS_EV21Ochranné fólie pod kliky dveří Transparentní, sada 4 ks 807 Kč 0,35 66272ADE00

Soul_PS_EV22Velurové koberce S logem ECOdynamics 3 069 Kč 0,05 B2143ADE00EV

Soul_PS_EV23Koberec zavazadlového prostoru 1 629 Kč 0,05 B2F12AC000

Soul_PS_EV24Vana zavazadlového prostoru 1 482 Kč 0,05 B2F12AC500

Přeprava Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód
cena s DPH čas (h) PN

Soul_PS_EV31Fixační pomůcka "Orderly" Na suchý zip, zabrání pohybu předmětů v zavazadlovém prostoru 664 Kč 66123ADD00

Soul_PS_EV32Mříž zavazadlového prostoru
Pouze pro vozy s roletou zavazadlového prostoru, ochrání cestující před nákladem, vhodná také pro 
přepravu domácích mazlíčků

7 693 Kč 0,17 B2150ADE00

Soul_PS_EV33Skládací organizér do zavazadlového prostoru S praktickými popruhy a držadly, nosnost až 30 kg 1 795 Kč 66123ADE01

Komfort Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód
cena s DPH čas (h) PN

Soul_PS_EV41Ramínko na oděvy Uchycení za hlavovou opěrku, přenosné, maximální zátěž 3 kg 2 312 Kč 0,08 66770ADE11

Soul_PS_EV41Ramínko na oděvy Uchycení za hlavovou opěrku, přenosné, maximální zátěž 3 kg 2 312 Kč 0,08 66770ADE11

Soul_PS_EV42Nabíjecí kabel Mennekes s brašnou Kabel s konektorem Mennekes zkracuje dobu nabíjení z 10-14 na 4-5 hodin, délka 3m 14 610 Kč E4630ADE00

Soul_PS_EV42Nabíjecí kabel Mennekes s brašnou Kabel s konektorem Mennekes zkracuje dobu nabíjení z 10-14 na 4-5 hodin, délka 3m 14 610 Kč E4630ADE00

Soul_PS_EV43Datový kabel Lightning/USB Délka 1m, pro zařízení Apple® 1 640 Kč P862000100

uni41Kožený obal na návod k obsluze a další doklady Toto kožené pouzdro má 3 kapsy (1x velká, 2x malá). Magnetické uzavírání. 151 Kč 66995ADE00

Kola Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód
Možnosti aplikace disků doporučujeme ověřit v TP vašeho vozu. cena s DPH čas (h) PN

Soul_PS_EV51Snímač TPMS 1 ks 2 099 Kč 52933B2100

Soul_PS_EV52Sada bezpečnostních matic Chrání vaše kola před krádeží, pouze pro slitinové disky 1 111 Kč 66490ADE50

Soul_PS_EV53Matice pro slitinové disky 1 ks 99 Kč 5295014140

uni51Sada ochranných obalů na 4 kola
Sada 4 kusů. Sada ochranných obalů má jednotnou velikost. Může nést kola hmotnosti do 30 kg. 
Ergonomická rukojeť usnadní přenášení. Na každém obalu naleznete kapsu pro matice kol. 1 464 Kč 66495ADB01

Bezpečnost Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód
cena s DPH čas (h) PN

Soul_PS_EV61Lékárnička Balení obsahuje lékárničku, dvě reflexní vesty a výstražný trojúhelník 917 Kč 66940ADE00

Soul_PS_EV62Výstražný trojúhelník 333 Kč 66942ADE00

Soul_PS_EV63Reflexní vesta 190 Kč 66941ADE00

Soul_PS_EV64Sada náhradních žárovek a pojistek H7 587 Kč LP180APEKKITH7

Soul_PS_EV65Halogenová žárovka H7 - X-tremeVision +130% O 130% více světla na silnici znamená o 45 metrů delší dohled 612 Kč LP180APE5K00H7

Soul_PS_EV66Halogenová žárovka H7 - BlueVision Ultra Jasné bílé světlo imitující  xenonový efekt 612 Kč LP180APE4K00H7

Soul_PS_EV67Halogenová žárovka H7 - Vision +60% O 60% větší svítivost 524 Kč LP180APE3K00H7

Soul_PS_EV68Halogenová žárovka H7 - LongerLife Trojnásobná životnost 310 Kč LP180APE2K00H7

Soul_PS_EV69Halogenová žárovka H7 - Standard 218 Kč LP180APE1K00H7

Uni61Dětská autosedačka Reboarder 3600
Autosedačka od 0 do 36 kg. Otočná sedačka o 360o . Autosedačka má 2 polohovací pozice. Opěrka 
hlavy má 10 různých nastavení výšky, tedy dětská autosedačka roste s dítětem. 8 833 Kč 66760ADD08

Uni62Dětská autosedačka Premium ISOFIX
Autosedačka od 0 do 36 kg. Opěrka hlavy má 7 různých nastavení výšky, tedy dětská autosedačka roste 
s dítětem. 5 604 Kč 66760ADD03

Uni63Dětský podsedák Pro děti od 15 do 36 kg (cca 4-12 let) 610 Kč 66710ADD00

Uni64Ochranný potah sedadla Premium
Potah chrání sedadla automobilu před poškozením a zašpiněním, lze ho použít na zadním i předním 
sedadle. Díky své velikosti poskytuje ochranu celému sedadlu. 1 018 Kč 66970ADD01

Uni65Ochranný potah sedadla Basic
Potah chrání sedadla automobilu před poškozením a zašpiněním, lze ho použít na zadním i předním 
sedadle. 287 Kč 66110ADD00

Uni66Kapsář na sedadlo
Univerzální kapsář na zadní stranu předního sedadla, který chrání zadní povrch předního sedadla před 
znečištěním a současně nabízí místo pro hračky, knihy a jiné potřeby pasažérů sedících vzadu. 452 Kč 66760ADD00

Uni67Bezpečnostní zrcátko do auta
Zpětné zrcátko pro dětskou autosedačku, která je upoutaná proti směru jízdy, je připevněno na 
otáčivém kloubu, který poskytuje rozšířený výhled na dítě v jakémkoliv úhlu. 360 Kč 66760ADD01

uni68Výstražné světlo Světlo, které se dává na střechu vozu pro dobrou viditelnost. Viditelnost až 1 km. 1 085 Kč 66945ADE00

uni69Nouzové bezpečnostní kladívko
V nouzové situaci pro rozbití skla. Dodává se spolu s integrovaným řezačem bezpečnostních pásů a lze 
jej namontovat na dveře auta pro rychlý přístup. Snadné a bezpečné použití.

669 Kč 66946ADE00

Péče Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód
cena s DPH čas (h) PN



Uni71Čistič disků Kia Sprej, 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. 283 Kč LP970APE101K

Uni72Zimní balíček Kia
Obsahuje 1 litr koncentrátu do ostřikovačů do -60°C, rozmrazovač, škrabku a houbičku. Uvedená cena 
je za jeden balíček.

542 Kč LP973APE109K

Uni73Zimní koncentrát do ostřikovačů Kia do -60°C 250 ml. Uvedená cena je za jeden kus. 73 Kč LP973APE101K

Uni74Zimní koncentrát do ostřikovačů Kia do -60°C 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. 117 Kč LP973APE102K

Uni75Zimní koncentrát do ostřikovačů Kia do -60°C 1 litr. Uvedená cena je za jeden kus. 171 Kč LP973APE103K

Uni76Zimní kapalina do ostřikovačů Kia do -30°C 5 litrů. Uvedená cena je za jeden kus. 509 Kč LP973APE104K

Uni77Rozmrazovač skel Kia Sprej, 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. 171 Kč LP973APE110K

Uni78Škrabka na námrazu s rukavicí Kia Uvedená cena je za jeden kus. 180 Kč LP950APE01K

Uni79Antibakteriální odstraňovač zápachu
Prostředek dokonale absorbuje pachy. Rychle a dlouhodobě dokáže odstranit pachy ve vnitřním 
prostoru vozidla. Zanechává příjemnou svěží vůni máty. Neobsahuje látky s alergickými účinky ani 
parfémové oleje.

217 Kč LP970APE01ACK

Uni711Glasscoat - bronzový balíček
Glasscoat je chemická ochrana laku, která vytváří tenkou, sklu podobnou vrstvu, čímž trvale chrání váš 
vůz proti nepřízni počasí, nečistotám a zajistí dlouho trvající lesk.

3 497 Kč LP982APE1BROK

Uni712Glasscoat - stříbrný balíček
Obsahuje bronzový balíček + interierový čistič, odstrańovač ptačího trusu, šampon pro ještě větší lesk 
vozu, houbičku, rukavice a leštící hadříky, to vše v praktické tašce.

5 237 Kč LP982APE1SILK

Uni713Glasscoat - zlatý balíček
Obsahuje stříbrný balíček + sadu pro tzv. suché čištění vozu, chemickou ochranu čelního skla pro vždy 
perfektní výhled a kartáč na čištění disků, to vše v praktické tašce.

6 313 Kč LP982APE1GOLK

Uni714Letní balíček Kia
Obsahuje letní koncentrát do ostřikovačů, odstraňovač hmyzu, čistič disků a houbičku. Uvedená cena je 
za jeden balíček.

633 Kč LP974APE102K

Uni715Letní koncentrát do ostřikovačů Kia 1:100 40 ml, použitelný do 4 litrů vody. Uvedená cena je za jeden kus. 51 Kč LP974APE101K

Uni716Odstraňovač hmyzu Kia Sprej, 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. 222 Kč LP970APE102K

Nabídka lokálního příslušenství Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

Dobíjecí příslušenství cena s DPH čas (h) PN

Soul_PS_EV291Držák na nabíjecí kabely Nástěnný držák na nabíjecí kabely TIP1 a TYP2 (LOCD3) 363 Kč LOCD320

Soul_PS_EV292Taška na nabíjecí kabely Taška na nabíjecí kabely i mobilní Wall box 4Go (LOCD3) 666 Kč LOCD38

Soul_PS_EV293Kabel pro Nabíjecí stanice Typ 1 - Typ 2 - mennekes maximální proud 16 A, délka kabelu 5M (LOCD3) 5 082 Kč LOCD310

Soul_PS_EV294Kabel do zásuvek -  tvar konektoru TYP 1 maximální proud 16 A, délka kabelu 5M (LOCD3) 12 693 Kč LOCD32

Soul_PS_EV295Wallbox KIA WallBox, maximální proud 16 A nebo 32 A (LOCD3) 15 488 Kč LOCD317

Soul_PS_EV296Wallbox Nerez Wallbox Basic, výkon 11kW nebo 22kW (LOCD3) 18 138 Kč LOCD318

Soul_PS_EV297Nerez nabíjecí stanice Nerez nabíjecí stanice Basic, výkon 11kW nebo 22kW (LOCD3) 54 438 Kč LOCD319

Bezpečnost Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

cena s DPH čas (h) PN

Uni271Startér motoru Mini Booster
Multifunkční nabíječka pro všechny typy startovacích akumulátorů v kompaktním provedení (proud 
600 A) (LOCD6)

6 038 Kč 242639

Uni272Nabíjecí přístroj pro akumulátory Multifukční nabíječka pro všechny typy akumulátorů (proud 5 A při napětí 12 V) (LOCD6) 4 102 Kč 120780

Uni273Startovací kabely
Integrovaná ochrana proti přepětí zabraňuje napětí, čímž je chráněna elektronika automobilu (délka 
kabelu 3m) (LOCD6) 1 652 Kč 051502

Uni274Ochrana elektroniky před napěťovými špičkami Ochrana při startování s pomocí jiného vozidla, chrání žárovky vozu (LOCD6) 338 Kč 0,10 034663

Péče Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

cena s DPH čas (h) PN

Uni281Multifunkční přípravek při čištění a ošetření vozu Šampon pro mytí, sušení a voskovou ochranu laku v jednom kroku (5L) (LOCD6) 2 124 Kč 408065

Uni282Rozprašovací sonda pro čistič klimatizace Délka sondy 60 cm (LOCD6) 139 Kč 145444

Uni283Sprej na pneumatiky
Sprej s pěnou na ošetření pneumatik (500 ml), zabraňuje zpuchření a prasklinám na bocích pneumatik 
(LOCD6)

309 Kč 365877

Uni284Sprej na odstranění dehtu Používá se ke změkčení a odstranění dehtových skvrn (LOCD6) 260 Kč 147992

Uni285Speciální ruční kartáč Kartáč na ruční mytí vozů (LOCD6) 599 Kč 011282

Uni286Praktická a příruční svítilna s LED diodami LED svítilna se dvěma funkcemi svícení a mikro USB nabíjecím konektorem (LOCD6) 599 Kč 200559

Uni287Odstraňovač zápachu Rozprašovač s prostředkem na neutralizaci interiéru (500 ml) (LOCD6) 374 Kč 329175

Uni288Roztok na ošetření kůže Čistí důkladně a jemně povrch kožených výrobků, vhodný pro čištění a údržbu všech typů kůže (LOCD6) 325 Kč 214904

Uni289Čistič displeje
Rozprašovač s prostředkem na čištění displejů, rozpouští a odstraňuje otisky prstů, špínu, mastnotu, 
silikonový olej a prach (LOCD6) 229 Kč 216045

Uni2810Univerzální čisticí prostředek Sprej s čistící pěnou na všechny povrchy interiéru (LOCD6) 200 Kč 369938

Uni2811Interiérový sprej Zajišťuje svěží, příjemnou vůni v interiéru vozidla (LOCD6) 168 Kč 338123

Uni2812Čistič klimatizace Sprej s prostředkem na dezinfekci klimatizace (250 ml) (LOCD6) 338 Kč 214902

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen i sortimentu. Aktualizace tohoto ceníku proběhla dne 12. 5. 2023. Aktuální dostupnost, cenu a kompatibilitu uvedeného příslušenství si ověřte u svého 
dealera Kia. Cena nezahrnuje montážní práce.


