
A vadonatúj Kia Niro.
Tartozékok.



A vadonatúj Kia Niro az innovatív, a nyitott és az eredeti gondolkodás 
szimbóluma. A változás mindenhol ott van, az új nézőpont megannyi 
lehetőséget teremt. Légy részese te is! Alakítsd úgy Kia Niród, hogy 
tökéletesen passzoljon stílusodhoz és életviteledhez! Kényelmet és biztonságot 
támogató, valamint kifejezetten utazásokhoz szánt kiegészítőinkkel a végsőkig 
fokozhatod használati értékét. Böngészd át gyári tartozékaink széles 
választékát, és válogass kiváló minőségű, precízen kidolgozott termékeink 
közül, melyek műszakilag és formailag egyaránt tökéletesen illenek a Niróhoz. 
A választás lehetősége a kezedben van!

Legyen valóban a tiéd!
Rendeld meg a számodra fontos 
tartozékokat!



A Kia Niro család innovatív modelljei már önmagában lenyűgöző jelenségek, de a 
kiteljesedéshez rád van szükség! Válassz a három különböző színben megtalálható, az 
oldalajtókat, a csomagtérajtót és a hátsó lökhárítót borító díszlécek, valamint a 
külsőtükör-borítások közül, és tedd igazán tökéletessé autódat! Magasfényű fekete, 
szálcsiszolt alumínium hatású vagy narancssárga kivitelt választhatsz ízlésednek 
megfelelően. Légy temagad a stílus! 

Vidd bele a saját egyéniséged és 
utazz stílusosan!



A frissítő 
narancssárga. 

Díszcsík az oldalajtókon. Egyedi és extravagáns! 
Narancssárga díszcsíkjaink látványos csavart visznek  
a Niro megjelenésébe, így még szebbé és elegánsabbá  
válhat a modell. 
AT271ADE00OR (narancssárga)

Külsőtükör-borítások. Az igazi szépség a gondosan kidolgozott 
részletekből fakad, fokozd hát a Niro nyújtotta esztétikai élményt 
ezekkel a narancssárga külsőtükör-borításokkal! 
AT431ADE00OR (narancssárga)

Díszléc a csomagtérajtón. Ez a méretre szabott, szemrevaló 
védőelem a csomagtérajtót hivatott még stílusosabbá 
varázsolni. Bármely irányból is pillantod meg, garantált a 
lehengerlő hatás. 
AT491ADE00OR (narancssárga)

Díszléc a hátsó lökhárítón. Apró, de annál hatásosabb 
részletmegoldás a szofisztikált megjelenésért. Ez a 
narancssárga, igényes védőelem óvja a lökhárítót, 
egyszersmind látványosabbá teszi az autó hátulját.
AT274ADE00OR (narancssárga)

* Képeinken a vadonatúj Niro különféle felszereltségi szintjei láthatóak.



A stílusos, 
szálcsiszolt 
alumíniumhatás.

Díszcsík az oldalajtókon. Egyedi és extravagáns! Szálcsiszolt 
alumíniumot idéző oldalsó díszcsíkjainkkal még szebbé és 
elegánsabbá válhat a Niro. 
AT271ADE00BR (szálcsiszolt alumíniumhatású)

Külsőtükör-borítások. Az igazi szépség a gondosan kidolgozott 
részletekből fakad, fokozd hát a Niro nyújtotta esztétikai élményt 
szálcsiszolt alumíniumnak tűnő külsőtükör-borításokkal!  
AT431ADE00BR (szálcsiszolt alumíniumhatású)

Díszléc a csomagtérajtón. Ez a méretre szabott, szemrevaló 
védőelem a csomagtérajtót hivatott még stílusosabbá 
varázsolni. Bármely irányból is pillantod meg, garantált a 
lehengerlő hatás. 
AT491ADE00BR (szálcsiszolt alumíniumhatású)

Díszléc a hátsó lökhárítón. Apró, de annál hatásosabb 
részletmegoldás az elegáns megjelenésért. Ez a szálcsiszolt 
alumíniumot idéző, igényes védőelem óvja a lökhárítót, nem 
mellesleg látványosabbá teszi az autó hátulját. 
AT274ADE00BR (szálcsiszolt alumíniumhatású)



Díszcsík az oldalajtókon. Egyedi és extravagáns! Magasfényű, 
fekete díszcsíkjaink látványos csavart visznek a Niro 
megjelenésébe, így az még szebbé és elegánsabbá válhat.
AT271ADE00BL (magasfényű fekete)

Díszléc a csomagtérajtón. Ez a méretre szabott, szemrevaló 
védőelem a csomagtérajtót teszi még stílusosabbá. Bármely 
irányból is pillantod meg, garantált a lehengerlő hatás. 
AT491ADE00BL (magasfényű fekete)

Külsőtükör-borítások. Az igazi szépség a gondosan kidolgozott 
részletekből fakad, fokozd hát a Niro nyújtotta esztétikai élményt 
ezekkel a magasfényű, fekete külsőtükör-borításokkal! 
AT431ADE00BL (magasfényű fekete)

Takaróelem a rakodóperemen. Exkluzív stílus: ezzel az 
esztétikus borítással megóvhatod a Kia Niro rakterének 
peremét a sérülésektől, és még kifinomultabbá teheted az 
autót. Más színű elemekkel együtt is rendelhető. A bal oldali, 
alsó képen található. 
AT275ADE00BL (magasfényű fekete)

magasfényű fekete

matt fekete

A vagány, 
magasfényű
fekete.

Díszléc a hátsó lökhárítón. Apró, de annál hatásosabb 
részletmegoldás a szofisztikált megjelenésért. Ez a 
magasfényű, fekete védőelem megóvja a lökhárítót, nem 
mellesleg látványosabbá teszi az autó hátulját. 
AT274ADE00BL (magasfényű fekete) 
AT274ADE00 (matt fekete)

* Képeinken a vadonatúj Niro különféle felszereltségi szintjei láthatóak.



Karosszériamatricák és versenycsíkok. Ezekkel fényes fekete és matt fehér színben megrendelhető, letisztult grafikákkal még 
sportosabbnak és áramvonalasabbnak tűnik a Niro. Vonzerejüket nemcsak a precíz kivitelezés fokozza, hanem a karosszéria 
formájához igazodó, pontos vonalvezetés is. 
AT200ADE10BL (fényes fekete)  
AT200ADE10WH (matt fehér)

Matricakészlet, pengeminta. Tedd még jellegzetesebbé új 
Kia Niro oldalát! A pengeszerű forma mindenkiben nyomot 
hagy, s akkor is villámgyorsnak láttatja a modellt, ha éppen 
parkol. Fényes fekete és matt fehér színben egyaránt 
megrendelheted.
AT200ADE00BL (fényes fekete)
AT200ADE00WH (matt fehér)

A stílus nem pusztán forma és szín, egy jól megválasztott, egyedi 
matricakészlettel ugyancsak különlegesebbé varázsolhatod az autót. Legyen 
saját személyiséged is az összhatás része! Mutasd meg a világnak, hogy milyen 
élményekkel gazdagítja életedet az új Kia Niro!

A változás mindenhol ott van.
Tarts velünk Te is!



LED-es csomagtartó- és csomagtérajtó-világítás. Ezentúl 
nem kell a sötétben matatnod, ha egy hosszú, nehéz nap 
estéjén szeretnéd leakasztani az utánfutót, sőt, mivel a LED-ek 
megvilágítják az autó környezetét, azt is láthatod, hová lépsz. 
A lámpák önműködően bekapcsolnak, ha kinyitod a 
csomagtérajtót, és kiváló látási viszonyokat teremtenek a 
raktéren belül és kívül. 
66652ADE00

Fény a sötétségben.
Ragyogd be környezeted!
A fényviszonyok nem csak a menetbiztonságra vannak hatással, az autó körüli 
tevékenységeknél szintén nagy könnyebbséget jelent, ha mindent jól látni. A 
LED-es csomagtér- és csomagtérajtó-világítás, valamint az ajtók aljába szerelt 
projektor fényárba borítja a jármű környezetét, így esténként is magabiztosan 
mozoghatsz a jármű környezetében.



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

LED-es talajvilágítás a jármű alatt. Ha kinyitod az ajtót, a 
LED-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

LED-es lábtérvilágítás. Emeld luxus színvonalra az utasteret 
ezzel – az ajtónyitásra fel-, motorindításra pedig lekapcsoló – 
LED-es lábtérvilágítással! 
66650ADE20 (piros, első sor) 
66650ADE31 (piros, hátsó sor) 
66650ADE20W (fehér, első sor)
66650ADE31W (fehér, hátsó sor)



16"-os Gaya könnyűfém kerék. 
6,5Jx16, 205/60 R16 méretű 
abroncshoz. A készlet a felnikupakot is 
magában foglalja, a felszereléshez az 
eredeti csavarok használhatóak. 
AT400ADE06 (ezüst, HEV/PHEV)

Osan könnyűfém kerék 17"-os 
méretben. 
7,0Jx17, 215/55 R17 méretű abroncshoz. 
A készlet a felnikupakot is magában 
foglalja, a felszereléshez az eredeti 
csavarok használhatóak.
P2400ADE07NGR (grafit, EV)

16"-os könnyűfémkerék-készlet,  
A típus. 
6,5Jx16, 205/60 R16 méretű 
abroncshoz. A készlet a kerékkupakokat 
és a rögzítéshez szükséges öt csavart is 
magában foglalja. 
ATF40AK000 (kéttónusú, HEV/PHEV)

16"-os Gaya könnyűfém kerék. 
6,5Jx16, 205/60 R16 méretű 
abroncshoz. A készlet a felnikupakot is 
magában foglalja, a felszereléshez az 
eredeti csavarok használhatóak. 
AT400ADE06BC (kéttónusú, HEV/
PHEV)

17"-os könnyűfémkerék-készlet,  
A típus. 
7,0Jx17, 215/55 R17 méretű abroncshoz. 
A készlet a kerékkupakokat és a 
rögzítéshez szükséges öt csavart is 
magában foglalja.

ATF40AK020 (kéttónusú, EV)

Osan könnyűfém kerék 17"-os 
méretben. 
7,0Jx17, 215/55 R17 méretű abroncshoz. 
A készlet a felnikupakot is magában 
foglalja, a felszereléshez az eredeti 
csavarok használhatóak.

P2400ADE07N (ezüst, EV)

18"-os Gasan könnyűfém kerék. 
7,5Jx18, 225/45 R18 méretű abroncshoz. 
A készlet a felnikupakot is magában 
foglalja, a felszereléshez az eredeti 
csavarok használhatóak. 
AT400ADE08BC (kéttónusú, HEV/
PHEV)

18"-os könnyűfémkerék-készlet,  
A típus. 
7,5Jx18, 225/45 R18 méretű abroncshoz. 
A készlet a kerékkupakokat és a 
rögzítéshez szükséges öt csavart is 
magában foglalja. 
ATF40AK010 (kéttónusú, HEV/PHEV)

Keréktároló táskák. Négydarabos táskakészlet, amivel a 
kerék, a ruházat és a garázs tisztasága is megőrizhető, sőt, a 
kerekek szállításakor az utasteret is megóvja az 
elkoszolódástól. 
66495ADB01

Kerékőr és célszerszám.
Ezek a különleges csavarok csak speciális 
szerszámkulccsal lazíthatóak meg, védelmet 
nyújtanak tehát a tolvajok ellen.
66490ADE51 (nem szerepel a képen)

Abroncsnyomás-ellenőrző Rendszer 
(TPMS). 
Utazz mindig biztonságban! A gyári érzékelők 
minden helyzetben optimális 
abroncshasználatot garantálnak. Az 
Abroncsnyomás-ellenőrző Rendszernek 
köszönhetően mindig tudható, mekkora 
nyomás uralkodik a köpenyekben. 
Négydarabos készlet.
LP52940CG100K (nem szerepel a képen)

Engedd szabadjára képzeleted!

18"-os Gasan könnyűfém kerék. 
7,5Jx18, 225/45 R18 méretű abroncshoz. 
A készlet a felnikupakot is magában 
foglalja, a felszereléshez az eredeti 
csavarok használhatóak. 
AT400ADE08GR (grafit, HEV/PHEV)



Mindegy, hogy biciklis vagy lakókocsis túrára készülsz-e, az új Kia Niro 
mindenben segítségedre lesz. Ha gyakorta vontatsz, válaszd a fix vonóhorgot, 
ha csak ritkán, érdemes a leszerelhetőt megrendelned. Használd ki a Niro 
páratlan sokoldalúságát, és tedd gazdagabbá az életed!

Vidd magaddal a hobbidat!
Bárhová is mész.



Vonóhorogvezeték-készlet (13 és 7 tűs).
Ez a készlet hagyományos csatlakozót és multifunkciós 
vezérlőegységet tartalmaz. Utóbbi egy speciális jelerősítő, ami 
egyebek mellett lakókocsik és kerékpárszállítók világítási 
rendszereinek működtetését is lehetővé teszi. A rendszer 
hagyományos és LED-es izzóval felszerelt vontatmányokkal 
egyaránt kompatibilis, és hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, 
ha a vontatmány irányjelzője vagy féklámpája meghibásodik. A 
ködzárófény automatikusan lekapcsol, ha az autóhoz 
vontatmányt csatlakoztatsz. Az új vontatmányvilágítás-
szabályozó rendszer figyelmeztetést jelenít meg a 
műszeregységen, ha a féklámpa, a helyzetjelző vagy az 
irányjelző izzója kiég.

A Parkolást Segítő Radar automatikusan lekapcsol, ha az 
autóhoz vontatmányt vagy kerékpárszállító rendszert 
csatlakoztatnak. 

A 13 tűs vezetékkészletet úgy terveztük, hogy lakókocsik 
elektromos rendszerét is gond nélkül üzemeltethesd. Hogy 
minden megfelelően működjön, +15/+30 átalakítót is magában 
foglal a szett.
13 tűs: AT621ADE00PC* (vízálló házzal)
7 tűs: AT620ADE00PC* (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; utánfutó/lakókocsi)
55622ADB00 (7 tűsről 13 tűsre; utánfutó/lakókocsi) 

* A AT621ADE00PC és a AT620ADE00PC vontatmánycsomaggal 
felszerelt modellváltozatokhoz rendelhető (termékkód: 
VGXD04). 
 
A vontatási kapacitást és a különféle funkciókat illetően, kérjük, 
egyeztess Kia Márkakereskedőddel!

Kerékpárszállító rendszer minden vonóhorogtípushoz. 
Tökéletes társ a kerékpártúrákon és a rövidebb 
kirándulásokon, hiszen egyszerűen használható és 
biztonságos szállítást tesz lehetővé. Mivel legnagyobb 
terhelhetősége eléri a 60 kg-ot, akár két kerékpár hordozására 
is alkalmas. További előnye, hogy lopásgátlóval egészítjük ki, 
és akkor sem gátolja a csomagtérajtó nyitását, ha éppen fenn 
vannak a biciklik. E823055001 

Fixen rögzített vonóhorog. Gyakorta akasztasz utánfutót 
autód mögé? Ezzel az elsőrangú, rozsdamentes, fixen rögzített 
vonóhoroggal maximálisan kihasználhatod a Niro vontatási 
képességeit, s mivel függőleges terhelhetősége is nagy, akár 
kerékpárszállító rendszert is szerelhetsz rá. Kérjük, a pontos 
konfigurációt illetően egyeztess márkakereskedőddel!
AT280ADE00

Leszerelhető vonóhorog. Bármikor készülsz 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!
AT281ADE00



Hála tartós, masszív kiegészítőinknek, a karcolásoktól, a horpadásoktól és a kosztól is 
megóvhatod a vadonatúj Kia Nirót. Különféle védőelemeink a csomagtartót, az utasteret és 
a karosszériát is védik, így még könnyebb és kényelmesebb az autó hétköznapi használata, s 
mindig tiszta, rendezett és sérülésmentes lehet a jármű. Alighanem a kutyád is imádni fogja!

Óvd az értékeidet!
Kint és bent egyaránt!

Csomagtérelválasztó rács. Ez a masszív rács ideális választás 
a kutyásoknak és a sok csomagot szállító tulajdonosoknak. 
Könnyen beszerelhető, tökéletesen illeszkedik a hátsó 
ülésekhez és a tetőhöz, ugyanakkor nem engedi elmozdulni a 
poggyászokat, és anélkül választja el a csomagtartót az 
utastértől, hogy zavarna a kilátásban, ha hátra tekintesz. 
AT150ADE00

Csomagtértálca. Mindegy, hogy milyen nedves, sáros vagy 
koszos tárgyakat kell behelyezned, ez a típusspecifikus, 80 
százalékban természetes anyagokból készülő védőtálca 
biztosan megóvja a csomagtartót. Nagy használati értékéhez 
a strapabíró, csúszásmentes, vízálló alapanyag és a magas 
perem is hozzájárul.
AT122ADE10E (padlórekesszel, HEV/PHEV)
AT122ADE00E (padlórekesz nélkül, HEV/PHEV)
AT122ADE10EP (PHEV)



Csomagtértálca-toldat.  
Kifejezetten arra terveztük, hogy 
megóvja a hátsó ülések lehajtott 
támláját, ha olyan hosszú és/vagy 
koszos csomagot szállíthatsz, ami kárt 
tehet a kárpitban. Hála a tépőzárnak, 
roppant könnyedén felhelyezhető, és 90 
százalékban természetes forrásból 
származó anyagokból készül.
AT128ADE00E

Megfordítható csomagtérszőnyeg. 
Ez a kétoldalú csomagtérszőnyeg 
minden helyzetben eszményi megoldás, 
hiszen egyik felét igényes, lágy 
tapintású velúr, a másikat pedig erős, 
víz- és szennyeződésálló réteg borítja.
H8120ADE50 (padlórekesszel ellátott 
csomagtartóhoz, HEV/EV)

Textil padlószőnyegek (velúr).  
Őrizd meg az utasteret eredeti 
állapotában a lehető leghosszabb ideig! 
Kiváló minőségű, típusspecifikus, velúr 
padlószőnyegek védik és egyben 
szebbé is varázsolják a kabint, hiszen az 
első sorba szánt darabokat Niro-
embléma díszíti.Nem mozdulnak el 
helyükről, ugyanis rögzítési pontokat 
alakítottunk ki számukra, hátoldalukat 
pedig csúszásgátló bevonattal fedtük 
be. Ha kíváncsi vagy a cikkszámokra, 
kérjük, lapozz az utolsó oldalra!

Szőnyegek minden időjáráshoz. 
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 igazodik a lábtér formájához. 
Hogy el ne mozduljon, rögzítési 
pontokat alakítottunk ki rajta. A 
védőbetétek stílusa a 
csomagtértálcáéhoz igazodik. Ha 
kíváncsi vagy a cikkszámokra, kérjük, 
lapozz az utolsó oldalra!

Textil padlószőnyegek (alapkivitel). 
Védd a beltér azon pontjait, amelyek a 
leggyakrabban koszolódnak! Ezek a 
kemény sörtékből összeállított, 
Niro-logóval díszített szőnyegek 
pontosan passzolnak a lábtérhez, és 
nem mozdulnak el helyükről, ugyanis 
rögzítési pontokat alakítottunk ki 
számukra, hátoldalukat pedig 
csúszásgátló bevonattal fedtük be. A 
vezető szőnyegét megerősítettük a 
cipősarkak alatt, hogy ne kopjon ki a 
pedálok kezelése során. Ha kíváncsi 
vagy a cikkszámokra, kérjük, lapozz az 
utolsó oldalra!

Összehajtható csomagtérrendező. A legkülönfélébb tárgyakat is gyorsan 
elrendezheted ezzel a praktikus, biztonságos szállítást garantáló 
csomagtérrendezővel. Ha nincs rá szükséged, pikk-pakk összehajthatod, mi több 
könnyedén kiveheted és hordozhatod. 
66123ADE01

Csomagtérszőnyeg.  
Szállíthatsz háziállatot, bőröndöket vagy a 
bevásárlókocsi tartalmát, ez a méretre 
szabott csomagtérszőnyeg hosszú távon 
is tiszta, újszerű és stílusos megjelenést 
kölcsönöz az autónak.
AT120ADE10P (padlórekesszel ellátott 
csomagtartóhoz, PHEV)



Díszléc az oldalajtókon. Hatásosabb 
védelem, látványosabb stílus... Sportos 
védőelemeinkkel elegánsabbá teheted 
az autó profilját, egyszersmind 
megóvhatod a karcoktól és a 
horpadásoktól. Természetesen a 
karosszéria színére fényezve is 
megrendelheted. 
AT271ADE00

Ajtókilincsvédő fólia. A kilincs az 
erősen igénybe vett alkatrészek közé 
tartozik, így idővel óhatatlanul 
meglátszanak rajta a használat nyomai. 
Ez a fólia megóvja a fényezést a körmök 
és a kulcsok okozta karcoktól, 
sérülésektől. Négydarabos készlet.
66272ADE00

Első és hátsó sárvédő gumi. Ezek a 
típusspecifikus, formatervhez illeszkedő 
védőelemek – rossz időben és gyatra 
utakon egyaránt – hatékonyan óvják a 
Niro alját, küszöbjeit és ajtóit a 
felcsapódó sártól, illetve hólétől. 
ATF46AKA10 (elöl) 
ATF46AKF10 (hátul, HEV/PHEV) 
ATF46AKG10 (ezüst, EV)

Védőfólia a hátsó lökhárítóhoz. Ha megrendeled a rakodóperem-védő fóliát, nyugodt szívvel pakolhatsz be és ki akár 
naphosszat, a bevonat ugyanis megóvja a hátsó lökhárítót a karcoktól és egyéb sérülésektől. 
AT272ADE00BL (fekete), AT272ADE00TR (átlátszó)

Árnyékoló és jegesedésgátló. Napsütötte időszakokban az utastér 
felmelegedésétől, télen az üveg jegesedésétől óv ez a típusspecifikus, Niróhoz 
készülő szélvédőtakaró, melyet úgy alakítottunk ki, hogy ne lehessen lelopni az 
autóról. 
AT723ADE00

* Képeinken a vadonatúj Niro különféle felszereltségi szintjei láthatóak.



Mode 3-as töltővezeték. A Niro 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 
köszönhetően rendkívül ellenálló a csavarással, 
illetve a hajlítással szemben, és az időjárás 
viszontagságait is remekül viseli, így 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. Természetesen 
ezt is táskával együtt szállítjuk.

66631ADE023A (1 fázis, Type 2, 32 A, 5 méter) 
66631ADE023B (1 fázis, Type 2, 32 A, 7,5 méter) 
66632ADE023A (3 fázis, Type 2, 32 A, 5 méter) 
66639ADE91 (csak táska)

Bármikor indulhatsz.
A Niro készen áll!
A jövő kétségtelenül az elektromos autóké. A Kia által fejlesztett, ultramodern 
hajtásláncok és töltési megoldások élvezetes, biztonságos és környezetbarát 
helyváltoztatást tesznek lehetővé, egyszersmind a használatot is 
megkönnyítik. Addig is pihenj nyugodtan! Akár egy TV-t is üzemeltethetsz az 
autóról.

Vehicle-to-device, azaz V2D. Ez a sejtelmes betűszó nem egyébről árulkodik, mint hogy a Kia Niro ultramodern rend-
szere képes 220 voltos váltakozó áram leadására, tehát különféle elektromos eszközeid üzemeltetésében is segítséget 
nyújthat. Amennyiben akkumulátorai teljesen töltöttek, akár 3,0 kW-os teljesítmény leadására is képes, így akár egy nagy-
képernyős tévét vagy egy közepes méretű légkondicionálót is működtethetsz róla 24 órán át. Egyszerűen csak csatlakoz-
tasd a V2D-adapter egyik felét a töltőaljzathoz, a másikat pedig a készülékhez! Felszeretségtől fűggően kompatibilis, csak 
az EV modellhez. Természetesen ezt is táskával együtt szállítjuk.
CVH68AK0U0 



Mi lehetne annál egyszerűbb és kényelmesebb, mint otthon tölteni Kiádat? 
Semmi! Ezzel a megoldással abszolút gond nélkül, az éjszakai áram kedvező árát 
kihasználva repítheted ismét 100%-ra az akkumulátorokat, tehát minden reggel 
energiával telve vághatsz neki a napnak.

Kia töltési megoldás
az otthonodban

Wallbox Pulsar Plus, fehér Wallbox Pulsar Plus, fekete

1. Otthoni töltő

2. Üzembe helyezés

Könnyebben lehet szakszerűen üzembe helyezett otthoni töltőd, mint gondolnád!
A Kia és az MVM Mobiliti Kft. együttműködésével jött létre a Kia Otthontöltési
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 adminisztráció
van hátra, amelynek eredményeként neked is lesz otthoni használatra
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. 



Légy büszke rá, hogy Kiád van!

Vízhatlan hátizsák.Tudd biztonságban értékeidet!  
Vízhatlan, 20 l-es űrméretű, belső notebook-zsebbel ellátott 
hátizsákunkban minden elfér, s mivel párnázott vállpántok 
kerülnek rá, viselése is kényelmes.
66951ADE4301

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

Kulcstartó. Tedd stílusosabbá a slusszkulcsot is!  
Könnyűfém kulcstartónkat Kia-logó ékesíti.  
66951ADE2701

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

Többcélú szerszám. Kompakt, mégis elképesztően 
sokoldalú. Kovácsolt, rozsdamentes acélból készülő, feketére 
festett kéziszerszámunk 13-féle funkcióval büszkélkedhet, és 
természetesen Kia-logóval díszítjük.
66951ADE50

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

Láthatósági mellény. Fokozd a biztonságot ezzel a 
fényvisszaverő betétekkel ellátott, neonzöld láthatósági 
mellénnyel. 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. Legyél biztos benne, hogy minden 
helyzetre felkészültél, ami az autózások során előfordulhat! Ez 
a felszerelési táska két láthatósági mellényt, egy elakadásjelző 
háromszöget és egy DIN 13164:2014 szabványnak megfelelő, 
számos európai országban kötelező elsősegélycsomagot foglal 
magában.
66940ADE01

A Te biztonságod. A mi feladatunk.
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.

Fejlett és hatékony biztonsági eszközeink segítenek elkerülni a baleseteket az utazások 
során. Rendeld meg őket, így felkészülhetsz a legváratlanabb helyzetekre is!

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 helyen 
megállni! Mágneses talpú, különleges lámpánk 360 fokos 
tartományban világít, így jelentősen fokozza a láthatóságot és  
a biztonságot.  
66945ADE00



Autózz teljes lelki 
nyugalomban!

Kia szolgáltatások 
Magyarországon.

Ha problémád adódik, nem maradsz magadra Kia Assistance szolgáltatásunkkal! A szolgáltatás kezdő időpontja 
a Garancia- és szervizkönyv utolsó oldalán beragasztott garanciálisazonosító-matricán feltüntetett Warranty 
Start Date mellett feltüntetett dátum. Ettől a dátumtól számítva 12 hónapig ingyenesen jár, utána évenként 
hosszabbítható a garancia kezdetétől (Warranty Start Date) számított 10 éves korig.

 Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. A részletek az egyes biztosítók esetében eltérhetnek. Ha 
egészen pontos információra van szükséged, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Kia Márkakereskedőddel!

*Új érték kiegészítő biztosítás: amennyiben autód egy káresemény kapcsán totálkáros lesz, vagy azt ellopják, a Biztosító a gépjármű 1 éves koráig 
a kárt a vételkori számla értéke alapján 100%-ban megfizeti (Generali, Groupama) vagy megfizeti a jármű újkori és kárkori értékének különbözetét 
(Allianz). 
**Mentés és szállítás: A gépjármű mentésével, tárolásával és márkaszervizbe való szállításával kapcsolatos indokolt, számlával igazolt költségek 
önrész levonása nélküli térítése bizonyos összeghatárig.  
***Avulásmentesség: az autódat ért kár után a javítás során a kocsid új alkatrészeket és fényezést kaphat, melyek növelik autód értékét. Ezt a 
különbözeti összeget a Biztosítók normál esetben levonják szolgáltatásukból. Avulásmentes térítés esetén nem kerül levonásra az értéknövekedés a 
szolgáltatásból, csak az önrészt kell kifizetni (Allianz max. 12, Groupama max. 8 éves korig, Generali esetén nincs korhatár megkötés).  
****Önrész: a kárösszeg azon százalékos vagy összegszerű része, amit a biztosított vállal magára. 

Töréskár? Vihar? Jégeső? Lopás? Autódat 

megannyi veszély fenyegeti. Válaszd a Kia Casco biztosítását!

Kiemelt figyelmet fordítunk az autód biztonságára is, ezért az Allianz, a Generali 
és a Groupama biztosítótársaságok számos többletszolgáltatást nyújtó Kia Casco 
termékeket fejlesztettek ki kifejezetten a Kia ügyfelek részére. A termékek mind új, 
mind használt Kia személygépkocsikra is köthetőek. 

Mindegyik biztosítótársaság termékére jellemző, hogy amennyiben a javítás Kia 
Márkaszervizben történik, akkor: 

• új értéken* téríti meg a kárt a biztosító az első éven belüli lopás vagy totálkár esetén,
• a javíthatósági határ a kárkori érték 100%-a lesz sérülés esetén, 
• csereautó térítést biztosít (Generali, Groupama max. 10 napra, Allianz max. 6 napra),
• mentés és szállítás** Európa bármely pontjáról. 

Milyen esetekben segít? 
• Műszaki hiba
• Üzemanyag hiánya
• Lemerült akkumulátor
• Gumiabroncs-defekt
• A kulcs elvesztése vagy bezárása

Milyen szolgáltatást nyújt? 
• Helyszíni javítás
• Autómentés
• Gépjárműtárolás
• Tovább- vagy hazautazás
• Kölcsöngépjármű biztosítása

• Szállás
• Külföldre utazás a megjavított 
   gépjárműért
• Pénzsegély
• Üzenetközvetítés és tanácsadás

Ezen kívül további kiemelkedő szolgáltatások közül választhatsz  
a biztosítók kínálatából, aszerint, hogy melyik a legfontosabb neked: 

• avulásmentesség*** alkatrészek újjal történő pótlása esetén (Generali), 
• évente önrészmentes szélvédőcsere, ha a szélvédő nem javítható (Allianz, Groupama), 
• minimum önrész felezés (Generali, Groupama), 
• akár fix 50 ezer Ft önrész**** lopáskár vagy totálkár esetében is (Allianz)
• elektromos és plug-in hybrid járművek esetén, elektromos autó csomaggal kiegészítve (Generali)



Premium Value Program vagy más néven PVP a Kia egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, rugalmas 
finanszírozási formája.

Miért válaszd? 

• alacsonyabb havi lízingdíjakat érthetsz el, mint más finanszírozás esetén,
• a finanszírozó garantálja, hogy maradványérték megfizetése nélkül visszaveszi  
   a gépjárművet a futamidő végén amennyiben úgy döntesz, 
• szerződés szerinti használat esetén a gépjármű jövőbeni értéke megegyezik 
   a futamidő végi maradványértékkel, 
• a program magában foglalja a gépjármű előre tervezhető ingyenes karbantartásait*  
   3 éves időtartamban vagy maximum 45 000 km futásteljesítményig, 
• az önerő, a futamidő és a futamidő végi maradvány érték az igényeid szerint alakítható. 

Tiéd a választás szabadsága! 

A futamidő végén a lízingbe vevő szabadon dönthet, hogy 

• kifizeti a maradványértéket mint tulajdonos, és megtartja a gépjárművet hosszabb távon,
• egyszerűen visszaadja a finanszírozónak, mely esetben nem kell megfizetnie a maradványértéket,
• el is adhatja a gépjárművet és a maradványérték feletti összeget felhasználhatja a következő lízingszerződés  
   önerejének részeként. 

A további részletekről és az érvényes finanszírozás feltételekről érdeklődj Kia Márkakereskedődnél! 

PREMIUM VALUE PROGRAM
3
ÉV

*A díjmentes csere fogalma csak a kötelezően cserélendő alkatrészekre és/vagy folyadékokra érvényes. Részletes információkért látogass el Kia 
Márkakereskedésedbe! 
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak. A lízingbeadó a Merkantil Bank Zrt.

Éld át újra és újra 
az új autó nyújtotta élményt 
a Kia Premium Value Programjával!



Tartozékok áttekintése.

Tartozék Műszaki adatok Cikkszám HEV PHEV EV

Stílus

Díszcsík az oldalajtókon

Narancssárga

AT271ADE00OR •• •• ••

Díszléc a csomagtérajtón AT491ADE00OR •• •• ••

Külsőtükör-borítás AT431ADE00OR •• •• ••

Díszléc a hátsó lökhárítón AT274ADE00OR •• •• ••

Díszcsík az oldalajtókon

Szálcsiszolt alumíniumhatású 
felület

AT271ADE00BR •• •• ••

Díszléc a csomagtérajtón AT491ADE00BR •• •• ••

Külsőtükör-borítás AT431ADE00BR •• •• ••

Díszléc a hátsó lökhárítón AT274ADE00BR •• •• ••

Díszcsík az oldalajtókon

Magasfényű fekete

AT271ADE00BL •• •• ••

Díszléc a csomagtérajtón AT491ADE00BL •• •• ••

Külsőtükör-borítás AT431ADE00BL •• •• ••

Takaróelem a rakodóperemen AT275ADE00BL •• •• ••

Díszléc a hátsó lökhárítón
Magasfényű fekete AT274ADE00BL •• •• ••

Szemcsés fekete AT274ADE00 •• •• ••

Matricakészlet, pengeminta
Fényes fekete, oldalsó AT200ADE00BL •• •• ••

Matt fehér, oldalsó AT200ADE00WH •• •• ••

Matricák és versenycsíkok
Fényes fekete, csak motorháztető AT200ADE10BL •• •• ••

Matt fehér, csak motorháztető AT200ADE10WH •• •• ••

LED-es csomagtér- és 
csomagtérajtó-világítás 66652ADE00 •• •• ••

LED door projectors, Kia logo 66651ADE01K •• •• ••

LED-es talajvilágítás a jármű alatt Csak elöl 66651ADE00 •• •• ••

LED-es lábtérvilágítás

Piros, első sor 66650ADE20 •• •• ••

Piros, hátsó sor 66650ADE31 •• ••

Fehér, első sor 66650ADE20W •• •• ••

Fehér, hátsó sor 66650ADE31W •• ••

Szállítás

Leszerelhető vonóhorog AT281ADE00 •• •• ••

Fixen rögzített vonóhorog AT280ADE00 •• •• ••

Kerékpárszállító rendszer minden 
vonóhorogtípushoz E823055001 •• •• ••

Vezetékköteg-készlet 
vonóhoroghoz

13 tűs aljzat (csak vonóhoroggal 
felszerelt modellekhez, 
termékkód: VGXD04)

AT621ADE00PC •• •• ••

7 tűs aljzat (csak vonóhoroggal 
felszerelt modellekhez, 
termékkód: VGXD04)

AT620ADE00PC •• •• ••

Csomagtérelválasztó rács Felső rács AT150ADE00 •• •• ••

Összehajtható csomagtérrendező 66123ADE01 •• •• ••

Tartozék Műszaki adatok Cikkszám HEV PHEV EV

Védelem, állapotmegőrzés

Csomagtértálca

Padlórekesszel ellátott 
csomagtartóhoz, természetes 
alapanyagokból

AT122ADE10E •• ••

Padlórekesz nélküli 
csomagtartóhoz, természetes 
alapanyagokból

AT122ADE00E •• ••

Padlórekesszel ellátott 
csomagtartóhoz, természetes 
alapanyagokból

AT122ADE10EP ••

Csomagtértálca-toldat AT128ADE00E •• •• ••

Csomagtérszőnyeg

Megfordítható (padlórekesszel 
ellátott csomagtartóhoz) AT120ADE10 •• ••

Nem megfordítható (padlórekesz 
nélküli csomagtartóhoz) AT120ADE10P ••

Szőnyegek minden időjáráshoz Niro-logó, színes betétekkel, 
4 db-os készlet

AT131ADE00 ••

AO131ADE00 ••

AT131ADE00P ••

Textil padlószőnyegek, alapkivitel Niro-logó, 4 db-os készlet
AT141ADE00 ••

AT141ADE00P ••

Szövet-velúr padlószőnyeg
Niro-logó, 4 db-os készlet

 AT143ADB00 ••

AT143ADB00P ••

Niro-logó, 3 db-os készlet  AO143ADB00 ••

Sárvédők

Elöl ATF46AKA10 •• •• ••

Hátul ATF46AKF10 •• ••

Hátul ATF46AKG10 ••

Ajtókilincsvédő fólia 66272ADE00 •• •• ••

Védőfólia a hátsó lökhárítóhoz
Fekete AT272ADE00BL •• •• ••

Átlátszó AT272ADE00TR •• •• ••

Díszcsík az oldalajtókon AT271ADE00 •• •• ••

Kényelem

Árnyékoló és jegesedésgátló AT723ADE00 •• •• ••

Töltővezeték, Mode 3

1 fázis, Type 2, 32 A, 5 méter 66631ADE023A ••

3 fázis, Type 2, 32 A, 5 méter 66632ADE023A ••

1 fázis, Type 2, 32 A, 7,5 méter 66631ADE023B ••

Táska töltőkábelhez Csak táska 66639ADE91 •• ••

Vehicle-to-device CVH68AK0U0 ••



HEV = Hibrid hajtásláncra épülő jármű
PHEV = Külső áramforrásról is tölthető, hibrid hajtásláncra épülő, elektromos jármű
EV = Tisztán elektromos üzemű jármű

Tartozék Műszaki adatok Cikkszám HEV PHEV EV

Kerekek

16"-os Gaya könnyűfém kerék

Ezüst, 6,5Jx16, 205/60 R16 méretű abroncshoz.  
A készlet a felnikupakot is magában foglalja,  
a felszereléshez az eredeti csavarok használhatóak.

AT400ADE06 •• ••

Kétszínű, 6,5Jx16, 205/60 R16 méretű abroncshoz.  
A készlet a felnikupakot is magában foglalja,  
a felszereléshez az eredeti csavarok használhatóak.

AT400ADE06BC •• ••

Osan könnyűfém kerék 17"-os 
méretben

Ezüst, 7,0Jx17, 215/55 R17 méretű abroncshoz.  
A készlet a felnikupakot is magában foglalja,  
a felszereléshez az eredeti csavarok használhatóak.

P2400ADE07N ••

Grafit, 7,0Jx17, 215/55 R17 méretű abroncshoz.  
A készlet a felnikupakot is magában foglalja,  
a felszereléshez az eredeti csavarok használhatóak.

P2400ADE07NGR ••

18"-os Gasan könnyűfém kerék

Kétszínű, 7,5Jx18, 225/45 R18 méretű abroncshoz.  
A készlet a felnikupakot is magában foglalja,  
a felszereléshez az eredeti csavarok használhatóak.

AT400ADE08BC •• ••

Grafit, 7,5Jx18, 225/45 R18 méretű abroncshoz.  
A készlet a felnikupakot is magában foglalja,  
a felszereléshez az eredeti csavarok használhatóak.

AT400ADE08GR •• ••

16"-os könnyűfémkerék-készlet, 
A típus

Kétszínű, 6,5Jx16, 205/60 R16 méretű abroncshoz.  
A készlet a kerékkupakokat és a rögzítéshez 
szükséges öt csavart is magában foglalja.

ATF40AK000 •• ••

17"-os könnyűfémkerék-készlet, 
A típus

Kétszínű, 6,5Jx17, 215/55 R17 méretű abroncshoz.  
A készlet a kerékkupakokat és a rögzítéshez 
szükséges öt csavart is magában foglalja.

ATF40AK020 ••

18"-os könnyűfémkerék-készlet, 
A típus

Kétszínű, 7,5Jx18, 225/45 R18 méretű abroncshoz.  
A készlet a kerékkupakokat és a rögzítéshez 
szükséges öt csavart is magában foglalja.

ATF40AK010 •• ••

Keréktároló táskák 4 db-os készlet 66495ADB01 •• •• ••

Kerékőr és célszerszám 66490ADE51 •• •• ••

Abroncsnyomás-ellenőrző 
Rendszer (TPMS) 4 db-os készlet LP52940CG100K •• •• ••

Tartozék Műszaki adatok Cikkszám HEV PHEV EV

Kia kollekció

Többfunkciós zsebszerszám 66951ADE50 •• •• ••

Kvarcóra 66951ADE4201 •• •• ••

Kulacs 66951ADE0701 •• •• ••

Vízhatlan hátizsák 66951ADE4301 •• •• ••

Vezeték nélküli telefontöltő 66951ADE41 •• •• ••

Kulcstartó 66951ADE2701 •• •• ••

Biztonság

Felszerelési táska 66940ADE01 •• •• ••

Láthatósági mellény 66941ADE01 •• •• ••

Elakadásjelző háromszög 66942ADE01 •• •• ••

Figyelmeztető fény 66945ADE00 •• •• ••

Biztonsági kalapács 66946ADE00 •• •• ••



Kia Hungary Kft.
Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól
Kia Niro-tartozékkatalógus 2022

A kiadványban fellelhető információk, illusztrációk és  
műszaki adatok a nyomtatáskor voltak aktuálisak, vállalatunk 
bármikor - 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 némileg eltér a tájékoztatófüzetben 
láthatótól. A tájékoztatás nem teljes körű. Ha egészen pontos 
információkra van szükséged, kérjük, vedd fel a kapcsolatot  
Kia Márkakereskedőddel!


