
Kia EV6
Tartozékok



Színtiszta inspiráció Az új Kia EV6 egy ultramodern elektromos autó, ami pontosan olyan magával ragadó veze-
tési élményt nyújt, amilyet lendületes formavilága láttán feltételeznél. Precízen kidolgozott 
tartozékainkat azért alkottuk meg, hogy saját ízlésednek és igényeidnek megfelelően tehesd 
még tökéletesebbé ezt a végtelenül inspiráló járművet. A csomagtérajtóhoz rendelhető dísz-
léc kiváló példa erre. Miként a képen is látszik, ez a szálcsiszolt, alumínium hatású stíluselem 
precízen követi a karosszérián végigfutó, hátsó lámpaegység vonalát, még kifinomultabbá és 
elegánsabbá varázsolva az autód megjelenését. EV6 modelljeinkhez hasonlóan, kiegészítő-
ink is a legmagasabb színvonalat képviselik, így igazán látványosak és tökéletesen illeszked-
nek hozzá. 



Érkezz mindig stílusosan!
Ha a Kia EV6 mellett döntöttél, kétségtelenül kifinomult stílusérzékkel rendelkezel, és biz-
tosan nagyra értékeled majd, hogy tartozékaink milyen pozitív hatást váltanak ki. Bárhová 
mész, mindig stílusosan teheted, s bárkit lenyűgözhetsz. Csak vess egy pillantást a csomag-
térajtóra szánt, elegáns díszlécekre vagy a dinamikusan kialakított könnyűfém keréktárcsák 
széles választékára a következő pár oldalon! Garantált a lélegzetelállító hatás.



LED-es lábtérvilágítás. Borítsd fényárba és tedd még látvá-
nyosabbá az első lábteret ezzel az ajtónyitásnál felkapcsoló, 
motorindításnál pedig elhalványuló, prémium hangulatvilá-
gítással. Stílusos piros és klasszikus fehér színben egyaránt 
elérhető. 
66650ADE20 (piros, első sor) 
66650ADE20W (fehér, első sor)

LED-es csomagtérajtó-világítás. Soha többet nem kell a 
sötétben keresgélned! A csomagtér fedelébe integrált LED-es 
világítóegységek fénybe borítják a hátsó csomagtér környe-
zetét. Élvezd hát a kiváló látási viszonyokat a raktéren belül és 
kívül is! 66652ADE00

Sportos, fokozott tapadású pedálkészlet. Jellegzetes 
megjelenésű, fém pedálkészletünkkel még sportosabb lehet 
az összhatás! Ezekről biztosan nem csúszik le a lábad fékezés 
vagy gázadás közben. A tartozékról készült képen a LED-es 
lábtérvilágítás is megfigyelhető.  
CVF05AKA00

LED-es talajvilágítás. Amint kinyitod az ajtót, a világítás 
azonnal bekapcsol. Azon túlmenően, hogy roppant jól néz 
ki és egyedivé varázsolja az autót, a nagyobb kényelemhez, 
illetve biztonsághoz is hozzájárul, hiszen sötétben is látható 
válik a jármű melletti-alatti terület. 66651ADE00 (nem szerepel 
képeinken)

Kia-logót megjelenítő, LED-es projektor az ajtókban.  
Legyen stílusos a belépő! Az éles, jól kivehető Kia-logót vetítő 
környezeti világítás egészen egyedülálló hangulatot teremt. 
Csak automatikus első ablakemelővel felszerelt modellekhez 
választható.
66651ADE01K

Élvezd a részletekből áradó 
magabiztosságot!

Engedd szabadjára stílusérzéked, és csodáld meg az ámulatba ejtő részleteket, 
illetve lenyűgöző változatosságukat! Kifinomult, egyszersmind látványos 
matricakészleteink és egyéb díszítőelemeink nemcsak a karosszériával, hanem 
egymással is tökéletes harmóniában állnak, a végsőkig fokozva az esztéti-
kai élményt és az inspiráló stílust. Páratlan élményt nyújt az EV6 utastere is, 
különösképpen, ha megrendeled a speciális belső világításokat.



Szálcsiszolt alumínium hatású

Magasfényű fekete

Szálcsiszolt alumínium hatású

Csomagtérajtódísz. Ez a méretre szabott, szemrevaló, rozsda-
mentes védőelem a csomagtérajtót hivatott még stílusosabbá 
varázsolni. Magasfényű fekete és szálcsiszolt alumínium hatású 
kivitelben egyaránt kérhető.
CV491ADE00BR (szálcsiszolt alumínium hatású)
CV491ADE00BL (magasfényű fekete)

Külsőtükörház-borítás. Az igazi szépség 
a gondosan kidolgozott részletekből fakad, 
fokozd hát az EV6 nyújtotta esztétikai élményt 
szálcsiszolt alumínium hatású külsőtükör-díszí-
tésekkel!
CV431ADE00BR (szálcsiszolt alumínium hatású)



Karosszériamatricák és versenycsíkok. Ezekkel a fekete és fehér színben 
megrendelhető grafikákkal még sportosabbnak és áramvonalasabbnak 
tűnik az EV6. Vonzerejüket nemcsak a precíz kivitelezés fokozza, hanem az 
EV6 formájához igazodó vonalvezetés is.
CV200ADE00BL (fényes fekete)
CV200ADE00WH (matt fehér)

Karosszériamatricák és versenycsíkok, matt fehér

Karosszériamatricák és versenycsíkok, fényes fekete



Felnik, melyek minden 
utazáson inspirálnak

1a. 19"-os NonSan  
könnyűfém felni (grafit)

1b. 19"-os NonSan  
könnyűfém felni (kétszínű)

4. 20"-os könnyűfém  felni-
készlet

5. 21"-os könnyűfém felni-
készlet

4. 20"-os könnyűfémfelni-készlet.  
255/45 R20 méretű abroncshoz (8,0Jx20). 
A készlet a kerékközepeket és a rögzítéshez 
szükséges öt csavart is magában foglalja. 
CVF40AK040 (Standard és GT-line)

5. 21"-os könnyűfémfelni-készlet.  
255/40 R21 méretű abroncshoz (8,5Jx21). A 
készlet a kerékkupakokat és a rögzítéshez 
szükséges öt csavart is magában foglalja. 
CVF40AK030 (csak a GT kivitelhez)

Kerékőr. Ezek a különleges csavarok, csak 
speciális szerszámkulccsal lazíthatók meg, 
így védelmet nyújtanak a tolvajok ellen. 
66490ADE51 (nem szerepel a képen)

TPMS keréknyomás-ellenőrző. TPMS segít-
ségével folyamatosan figyelheti az abroncsok 
nyomását. 
LP52940CG100K (Standard és GT-line) 
LP52940L8200K (csak GT kivitel)

1. 19"-os NonSan könnyűfém felni. 235/55 
R19 méretű abroncshoz (7,5Jx19). A készlet a 
kerékközepet is magában foglalja, a felszere-
léshez az eredeti csavarok használhatóak.
1a. CV400ADE09GR  
(grafit/Standard és GT-line)
1b. CV400ADE09BC  
(kétszínű/ Standard és GT-line)

2. 19"-os könnyűfémfelni-készlet.  
235/55 R19 méretű abroncshoz (7,5Jx19). A 
készlet a kerékközepet és a rögzítéshez szük-
séges öt csavart is magában foglalja.
2a. CVF40AK010 (Standard /A típus)
2b. CVF40AK020 (GT-line/B típus)

3. 20"-os GunSan könnyűfém felni.  
255/45 R20 méretű abroncshoz (8,0Jx20).  
A készlet a kerékközepet is magában foglalja, 
a felszereléshez az eredeti csavarok használ-
hatóak.
3a. CV400ADE20GR  
(grafit/ Standard és GT-line)
3b. CV400ADE20BC  
(kétszínű/ Standard és GT-line) 

2a. 19"-os könnyűfém felni-
készlet

2b. 19"-os könnyűfém felni-
készlet

3a. 20"-os GunSan  
könnyűfém felni (grafit) 

3b. 20"-os GunSan  
könnyűfém felni (kétszínű)

Keréktartó zsákok. Négydarabos táska-
készlet, amivel a kerék, a ruházat és a garázs 
tisztasága is megőrizhető, sőt a kerekek 
szállításakor az utasteret is megóvja a koszo-
lódástól. 66495ADB01

Ebben az izgalmas elektromos autóban minden egyes összetevő 
hozzájárul az EV6 magával ragadó és inspiráló egyéniségéhez. 
A leginkább szemrevaló részlet kétségtelenül az eredeti könnyű-
fémfelni-garnitúra, hiszen minden szempontból tökéletesen illik 
az EV6 lenyűgöző formavilágához. Gyártásuk során a legszigo-
rúbb követelményeket támasztottuk, így erősek, strapabírók és 
aerodinamikailag is roppant hatékonyak.



A hétköznapok már önmagukban is elég bonyolultak, így olyan kényelmes és 
egyszerű megoldásokat dolgozunk ki, amelyek megkönnyítik vásárlóink életét. 
Az EV6 ezernyi ilyen megoldást hordoz, s valóban segítséget nyújt tulajdono-
sának. A jégvédő és napellenzőtől, az otthoni gyorstöltőn át, egészen a Mode 3 
töltőkábelekig minden egyes tartozékot ebben a szellemiségben készítünk.

Megkönnyíti az életet
És persze a töltést is...

Jégvédő és napellenző. Napsütötte időszakokban az utastér felmelegedé-
sétől, télen az üveg jegesedésétől óv ez a típusspecifikus, EV6-hoz készülő 
szélvédőtakaró, melyet úgy alakítottunk ki, hogy ne lehessen lelopni az autóról. 
CV723ADE00

Mode 3-as töltőkábel. Az EV6 váltakozó áramú (AC) töltése ennél aligha lehetne egyszerűbb és gyorsabb. A 
mindennapos használatra szánt Mode 3-as töltőkábel végeire Type 2-es csatlakozók kerülnek, így minden Type 
2-es aljzattal felszerelt otthoni és nyilvános töltővel kompatibilis. A kiváló minőségű alapanyagoknak köszön-
hetően rendkívül ellenálló a csavarással, illetve a hajlítással szemben, és az időjárás viszontagságait is remekül 
viseli, ezért hosszú élettartam jellemzi. A Type 2 további előnye, hogy a töltőpont és az autó oldalán egyaránt 
automatikusan reteszeli a csatlakozókat, így biztonságosan az utcán hagyható.
66632ADE023A (Type 2, Mode 3, három fázis, 5 méteres

V2D, azaz kétirányú töltés. A Kia EV6 ultramodern rendszere képes 220 voltos váltakozó áram leadására, így 
különféle elektromos eszközeid üzemeltetésében is segítséget nyújthat. Amennyiben akkumulátorai teljesen töl-
töttek, nem kevesebb, mint 3,6 kW-os teljesítmény leadására képes, így akár egy nagyképernyős tévét vagy egy 
közepes méretű légkondicionálót is működtethetsz róla 24 órán át. Egyszerűen csak csatlakoztasd a V2L-adapter 
egyik felét a töltőaljzathoz, a másikat pedig a készülékhez! CVH68AK0U0



Könnyebben lehet szakszerűen üzembe helyezett otthoni töltőd, mint gondol-
nád! A Kia és az MVM Mobiliti Kft. együttműködésével jött létre a Kia Otthon-
töltési programja. A csomag az otthoni töltőt és a szakszerű telepítést foglalja 
magában. 

Látogasd meg Kia Márkakereskedődet, és kérdezd meg, melyik csomag felel 
meg leginkább igényeidnek! Ha kiválasztottad a megfelelőt, már csak az admi-
nisztráció van hátra, amelynek eredményeként neked is lesz otthoni használat-
ra kész töltőd. 

Fontos tudni, hogy minden egyes Wallbox Pulsar Plus töltő erős, megbízható, 
biztonságos és kényelmes.

Legfőbb előnyei:
• Töltési teljesítmény 7,4 kW, 11kW vagy 22 kW,
• 5 vagy 7 méteres integrált töltőkábel,
• 5-8-szor gyorsabban tölt, mint a fali dugaljról táplált berendezések, 
• Biztonságosabb töltés, mint fali dugaljról táplált berendezések esetében,
• Szakszerű üzembe helyezés az otthonodban,
• Valós időben vezérelhető, Bluetooth vagy WiFi hálózaton keresztül,
• Értékálló konstrukció,
• 3 év garancia, 
• Rendelkezik DC szivárgó áram figyeléssel, ami biztonságot nyújt DC   
• áramütéssel szemben. 

Mi lehetne annál egyszerűbb és kényelmesebb, mint otthon tölteni az autót? 
Semmi! Ezzel a megoldással teljesen gondtalanul, akár az éjszakai áram kedvező 
árát kihasználva töltheted ismét 100%-ra az akkumulátorokat, minden reggel 
energiával telve vághatsz neki a napnak.

Kia töltő az otthonodban

Wallbox Pulsar Plus, fehér Wallbox Pulsar Plus, fekete

1. Otthoni töltő

2. Üzembe 
helyezés



Letisztult, áramvonalas karosszériájával és kivételesen nagy helykínálatával az 
EV6 minden téren a lehető legtöbbet nyújtja. Használd ki a páratlan befoga-
dóképesség minden előnyét a gondosan és céltudatosan tervezett Eredeti Kia 
Tartozékokkal! Nagy hasznukat veheted a különféle utazásokon, beleértve a 
családi kiruccanásokat, valamint a kutyás és kerékpáros programokat is.  
Csak a képzeleted szabhat határt a kalandoknak...

Ez a Te életed.
Ne pazarolj el egy percet se!

Összehajtható csomagtérrendező. A legkülönfélébb tár-
gyakat is gyorsan szortírozhatod ezzel a praktikus, bizton-
ságos szállítást garantáló csomagtérrendezővel. Ha nincs rá 
szükséged, pikk-pakk összehajthatod, sőt, a pántnak, illetve a 
fogantyúnak köszönhetően könnyedén kiveheted és hordoz-
hatod. 66123ADE01

Csomagtérelválasztó-rács. Ez a masszív rács ideális válasz-
tás a kutyatulajdonosoknak és azoknak, akik mindent sze-
retnek maguknál tartani. Könnyen beszerelhető, tökéletesen 
illeszkedik a hátsó ülésekhez és a tetőhöz, ugyanakkor nem 
engedi elmozdulni a poggyászokat. Anélkül választja el a cso-
magtartót az utastértől, hogy zavarná a vezetőt a kilátásban, 
ha hátra tekint. CV150ADE00

Kerékpártartó minden vonóhorogtípushoz. Eszményi társ 
a kerékpártúrákon és a rövidebb kirándulásokon, hiszen 
pofonegyszerűen használható, és biztonságos szállítást tesz 
lehetővé. Legnagyobb terhelhetősége eléri a 60 kg-ot, így akár 
két bicikli szállítására is alkalmas. További előnye, hogy lopás-
gátlóval egészítjük ki, és akkor sem gátolja a csomagtérajtó 
nyitását, ha éppen fenn vannak a biciklik. E823055001 



Levehető vonóhorog. Bármikor készül is vontatni, ez a 
kiváló minőségű, rozsdamentes, acél vonóhorog készen áll a 
hatékony szállításra. Háromgolyós reteszelőrendszere révén 
könnyedén levehető, amikor nincs rá szükség, így nem töri 
meg a karosszéria harmóniáját. A vontatási kapacitást illetően, 
kérjük, egyeztess Kia Márkakereskedőddel!
a. CV281ADE02 (Standard és GT-line)
b. CV281ADE00 (Standard)

Első és hátsó sárvédő gumi. Ezek a típusspecifikus, forma-
tervhez illeszkedő védőelemek - rossz időben és gyatra utakon 
egyaránt - hatékonyan óvják a Niro alját, küszöbjeit és ajtóit a 
felcsapódó sártól, illetve hólétől.
CVF46ACA00 (első/ standard)
CVF46ACF00 (hátsó/ standard)
CVF46ACA10 (első/ GT,GT-line)
CVF46ACF10 (hátsó/ GT,GT-line)

Vonóhorog-kábelköteg. (13 és 7 tűs) Ez a készlet hagyományos csatlakozót 
és multifunkciós vezérlőegységet tartalmaz. Utóbbi egy speciális jelerősítő, ami 
egyebek mellett lakókocsik és kerékpárszállítók összetett világítási rendszerei-
nek működtetését is lehetővé teszi A rendszer hagyományos és LED-es izzóval 
felszerelt vontatmányokkal egyaránt kompatibilis. A ködzáró fény automatiku-
san lekapcsol, ha az autóhoz vontatmányt csatlakoztatnak. Az új vontatmányvi-
lágítás-szabályozó rendszer figyelmeztetést jelenít meg a műszeregységen, ha 
a féklámpa, a helyzetjelző vagy az irányjelző izzója kiég vagy meghibásodik.

A 13 tűs kábelköteg-készletet úgy terveztük, hogy a legmodernebb lakókocsik 
elektromos rendszerét is gond nélkül üzemeltethesd. Hogy minden megfelelő-
en működjön, a készlet +15/+30 adaptert is magában foglalja.
13 tűs: CV621ADE01PC* (vízálló csatlakozóaljzat)
7 tűs: CV620ADE01PC* (víztelenítő furatokkal ellátott kivitelben

Hogy a rendszer minden vontatmánnyal kompatibilis lehessen,  
7-ről 13 tűsre és 13-ról 7 tűsre átalakító adapter is rendelhető.
E919999137 (13 tűsről 7 tűsre)
55622ADB00 (7 tűsről 13 tűsre)

* A CV621ADE01PC és a CV620ADE01PC csak vontatmánycsomaggal felszerelt 
modellváltozatokkal kompatibilis (termékkód: VGXD04).

A vontatási kapacitást és a különféle funkciókat illetően, kérjük, egyeztess Kia 
Márkakereskedőddel!

a.

b.



Gumiszőnyeg díszítőelemekkel. Mindegy, hogy milyen 
kalandokba keveredsz, ez a tartós, peremes gumiszőnyeg nem 
engedi, hogy nedves, sáros, koszos legyen autód beltere. Azon 
túlmenően, hogy tartós, könnyen tisztítható és tulajdonképpen 
a teljes padlót megóvja, még tetszetős is, hiszen pontosan iga-
zodik a lábtér formájához. Azért, hogy stabilan álljon, rögzítési 
pontokat alakítottunk ki rajta. Az első sorba szánt szőnyegeket 
EV6-, GT-line- vagy GT-embléma díszíti.
CV131ADE00 (EV6-logóval) CV131ADE00GT (GT-logóval)
CV131ADE00GL (GT-line logóval)

Textil padlószőnyegek, standard. Védd a beltér azon pontja-
it, amelyek a leggyorsabban használódnak el! Ezek a kemény 
sörtékből összeállított, EV6-emblémával ékesített szőnyegek 
tökéletesen passzolnak a lábtérhez, és nem mozdulnak el 
helyükről, ugyanis rögzítési pontokat alakítottunk ki számuk-
ra, hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonattal fedtük be. A 
vezető szőnyegét megerősítettük a cipősarkak alatt, hogy ne 
kopjon ki a pedálok kezelése során.
CV141ADE00 

Textil padlószőnyegek, GT vagy GT-line logóval. 
Ezek a kiváló minőségű, GT- és GT-line emblémával díszesebbé 
tett, velúr padlószőnyegek megvédik az utasteret a szennyező-
désektől, nem mellesleg feltűnő, szürke, dupla varrásaikkal lát-
ványosabbá teszik a belsőt. Típusspecifikus, gyári kiegészítőkről 
lévén szó, pontosan illenek a lábtérhez, és nem mozdulnak el 
helyükről, ugyanis rögzítési pontokat alakítottunk ki számukra, 
hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonattal fedtük be.
CV143ADE01GT 
CV143ADE00GL  

Textil padlószőnyegek, velúr. Őrizd meg eredeti állapotban 
az utasteret a lehető leghosszabb ideig! Kiváló minőségű, velúr 
padlószőnyegeink nemcsak megvédik a kárpitokat a minden-
napi szennyeződésektől, hanem szebbé is varázsolják a belsőt, 
hiszen az első sorba szánt darabokat igényes EV6-emblé-
ma díszíti. Típusspecifikus, gyári kiegészítőkről lévén szó, 
pontosan illenek a lábtérhez, és nem mozdulnak el helyükről, 
ugyanis rögzítési pontokat alakítottunk ki számukra, hátolda-
lukat pedig csúszásgátló bevonattal fedtük be.
CV143ADE00 

Ugye milyen jó érzés elsőként ülni egy új autó volánjához? Tartozékválaszté-
kunkat azzal a szándékkal állítottuk össze, hogy segítsünk éveken át megőriz-
ni ezt az állapotot. Minden kiegészítő típusspecifikus, tehát esztétikailag és 
műszakilag is tökéletesen illeszkedik az EV6-hoz, így hosszú távon élvezheted a 
kimagasló minőséget.

Kifizetődik 
a gondoskodás



Csomagtértálca. Mindegy, hogy milyen nedves, sáros vagy koszos tárgyakat kell behelyezned, ez a típusspe-
cifikus, 80 százalékban természetes anyagokból készülő védőtálca biztosan megóvja a csomagtartót. Nagy 
használati értékéhez a strapabíró, csúszásmentes, vízálló alapanyag és a magas perem is hozzájárul. 
CV122ADE00E (tárolórekesz nélküli csomagtartóhoz)
CV122ADE10E (tárolórekesszel ellátott csomagtartóhoz)

Csomagtérszőnyeg. Szállíthatsz háziállatot, családi holmit vagy egy bevásárlókocsi tartalmát, ez a méretre 
szabott, kettős öltéssorokkal készülő csomagtérszőnyeg hosszú távon is tiszta, újszerű és stílusos megjelenést 
kölcsönöz az autódnak. Igen jó szolgálatot tehet a kihajtható, patenttel rögzíthető lökhárítóvédő toldat is. Feltét-
lenül ajánljuk mellé azt is!
CV120ADE00 (csomagtérszőnyeg)
66120ADE00 (kihajtható lökhárítóvédő elem

Csomagtértálca-toldat. Kifejezetten arra terveztük, hogy 
megóvja a hátsó ülések lehajtott támláját, ha olyan hosszú és/
vagy koszos csomagot szállítatsz, ami kárt tehet a kárpitban. 
Hála a tépőzárnak, roppant könnyedén felhelyezhető, és 
környezetbarát is, hiszen 90 százalékban természetes eredetű 
anyagokból készül. CV128ADE00E

Első csomagtértálca. A kétkerék-hajtású (2WD) modelleknél 
az autó orrában, a ”motorháztető” alatt is kialakítottunk egy 
tárolórekeszt. Ebbe ajánljuk a környezetbarát, 90 százalékban 
természetes anyagokból készülő csomagtértálcánkat, ami óv a 
szennyeződésektől és a karcolásoktól. CV126ADE00E



A Te biztonságod, 
a mi prioritásunk.

Légy büszke rá, hogy 
Kiád van!

Sohasem lehetsz elég biztonságban! Egészítsd hát ki az EV6 modelled 
további - kiváló minőségű - menetbiztonsági eszközökkel!

Még soha nem volt ennyire könnyű megmutatni, hogy mennyire büszke vagy új Kiádra. A 
Kia kollekcióban fellelhető, prémium színvonalú termékek minőségben, használati értékben 
és stílusban is az autódhoz igazodnak, így hosszan és elégedetten használhatod őket, s 
mindig elegáns lehetsz.

EV6 kulcstartó. Tedd stílusosabbá a slusszkulcsot is! 
 Könnyűfém kulcstartónkat EV6-logó ékesíti.
66951ADE2701

Vezeték nélküli telefontöltő. Könnyű, kényelmes, 
vezeték nélküli áramátvitel indukciós töltővel kompatibilis 
készülékeknek. Kia-logóval díszítve.
66951ADE41

Kulacs. Mindig figyelj a megfelelő folyadékbevitelre!  
650 ml-es Tritan™ palackunkat rozsdamentes gyűrűvel, 
kihajtható ivónyílással és lézergravírozott Kia-logóval tettük 
vonzóvá.
66951ADE0701

Kvarcóra. Időtálló időmérő álomszép kivitelben. Fekete, 
rozsdamentes acélból gyártott Kia-óránk Miyota szerkezettel 
készül, és stílusos ajándékdobozban adjuk át.
66951ADE4201

Elakadásjelző-háromszög. Oldd meg a nem várt szituációkat 
is! Ha valamiért az út szélére kényszerülsz, ez a messziről is 
jól látható, kis tömegű elakadásjelző-háromszög hatékonyan 
figyelmezteti a többi közlekedőt. Stabil, összehajtható, meg-
felel az ECE-R27 minőségi szabványnak, és ne feledd, hogy a 
legtöbb európai országban kötelező tartozék! 66942ADE01

Láthatósági mellény. Fokozd a biztonságot ezzel a fényvisz-
szaverő betétekkel ellátott, neonzöld láthatósági mellénnyel, 
ami éjjel és nappal egyaránt maximális láthatóságot garantál. 
Könnyen összehajtható, megfelel az EN 20471 előírásoknak, 
és nem utolsó sorban a legtöbb európai országban kötelező 
tartozék. Egy méret minden testalkathoz. 66941ADE01 (1 db 
mellény)

Felszerelési táska. Légy biztos benne, hogy minden helyzetre 
felkészültél, ami az autózások során előfordulhat! Ez a felsze-
relési táska két láthatósági mellényt, egy elakadásjelző-há-
romszöget és egy DIN 13164:2014 szabványnak megfelelő, 
számos európai országban kötelező elsősegélycsomagot 
foglal magában. 66940ADE01

Biztonsági kalapács. Ne vállalj felesleges kockázatokat, 
hagyd a veszélyes feladatokat a biztonsági kalapácsra! Csak
nyomd neki óvatosan az ablaknak, az ultrakemény kerámiafej 
önműködően kiugrik, betöri az üveget, majd egyből  visszaáll 
alaphelyzetbe, hogy szükség esetén ismét használhasd. A 
csúszásgátló anyaggal bevont nyél biztonságiöv-vágó kést 
rejt. 66946ADE00

Figyelmeztető fény. Gondoskodj róla, hogy a többi közlekedő 
időben észrevegye autódat, ha kénytelen vagy veszélyes he-
lyen megállni! Mágneses talpú, különleges lámpánk 360 fokos 
tartományban világít, így jelentősen fokozza a láthatóságot és 
a biztonságot.
66945ADE00



Kia Hungary Kft.
Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól

A kiadványban fellelhető információk, illusztrációk és műszaki 
adatok a nyomtatáskor voltak aktuálisak, vállalatunk bármi-
kor - értesítés nélkül - megváltoztathatja azokat. Kérjük, vedd 
figyelembe, hogy a járművek, valamint a különféle tartozékok 
jellemzői régiónként eltérőek lehetnek, és előfordulhat, hogy a - 
nyomdai eljárás korlátai miatt - a fényezések valódi színe némi-
leg eltér a tájékoztatófüzetben láthatótól. Ha egészen pontos 
információkra van szükséged, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Kia 
Márkakereskedőddel!


