A STÍLUS
NYOMÁBAN
A Kia kollekció

Európa egyik
legmodernebb
szállodájában járunk.
Főhőseink: két
titkosügynök, egy férfi

A NYOMOZÁS
CÉLPONTJAI

és egy nő.
Vajon mi lehet
a céljuk? Kinek
dolgoznak?

Kia GT kollekció ...................... 2–7

Ellenfelek vagy

Kia Classic kollekció ................ 8–13

szövetségesek?
Nem tudni.
Annyi bizonyos csak,
hogy minőségben és
Kódnév: Bagoly

Kódnév: Árnyék

Küldetés: Megfigyelés

Küldetés: Hírszerzés

Specialitás: Profilalkotás

Specialitás: Fedett műveletek

TARTALOM

stílusban nem ismernek
kompromisszumot.

Kia Business kollekció ............ 14–19

KIA GT KOLLEKCIÓ

3. OBJEKTUM AZONOSÍTVA

1. OBJEKTUM AZONOSÍTVA

Az idő nekik dolgozik?
2. OBJEKTUM AZONOSÍTVA

A férfi csupa rejtély. Minden nap ugyanannál az
asztalnál reggelizik, ahonnan jól belátja az egész
helyiséget. Vajon kire vár?
Nem vettem volna észre, ha nem lett volna a
karján az az óra. Az feltűnt. Vajon ez a különleges
ismertetőjegye? Kétségkívül van benne valami
rendkívüli. Jobb, ha rajta tartom a szemem.

4. OBJEKTUM
AZONOSÍTVA

KIA GT
KOLLEKCIÓ –
CÉLKERESZTBEN
AZ ERŐ

GT neoprén tablet tok

GT prémium kronográf karóra

66951ADE20

66951ADE42

Univerzális neoprén tablet védőtok,
akár 10 colos tabletekhez. A GT logó az
előoldalon, a guminyom minta hátul és
a Kia logóval díszített cipzárhúzó teszi
összetéveszthetetlenül stílusossá.

Prémium minőségű, rozsdamentes
acél sport kronográf, elegáns
fekete bőrszíjjal és karakteres
vörös varrással. 5 ATM-ig vízálló
Citizen szerkezet. A GT logó
a számlapon, a Kia gravírozás
a felhúzó gombon és a vörös
szegéssel díszített különleges
kidolgozású fekete doboz teszi
igazán stílusossá. Két év garancia.

Nagy teljesítmény és minőségi
anyagok. Ez a GT és a Kia GT
kollekció esszenciája. Minden
darabját úgy terveztük, hogy első
ránézésre feltűnjön. Ha ezt a jelet
látod, biztos lehetsz benne, hogy
egy új kaland van kilátásban.

GT sporttáska
66951ADE21
Az előoldalon GT logóval díszített
fekete és szürke sporttáska
méretes fő rekesszel és három,
cipzárral zárható belső zsebbel,
valamint állítható méretű vállszíjjal.

GT sapka
66951ADE12
Minőségi mikroszálas anyagból készült
sapka, stílusos vörös szegéssel és
szénszál-mintás silddel. A vörös
izzadtságelnyelő bélés praktikussá,
a nyomott GT logó a silden és a
dombornyomott Kia embléma a hátsó
fém csaton teszi stílusossá. Egyetlen,
de állítható méretben.
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Bevetésre készen
GT átmeneti dzseki

GT póló

GT strandtörölköző

GT utazóbögre

férfi: 66951ADE13M0S 66951ADE13M2L
női: 66951ADE13WXS 66951ADE13WXL

66951ADE22

66951ADE18

Nagy méretű, fekete, 100% pamut
strandtörölköző tengerpartra, uszodába
vagy a szaunába. Kétszínű jacquard
szövésű, GT logóval, keréknyom mintával
és mindkét oldalon karakteres, vörös
szegéssel díszített. Kb. 175 × 80 cm.

Vörös, duplafalú, GT és KIA logókkal
díszített, modern utazóbögre,
rozsdamentes acél és átlátszó
műanyag kombinációjából,
szivárgásmentes tetővel és a Kia
pohártartójába illő mérettel.

Minőségi, puha gyapjúból készült
divatos póló, fekete gallérral,
karakteres szegésekkel és vörös
GT logó mintával a jobb ujján.
Férfi méretek: S–XXL
Női méretek: XS–XL

66951ADE14UXS - 66951ADE14U2L
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.
Méretek: XS–XXL

GT prémium esernyő
66951ADE49

GT univerzális
neoprén tok

Nagy, szélálló esernyő, vörös üvegszálas kerettel, ergonomikus
„carbon design“ fogóval GT, és Kia logó díszítéssel az egyik
szegmensben. Átmérő (kinyitva): kb. 130 cm.

66951ADE19

GT gyapjúbélésű kabát
66951ADE15UXS - 66951ADE15U2L
Praktikus márványmintás fonálból
kötött gyapjúkardigán-kabát,
karakteres díszvarrásokkal,
kétirányú cipzárral és összehúzható
derékkal, két cipzáras oldalsó és egy
mellényzsebbel. Különlegessége a
vörös GT logó a jobb ujján és a Kia
logó a cipzárak húzókáján.
Unisex.
Méretek: XS–XXL
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GT nyakpánt

GT kulcstartó pánt

66951ADE16

66951ADE17

Új stílusú kártya-és/vagy kulcstartó
nyakpánt fekete-vörös mintájú
szalaggal, fekete fém kiegészítőkkel,
gravírozott GT és Kia logóval a
karikán és biztonsági kioldóval.

Praktikus kulcstartó feketevörös műbőrből, karakteres vörös
szegéssel, GT, illetve Kia logóval a
fémrész elő- és hátoldalán.

Többfunkciós neoprén tok,
ami tökéletes védelem
telefonok, fényképezők
vagy egyéb értékes
eszközök számára. A GT
logóval díszített előoldalon
kábelkivezetés, hátul
övpánt és karabiner, a
cipzárak húzókáján Kia
logó található.

GT hátizsák
66951ADE43
Fekete-szürke hátizsák
nagyméretű fő rekesszel,
első tárolórekesszel, hálós
oldalzsebekkel, külső cipzáras
zsebbel, párnázott, állítható
pántokkal, vörös cipzár
húzogatókkal és nyomott GT
logó díszítéssel az előoldalon.
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KIA CLASSIC KOLLEKCIÓ

1. OBJEKTUM AZONOSÍTVA

Mi lehet a táskában?
2. OBJEKTUM AZONOSÍTVA

Vajon ő egy különlegesen képzett szuperügynök?
Vagy csak egy turista? Biztosabb lenne, ha
belenéznénk a táskájába. Amikor elindult, még
nála volt. Aztán betette egy csomagmegőrzőbe az
állomáson. Egy órát töltött a múzeumban és felkapva
a poggyászt, vásárolni indult a belvárosba.
Azt hiszem, kiszúrt engem a hídon. Nem vagyok
biztos benne. Vajon nem voltam elég óvatos? Tuti,
hogy valami fontos van a táskában…

3. OBJEKTUM
AZONOSÍTVA

KIA CLASSIC
KOLLEKCIÓ –
TITKOSÍTOTT
ANYAGOK
A világ gyorsan változik. A Kia Classic
kollekció időtálló stílusának, markáns
karakterének, kompromisszummentes
praktikumának, szokatlan ötleteinek
köszönhetően biztos pontnak számít.

Galléros póló

Alumínium ivókulacs

férfi: 66951ADE25M0S 66951ADE25M2L
női: 66951ADE25W0S 66951ADE25WXL

Jelenleg nem elérhető
Divatos, hordozható kulacs matt fekete
alumíniumból, fényes ‘The Power to
Surprise’ nyomott szlogennel és Kia logóval,
fekete, fogólyukkal ellátott műanyag
csavaros tetővel. Űrtartalom kb. 0,75 l.

Divatos galléros póló minőségi
pamutból, hímzett Kia logóval,
karakteres díszvarrásokkal
a gallér alsó részén, a nyak
kivágásánál és derékvonalban.
Férfi méretek: S–XXL
Női méretek: XS–XL

Textil bevásárlótáska
Jelenleg nem elérhető
Kis méretű leválasztott belső rekesszel
tervezett, gombnyomással zárható
méretes vászontáska szabadidős
tevékenységekhez, bevásárláshoz,
vagy a strandra. Vörös és fehér dizájn,
fekete pamut fülekkel és fekete műbőr
védőréteggel az alsó részen.
Méret: kb. 44 cm × 34 cm × 15 cm.
(szélesség (fent) × magasság × mélység).

‘Waves’ baseball sapka
Kulcstartó bevásárlókocsi érmével
66951ADE28

4. OBJEKTUM
AZONOSÍTVA

Praktikus fém kulcstartó fényes fekete,
100 forintos méretű bevásárlókocsi érmével.

66951ADE23
Prémium minőségű, mikroszálas
baseball sapka, feltűnő gumi hullám
mintákkal a sildjén, Kia logóval a hátsó
pánton. Egy méret (állítható).
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Baseball sapka

Szigorúan bizalmas

66951ADE24

Fém kulcstartó

Nyakpánt

Bőr kulcstartó

66951ADE27

66951ADE29

66951ADE26

Fényes fekete tömör fém kulcstartó,
dombornyomott logóval. Kb. 8 cm
hosszú, a karikával együtt.

Fekete-vörös biztonsági kioldóval ellátott
nyakpánt feltűnő díszszegéssel és Kia
logóval, fényes fekete fém csattal és
karabinerrel. Hossz: kb. 50 cm.

Divatos kulcstartó vörös és fekete
szőtt bőrből, fekete fém karabinerrel
és karikával, dombornyomott logóval.
Kb. 8 cm karikával együtt.

Klasszikus piros - a sild alsó részén
fehér - baseball sapka pamutból,
stílusosan feltűnő díszvarrással, hátsó
pánttal, hímzett és dombornyomott Kia
logó díszítéssel oldalt, illetve a hátsó
pánton. Egy méret (állítható).

Babazokni
66951ADE31
Babazokni rugalmas
szárvégekkel és guminyom
mintás csúszásgátlóval a
talpakon. 70% pamut, 26%
nejlon, 4% spandex.
Méret: 19/20.

Tornazsák
66951ADE30
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Minőségi tornazsák hasadásgátló
szövetből, „The Power to Surprise“
nyomtatott szlogennel, vörös pántokkal
és Kia logóval. Kb. 37 × 46 cm.
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KIA BUSINESS KOLLEKCIÓ

4. OBJEKTUM AZONOSÍTVA

2. OBJEKTUM AZONOSÍTVA
1. OBJEKTUM AZONOSÍTVA

3. OBJEKTUM AZONOSÍTVA

Az akció neve: Meglepetés
Végre! A hallgatag férfi elhagyja a szállodát. Sietve
összecsomagoltam. Nem tűnt túl óvatosnak… Egy
percre őrizetlenül nyitva hagyta az irattartóját
a recepciós pulton. Kilátszott a két útlevél és a
két repülőjegy. És itt jött a meglepetés: az egyik
útlevélben a saját nevem állt… Ideje engedélyt
kérnem, hogy közbelépjek.
Folytatás következik...

KIA BUSINESS
KOLLEKCIÓ –
CSATLAKOZZ
A HÍRSZERZŐ
KÖZÖSSÉGHEZ!

Bőr irattartó utazáshoz

Vario Power 6000

66951ADE38

Jelenleg nem elérhető

Valódi fekete bőrből készült,
minőségi irattartó számos
különböző méretű zsebbel, vörös
díszvarrásokkal, dombornyomott
Kia logóval a belső oldalon.
Kb. 11.5 × 21 cm.

Hordozható töltő telefon, tablet, digitális
fényképező vagy egyéb eszköz számára.
6,000mAh kapacitása - eszköztől
függően - akár 5 feltöltésre elegendő
energiát tartalmaz. Az eszközöket kábelen
keresztül töltheted. A Vario Power
hordozható töltőt USB kábellel lehet
feltölteni a számítógépről. A kábel és a
használati utasítás a csomag része.

Vannak helyzetek, amikor jó, ha a
stílusod beszél helyetted. Csak arra
kell figyelned, hogy amit viselsz, az
valóban kifejezze a személyiséged.
A Kia Business kollekcióval egy
hatalmas szövetségest tudhatsz
magad mellett.

„Tigris orr“ golyóstoll
66951ADE32

Állítható tablet tok

Minőségi fém golyóstoll, egyedi Kia „tigris
orr“ dizájnnal, sárgaréz, fényes fekete
festéssel, ezüst gombbal és klipsszel,
oldalt gravírozott logóval.

66951ADE34
Fekete textil tablet tok vörös béléssel,
10 colos tabletek számára, támasszal,
dombornyomott Kia logóval az
előoldalon.
Kb. 20.5 × 26.6 × 2.2 cm.
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Jelszó: stílus

Névjegykártyatartó

Öltönytartó zsák

Laptoptáska

Szennyes- vagy cipőzsák

66951ADE33

66951ADE40

Jelenleg nem elérhető

66951ADE39

Valódi bőr névjegykártyatartó egy nagy
és két kisebb rekesszel, stílusos vörös
szélekkel és díszvarrással, a belső oldalon
dombornyomott Kia logóval.
Kb. 10.5 × 7 cm (becsukva).

Fekete öltönytartó zsák jacquard
nejlonból, műbőr fogantyúkkal,
stílusosan feltűnő vörös cipzárral és
szövött logóval az előoldalon.
Kb. 55 × 90 cm (nyitva), ill. 55 × 45 cm
(összehajtva).

Stílusos laptoptáska jacquard nejlonból,
nagyméretű leválasztott rekesszel
a laptop és külön kisebb zsebbel a
tartozékok számára, állítható, párnázott
vállpánttal és fogantyúkkal.
Kb. 42 × 33.5 × 9 cm.

Univerzális, fekete hasadásgátló
szövetből készült zsák ruhák, cipők
szállításához, vörös pántokkal,
fekete összehúzóval. Kb. 40 × 50 cm.

Összecsukható esernyő
66951ADE37
Minőségi összecsukható esernyő műbőr
fogantyúval, automata nyitó és záró
mechanizmussal, nyomott tónusos Kia
logóval az egyik panelen.

Kulcstartó 4GB
memóriakártyával
Jelenleg nem elérhető

Többkábeles autós töltőkészlet

Touchpen

66951ADE36

66951ADE35

Multifunkcionális, többkábeles
autós töltő dupla USB aljzattal
és többféle adapterrel,
praktikus műanyag tokban.
Méret: kb. 11.5 × 6 × 4 cm.

Rozsdamentes acél stylus mattfekete
felülettel, fényes heggyel és klippel,
oldalt gravírozott Kia logóval.
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Valódi fekete bőr kulcstartó 4GB
kapacitású flash memóriával,
stílusos vörös varrással és
fényes fém felületekkel,
dombornyomott Kia logóval.
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