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Gurulj át a télbe!
A biztonságot és a funkcionalitást szem előtt tartva alkottuk meg számodra a 

KIA Komplett Téli Kerekeit, felhasználva a KIA szemet gyönyörködtető 

felnijeit, melyekhez kiváló minőségű alkatrészeket és téligumiabroncsokat

adtunk. 

Vezess biztonságosan egész télen át!

Eredeti Kia felnik
• Stílusos és figyelemfelkeltő dizájn.

• Folyamatos tesztelés garantálja a szerkezeti integritást.

• Kifejezetten KIA modellekhez fejlesztve.

• Eredeti, gyári minőség.

Téli kerekek...

...sok előnnyel.

Kiváló minőségű alkatrészek
• Hosszú élettartamú, magas minőségű keréknyomás-ellenőrző 

rendszerek (TPMS), melyek programozására nincs szükség.

• A könnyűfém felnik tartalmazzák a kerékközepet a tökéletes 

végeredményért.

Téligumiabroncsok
• Magas minőséget nyújtó gumiabroncsok.

• Kifejezetten a téli időszakra fejlesztett, speciális anyaghasználat.

• Egyedi mintázatok, melyek alkalmazkodnak hóhoz, sárhoz és vízhez is.

• 7°C átlaghőmérséklet alatt ajánlott.

Biztonságos
• Téli kerekeink kifejezetten a kemény téli szezonra készülnek. 

• Az útviszonyoknak és az évszaknak megfelelő gumiabroncsok 

használata jelentősen csökkenti a balesetek kockázatát.

Növeli a hozzáadott értéket
• Az évszaknak megfelelő gumiabroncs, csökkenti az 

elhasználódást is, ezáltal pénzt takaríthatsz meg!

• A komplett kerék növeli a gépjármű értékét az értékesítés során.

Időt takaríthatsz meg
• Csökken a szervizben töltött idő.

• A komplett kerék gyorsabb kerékcserét eredményez.

Eredeti KIA Komplett Téli Kerekek



Felni Cikkszám Méret Modell
Gyártó és 

mintázat

Keréknyomás

-ellenőrző 

rendszer

Garnitúra 

ajánlott 

ügyfélára*

DFS813700012 175/65R14T
Picanto JA MY17, 

MY20
Hankook W452 Nem tartalmaz 149 000Ft 

DFS813700039 225/45R17VXL

Ceed CD (5 ajtós 

kombi, GT-Line 

modellek)

Hankook W452 Nem tartalmaz 393 000 Ft

DFS813700030 225/45R17VXL

Ceed CD (5 ajtós 

kombi, GT-Line 

modellek)

Hankook W452 Tartalmaz 440 000 Ft

DFS813700049 205/60R16HXL
Xceed (Standard, 

PHEV)
Hankook W320 Tartalmaz 365 000 Ft

DFS813700048 205/60R16H
Niro HEV MY19, 

PHEV MY19
Hankook W320 Tartalmaz 369 000 Ft

Eredeti KIA Komplett Téli Kerekek

Hankook limitált ajánlatok

További információért fordulj KIA Márkakereskedőinkhez. Ajánlataink a limitált készlet erejéig érvényesek. Az árlistán feltüntetett árak bruttó árak.

A gépjárműképek csak illusztrációk, az egyes kerekek kinézete ettől eltérhet.

*A garnitúrák 4 db komplett kerekből állnak, melyek mindegyike tartalmazza a felnit, a téligumiabroncsot és az összeszerelés költségét, valamint

a megjelölt kerekek esetében a keréknyomás-ellenőrző rendszert és a könnyűfém keréktárcsák esetén a kerékközepet is. Áraink a felszerelés

költségét nem tartalmazzák.



Felni Cikkszám Méret Modell
Gyártó és 

mintázat

Keréknyomás

-ellenőrző 

rendszer

Garnitúra 

ajánlott 

ügyfélára*

DFS818300101 

DFS818300100
195/65R15H

Ceed CD 

(5 ajtós, kombi)
Hankook W452

Nem tartalmaz

Tartalmaz
185 000 Ft

237 000 Ft

DFS818300105  

DFS818300104 
205/55R16H

Ceed CD 

(5 ajtós, kombi)
Hankook W452

Nem tartalmaz

Tartalmaz

234 000 Ft 

286 000 Ft

DFS818300093

DFS818300092
205/55R16H

Ceed CD 

(5 ajtós, kombi)
Hankook W452

Nem tartalmaz

Tartalmaz

334 000 Ft 

385 000 Ft

DFS818300097

DFS818300096
205/55R16H

Ceed CD 

(5 ajtós, kombi)
Hankook W452

Nem tartalmaz

Tartalmaz

334 000 Ft 

385 000 Ft

DFS818300089

DFS818300088
205/55R16H

Ceed CD 

(5 ajtós, kombi)
Hankook W452

Nem tartalmaz

Tartalmaz

349 000 Ft 

400 000 Ft

DFS818300086 185/65R15T

Rio YB MY17, 

MY20, Stonic MY 

18, MY20

Hankook W452 Nem tartalmaz 171 000 Ft

DFS818300084 225/60R17H
Sportage QL MY 

16, MY 19
Hankook W330 Tartalmaz 437 000 Ft

Eredeti KIA Komplett Téli Kerekek

Hankook ajánlatok

További információért fordulj KIA Márkakereskedőinkhez. Ajánlataink 2021. febr. 21-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek. Az árlistán feltüntetett

árak bruttó árak. A gépjárműképek csak illusztrációk, az egyes kerekek kinézte ettől eltérhet.

*A garnitúrák 4 db komplett kerekből állnak, melyek mindegyike tartalmazza a felnit, a téligumiabroncsot és az összeszerelés költségét, valamint

a megjelölt kerekek esetében a keréknyomás-ellenőrző rendszert és a könnyűfém keréktárcsák esetében a kerékközepet is. Áraink a felszerelés

költségét nem tartalmazzák.



Felni Cikkszám Méret Modell
Gyártó és 

mintázat

Keréknyomás

-ellenőrző 

rendszer

Garnitúra 

ajánlott 

ügyfélára*

DFS818300103

DFS818300102
195/65R15H

Ceed CD 

(5 ajtós, kombi)
Yokohama V905

Nem tartalmaz

Tartalmaz
203 000 Ft

255 000 Ft

DFS818300107  

DFS818300106 
205/55R16H

Ceed CD 

(5 ajtós, kombi)
Yokohama V905

Nem tartalmaz

Tartalmaz

246 000 Ft 

298 000 Ft

DFS818300095

DFS818300094
205/55R16H

Ceed CD 

(5 ajtós, kombi)
Yokohama V905

Nem tartalmaz

Tartalmaz

347 000 Ft 

399 000 Ft

DFS818300099

DFS818300098
205/55R16H

Ceed CD 

(5 ajtós, kombi)
Yokohama V905

Nem tartalmaz

Tartalmaz

347 000 Ft 

399 000 Ft

DFS818300091

DFS818300090
205/55R16H

Ceed CD 

(5 ajtós, kombi)
Yokohama V905

Nem tartalmaz

Tartalmaz

362 000 Ft 

414 000 Ft

DFS818300087 185/65R15T

Rio YB MY17, 

MY20, Stonic MY 

18, MY20

Yokohama V903 Nem tartalmaz 183 000 Ft

DFS818300085 225/60R17H
Sportage QL MY 

16, MY 19
Yokohama V905 Tartalmaz 453 000 Ft

Eredeti KIA Komplett Téli Kerekek

Yokohama ajánlatok

További információért fordulj KIA Márkakereskedőinkhez. Ajánlataink 2021. febr. 21-ig, illetve a készlet erejéig érvényesek. Az árlistán feltüntetett

árak bruttó árak. A gépjárműképek csak illusztrációk, az egyes kerekek kinézte ettől eltérhet.

*A garnitúrák 4 db komplett kerekből állnak, melyek mindegyike tartalmazza a felnit, a téligumiabroncsot és az összeszerelés költségét, valamint

a megjelölt kerekek esetében a keréknyomás-ellenőrző rendszert és a könnyűfém keréktárcsák esetében a kerékközepet is. Áraink a felszerelés

költségét nem tartalmazzák.



Ápold motorod télen is! 

Próbáld ki Eredeti KIA Olaj Termékcsaládunkat!

Létezik egy olyan motorolaj, amelyet kifejezetten Neked és Kia modelled

számára fejlesztettünk ki. Védi a motort és minőségi vezetési élményt nyújt,

mely nemcsak a motorodhoz, de egyben vezetési stílusodhoz is tökéletesen

alkalmazkodik.

Megkönnyítjük a választást

• Kimagasló kenési képesség.

• Gátolja a rozsdásodást és hatékony motorvédelmet biztosít.

• Gyári minőség a szigorú minőség-ellenőrzés révén.

• Biztosítja a maximális teljesítményt az autód számára.

Mindig számíthatsz arra,….

…hogy melegen tart.

1. GT gyapjúbélésű kabát

Praktikus márványmintás fonálból kötött gyapjúkardigán-

kabát, karakteres díszvarrásokkal, kétirányú cipzárral és

összehúzható derékkal, két cipzáras oldalsó és egy 

mellényzsebbel. 

2. GT átmeneti dzseki

Könnyű, szél- és vízálló anyagból készült praktikus 

átmeneti kabát kapucnival és stílusosan feltűnő 

részletekkel. Különlegessége a fényvisszaverő GT logó 

a hátán és a Kia logó a cipzár húzóján. Unisex.

4. Jégkaparó

Klasszikus jégkaparó KIA logóval, mely mindig 

segítségedre lesz a reggeli lefagyott szélvédő 

tisztításában. 

3. Babazokni

Babazokni rugalmas szárvégekkel és guminyommintás

csúszásgátlóval a talpakon. 70% pamut, 26% nejlon, 

4% spandex. Méret: 19/20.

KIA Kollekció Termékcsalád1.

2.

3. 4.

Eredeti Kia Olaj és Kia Kollekció



Télen is felkészülten
Szórakozz jól télen is, és indítsd a kalandodat kifejezetten a téli időjáráshoz 

szánt kiegészítőkkel! Eközben a KIA ápoló- és védőeszközei hozzájárulnak a 

gondtalan utazáshoz. 

1 2 3

4 5 6

5. Téli autóápolási készlet és kesztyűs jégkaparó

A készlet tartalmaz egy üveg téli ablakmosó folyadék 

koncentrátumot, amellyel akadálytalanul siklik az 

ablaktörlő a szélvédőn. Emellett a szélvédő 

jégmentesítésére szolgáló, pumpás spray nemcsak 

megtisztítja az üvegfelületet, hanem megakadályozza 

annak ismételt befagyását is. Az ablak megtisztítását 

jégkaparó segíti, míg a szivacs letörli a párát az 

ablaküvegről. 

(a csomag elemei külön-külön is megrendelhetők)

2. Tetődoboz 330 és 390 literes

Mielőtt nekiállnál bepasszírozni 

mindent a csomagtartóba, érdemes 

egy pillantást vetned igényes és 

tartós tetődobozainkra. Két méretben 

elérhető, hogy biztosan elférjenek a 

csomagjaid, bármilyen kalandra is 

készülsz.  

3. Gumiszőnyegek

Négydarabos, a lábtérbe tökéletesen 

illeszkedő szőnyegkészlet. A rendkívül 

strapabíró, tartós szőnyegek megóvják 

a gépjárműved utasterét a víztől, 

sártól, homoktól és sótól; egyedi 

felületkezelésük révén különösen 

könnyen tisztíthatók. 

A cikkszám modellenként változik.

1. Jégvédő és napellenző

Erős napsütésben megakadályozza 

az utastér túlzott felmelegedését; 

hidegben óvja a szélvédőt és az 

első oldalablakokat a lefagyástól. 

Felszerelt állapotban lopásbiztos

kialakítású. 

A cikkszám modellenként változik.

4. Síléc- és snowboardtartó

Két méretben elérhető, és akár 6 pár 

síléc és 4 snowboard szállítására is 

alkalmas, mérettől függően. A fokozott 

biztonság érdekében zárható. 

6. Csomagtértálca

A könnyű, vízálló és igen tartós védőtálca megemelt 

pereme révén óvja a csomagteret a piszoktól és a 

nedvességtől. Csúszásgátlós gumifelülete  

megakadályozza a csomagok elmozdulását. 

Kifejezetten az egyes modellekhez tervezett tartozék.

A cikkszám modellenként változik.

Eredeti Kia Tartozékok
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KIA Szerviz ígérete

Tudjuk, mennyire fontos, hogy autód időben felkészüljön a télre. 

A Kia segít, hogy a zord időjárás ellenére is zavartalanul és 

gondtalanul élvezhesd a vezetést. 

Komplett téli kerekek és azon túl
A téli időszakra való felkészülésre a lehető legjobb első lépés a 

komplett téli kerekek beszerzése. Kia Márkakereskedőink magas 

színvonalú és jól szervezett szolgáltatásai készen állnak arra, 

hogy a segítségedre legyenek. 

Szerviz

Biztonságban az úton is
A téli időszakban a heves zivatartok, a hó, valamint a jég 

jelentősen csökkenthetik a láthatóságot. Szerencsére az Eredeti 

Kia ablaktörlő lapátok és izzók mindig a segítségedre lesznek a 

nehéz időjárási viszonyok között is.  

Eredeti Kia féktárcsák és fékbetétek
A Kia segít, hogy a téli hideg ellenére is biztonságosan meg tudj 

állni, önmagadat, utasaidat és a közlekedésben résztvevőket 

óvva. Az Eredeti Kia féktárcsák és fékbetétek gyártása során 

ugyanazokat az anyagokat, valamint műszaki előírásokat 

követjük, mint a gyárilag felszerelt alkatrészek estén, hogy a 

lehető leghatékonyabb működést érjük el. 

Kezdje könnyedén
A kerék, az ülés vagy az ablakfűtéshez szükséges villamos 

energia fokozott használata, valamint a hideg időjárás 

csökkentheti akkumulátorod teljesítményét. Teszteld 

akkumulátorod és biztosítsd, hogy autód mindig könnyedén 

induljon! 

Részletes ajánlatért fordulj KIA Márkakereskedőinkhez!



www.kia.com/hu

Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól

Kia Motors Hungary Kft A kiadványban fellelhető információk, illusztrációk és műszaki adatok a nyomtatáskor

voltak aktuálisak, vállalatunk bármikor – értesítés nélkül – megváltoztathatja azokat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a járművek, valamint a különféle tartozékok jellemzői

régiónként eltérőek lehetnek, és előfordulhat, hogy – a nyomdai eljárás korlátai miatt

– a fényezések valódi színe némileg eltér a tájékoztatófüzetben láthatótól. Ha

egészen pontos információkra tart számot, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Kia-

márkakereskedőjével!

Kia hétéves / 150 000 kilométeres gyártói garancia

*Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes

az EU-tagállamokban

(valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), a helyi

(országos) feltételek szerint. A tájékoztatás nem teljes körű,

további részletek márkakereskedéseinkben, illetve a

www.kia.com/hu/garancia oldalon.


