Tartozékok

New picture here - Emotional
(perhaps PHEV picture) Would be nice to have one in the brochure.

EREDETI KIA TARTOZÉKOK
CSAK A LEGJOBB LEHET ELÉG JÓ
Fokozza az új Niro Hybrid és Plug-in Hybrid minőségét és strapabíróságát Eredeti Kia
Tartozékokkal! Fejlesztésük során arra törekedtünk, hogy tökéletesen passzoljanak
autójához, ezért a tervezési, a gyártási és a tesztelési folyamat során éppoly magas
minőségi követelményeket támasztottunk, mint járműveink esetében. Ha kérdése lenne,
KIA-márkakereskedőnk örömmel segít a választásban.
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A kiadványban szereplő tartozékokat a 2017-es és 2020-as Niro Hybrid (HEV), valamint a 2018-as és 2020-as Niro Plug-in Hybrid (PHEV) modellhez kínáljuk, hacsak
a kapcsolódó leírásban más nem szerepel.
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STÍLUS

STÍLUS

TEREMTSE MEG SAJÁT
LENYŰGÖZŐ STÍLUSÁT!
A Kia Niro használati értéke már alapesetben is kimagasló, de
ezzel az energiatakarékos, LED-es környezeti világítással még
magasabb szintre emelhető.
1. L
 ED-es csomagtérajtó-világítás
Soha többet nem kell a sötétben botorkálnia
vagy keresgélnie, LED-es világítóegységeink
fénybe borítják az autó környezetét. A lámpák
önműködően bekapcsolnak, ha kinyitja a
csomagtérajtót, és kiváló látási viszonyokat
teremtenek a raktéren belül és kívül!
66652ADE00
2. L
 ED-es lábtérvilágítás
Borítsa fényárba és tegye még látványosabbá
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az első lábteret ezzel az ajtónyitásnál
felkapcsoló, motorindításnál pedig elhalványuló,
prémium hangulatvilágítással. Stílusos pirosban
és klasszikus fehérben egyaránt elérhető,
sőt akár a hátsó üléssorhoz is kérheti, ha az
elsőhöz megrendeli.
2a. 66650ADE20W (fehér, első sor)
2b. 66650ADE30W (fehér, hátsó sor)
2c. 66650ADE20 (piros, első sor)
2d. 66650ADE30 (piros, hátsó sor)
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3. L
 ED-es talajvilágítás
Amint kinyitja 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 láthatóvá válik a jármű
melletti-alatti terület.
66651ADE00
4. K
 ia-logót megjelenítő, LED-es projektor az ajtókban
Legyen stílusos a belépő! Az éles, jól kivehető Kia-logót vetítő környezeti
világítás egészen egyedülálló hangulatot teremt. Ha az első ajtók
valamelyikét kinyitja, automatikusan felkapcsol.
66651ADE00K
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KEREKEK

KEREKEK

FOKOZHATÓ A
SZEMÉLYES VARÁZS
Ha még szebbé és elegánsabbá szeretné tenni Niróját, ezekkel
a feltűnő kerekekkel teheti meg a legkönnyebben.

Miért eredetit?
Mélyreható tesztekkel ellenőrizzük, hogy pontosan
illeszkedik-e az alkatrész az adott típushoz
A minőségi követelmény azonos a gyári (azaz OE)
alkatrészekével
Összhangban áll a Kia által képviselt, minőségközpontú
gondolkodásmóddal

7. 1
 6 colos Anyang könnyűfémkerék-készlet
16 colos, könnyűfém kerék öt dupla küllővel (ággal), 6,5Jx16
méretben, 205/60 R16-os abroncshoz. Ez az elegáns,
Niróhoz tervezett kerék tökéletesen illik a modellhez. A
készlet a felnikupakot is magában foglalja, a felszereléshez
az eredeti csavarok használhatóak.
J7400ADE06N (ezüst)
J7400ADE06NBL (fekete)
J7400ADE06NGR (grafit)
J7400ADE06NBC (kétszínű)
8. A
 broncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)
Utazzon mindig biztonságban, a gyári érzékelők minden
helyzetben optimális abroncshasználatot garantálnak.
Az Abroncsnyomás-ellenőrző Rendszer révén bármikor
megtudhatja, mekkora nyomás uralkodik a köpenyekben.
D4F40AK990 (nem szerepel a képen).

1. 18 colos könnyűfémkerékkészlet
18 colos, ötágú, géppel
polírozott könnyűfém kerék
7,5Jx18 méretben, 225/45
R18-es abroncshoz. A készlet
a felnikupakot és a rögzítéshez
szükséges csavarokat is
magában foglalja.
G5F40AK100 (HEV MY 17)

2-3. 18 colos Hanyang könnyűfémkerék-készlet
18 colos, könnyűfém kerék öt dupla küllővel (ággal),
7,5Jx18 méretben, 225/45 R18-as abroncshoz.
A készlet a felnikupakot is magában foglalja, a
felszereléshez az eredeti csavarok használhatóak.
G5400ADE08NGR (grafit/ HEV 2017-es és 2020-as
modellév)
G5400ADE08NBC (kétszínű/ téli használatra nem
ajánlott/2017-es és 2020-as HEV)

4. 18 colos könnyűfémkerékkészlet, B típus
18 colos, könnyűfém kerék öt dupla
küllővel (ággal), 7,5Jx18 méretben,
225/45 R18-as abroncsokhoz.
A készlet a felnikupakot és a
rögzítéshez szükséges öt csavart is
magában foglalja.
G5F40AK030 (HEV 2020-as
modellév)

5. 1
 6 colos könnyűfémkerék-készlet
16 colos, ötágú, könnyűfém kerék
aerodinamikai hatékonyságot
fokozó burkolattal, 6,5Jx16
méretben, 205/60 R16os abroncshoz. A készlet a
felnikupakot és a rögzítéshez
szükséges csavarokat is
magában foglalja.
G5F40AK000

6. 1
 6 colos könnyűfémkerékkészlet, B típus
16 colos, ötágú, könnyűfém kerék
aerodinamikai hatékonyságot fokozó
burkolattal, 6,5Jx16 méretben, 205/60
R16-os abroncsokhoz. A készlet a
felnikupakot és a rögzítéshez szükséges
csavarokat is magában foglalja.
G5F40AK020 (HEV és PHEV 2020-as
modellév)

9. K
 erékőr és specifikus szerszámkulcs
A kerékőr néven ismert különleges kerékcsavarok csak a
mellékelt, speciális szerszámkulccsal lazíthatók meg, így
mindig abban a megnyugtató tudatban hagyhatja magára
autóját, hogy a felnik nem leszerelhetőek.
66490ADE50 (médium/nem szerepel a képen)

SZÁLLÍTÁS

SZÁLLÍTÁS

KEREKEDJEN FEL,
ÉS VÁGJON NEKI A VILÁGNAK!
A Kia Niro kifejezetten az aktív életvitel szerelmeseinek készül, az Eredeti
Kia Tartozékokkal pedig tökéletesen személyre szabható, hogy minden
szempontból a legtöbbet nyújtsa az utazások alkalmával.

1. Síléc- és hódeszkaszállító (400 és 600)
Egy megbízható társ a jövő sítúráira. A „Síléc- és hódeszkaszállító 400”
néven kínált, biztonsági zárral felszerelt rendszerrel négy sílécet vagy két
hódeszkát vihet magával, míg a – szintén zárral kiegészített – „Síléc- és
hódeszkaszállító 600” esetében hat léc vagy négy deszka rögzítésére van
lehetősége.
1a. 66701ADE10 (400)
1b. 66701ADE00 (600)
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3. Pro kerékpárszállító
Legyen egyszerű és biztonságos a bringák fel-, illetve lepakolása! Kialogóval díszített, zárakkal felszerelt Pro kerékpárszállító rendszerünknél a
felhajtható, forgógombos konzol megtartja a vázat, amíg Ön meghúzza a
hevedereket. Legnagyobb terhelhetősége 20 kg.
66700ADE00
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4. Active kerékpárszállító rendszer
Kevés jobb időtöltés van a kerékpározásnál, ezért egyszerűen kezelhető,
2. Xtender síléc- és hódeszkaszállító
igényes szállítóeszközt fejlesztettünk ki, amelynek használatát gyorszáras
Legyenek még élvezetesebbek és kevésbé körülményesek a téli sportok! Ezzel
tartókonzol és heveder, valamint elmés kerékrögzítő segíti. Az igényes
a speciális csomagtartóval 6 pár sílécet vagy 4 hódeszkát vihet magával, és
megjelenésről Kia-logó, a biztonságról pedig masszív zár gondoskodik, a
mivel oldalirányból pakolható, a sporteszközök fel- és lerakodása egyaránt
legnagyobb terhelés 17 kg lehet.
gyerekjáték, még a ruhája sem lesz piszkos! A lopásbiztonságot szem előtt
66700ADE10
tartva zárakkal szereljük fel.
55700SBA10
1a

1b

5. Alumínium keresztrudak
Minél nagyobb a szállítókapacitás, annál kevesebb dologról kell lemondania
az utazások során. Ezek a kis tömegű, könnyen felszerelhető, alumínium
keresztrudak roppant erősek, így tulajdonképpen bármit magával vihet, amire a
kalandoknál szüksége lehet. Ez a kiegészítő csak gyári tetősínekre szerelhető fel,
az viszont nem számít, hogy van-e panorámatető az autón vagy sem.
G5211ADE00AL
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6. Tetődoboz
Ha nyaralni készül, biztosan több poggyászt vinne magával, mint a hétköznapokon.
Mielőtt nekiállna mindent bepasszírozni a csomagtartóba, érdemes egy pillantást
vetnie igényes és tartós, letisztult megjelenésű tetődobozainkra, hiszen könnyen
felszerelhetők, mindkét irányból nyithatók, illetve hozzáférhetők, és hihetetlen
mennyiségű csomagot képesek elnyelni. A lopásbiztonságot szem előtt tartva
zárakkal szereljük fel. Legnagyobb terhelhetősége 75 kg.
66730ADE00 (Tetődoboz 390. Méret: 195x73,8x36 cm, befogadóképesség:
390 liter, legnagyobb terhelhetőség: 75 kg)
66730ADE10 (Tetődoboz 330. Méret: 144x86x37,5 cm, befogadóképesség:
330 liter, legnagyobb terhelhetőség: 75 kg)

Miért eredetit?
Úgy terveztük, hogy a
maximálisan kihasználhassa a tető
teherbíró-képességét
Az aerodinamikailag hatékony
formai kialakítás hozzájárul a
szélzaj mérsékléséhez
Éppoly szigorú a teszteljárás, mint
a gyári alkatrészek (OE) esetében
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SZÁLLÍTÁS

1.Kerékpárszállító rendszer minden vonóhorogtípushoz
Eszményi társ a kerékpártúrákon és a rövidebb kirándulásokon, hiszen pofon
egyszerűen használható és biztonságos szállítást tesz lehetővé. Összesen
két – akár elektromos meghajtású – bringa szállítására alkalmas, legnagyobb
terhelhetősége 60 kg. További előnye, hogy lopásgátlóval egészítjük ki, és
természetesen a csomagtérajtó nyitását sem gátolja.
E823055001 (balkormányos modellekhez)
2. Leszerelhető vonóhorog
Bármit is készül vontatni, ez a kiváló minőségű, rozsdamentes vonóhorog készen
áll a feladatra. Háromgolyós reteszelőrendszere révén könnyedén levehető,
amikor nincs rá szükség, így nem töri meg a karosszéria harmóniáját. A vontatási
kapacitást illetően, kérjük, egyeztessen Kia-márkakereskedőjével, és vegye
figyelembe, hogy csak azon modellekhez elérhető, amelyekhez a Vontatási
csomagot is megrendelik.
2a. G5281ADE00 (2017-es HEV és 2018-as PHEV)
2b. G5281ADE50 (2020-as HEV és PHEV)

irányjelzője vagy féklámpája meghibásodik. A ködzárófény automatikusan
lekapcsol, ha az autóhoz vontatmányt csatlakoztatnak. Maga az elektromos aljzat
vízálló házba került, és mivel 13 tűs, a legmodernebb lakókocsik üzemeltetésére
is alkalmas. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a készlet csak azon modellekhez
elérhető, amelyekhez a Vontatási csomagot is megrendelik.
G5621ADE00CP (13 tűs)
G5620ADE00CP (7 tűs)
Csatlakozóadapter 13/7
E919999137 (13 tűsről 7 tűsre; utánfutó/lakókocsi)
Csatlakozóadapter 7/13
55622ADB00 (7 tűsről 13 tűsre; utánfutó/lakókocsi)
5. Kutyaőr
Könnyebb szállítás, nagyobb kényelem – az utasoknak és a kutyának egyaránt.
Robusztus, egyszerűen beszerelhető rácsunk formája tökéletesen igazodik a hátsó
üléstámlák, valamint a tető vonalához, és anélkül választja el a csomagtartót az
utastértől, hogy a vezetőt zavarná a kilátásban, ha hátra tekint.
G5150ADE00

3. Fixen rögzített vonóhorog
Ezt a kiváló minőségű, rozsdagátló felületkezeléssel ellátott, fix vonóhorgot
azoknak ajánljuk, akik rendszeresen vontatnak. Masszív kialakításából fakadóan,
legnagyobb függőleges terhelhetősége eléri a 75 kg-ot, tehát legfeljebb ennyi
lehet a kerékpárszállító konzol és a bringák együttes tömege.
G5280ADE50 (2020-as HEV és PHEV)

6. Összehajtható csomagtérrendező
Szállítsa rendezetten és biztonságosan poggyászait ezzel a praktikus csomagtér
rendezővel, amelyet összehajthat, ha nincs rá szüksége. Használati értékét hordozófül
és fogantyú fokozza, igényes megjelenéshez pedig a Kia-logó is hozzájárul.
66123ADE00

4. Kábelkötegkészlet vonóhoroghoz
Ez a készlet hagyományos csatlakozót és multifunkciós vezérlőegységet foglal
magában. 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

7. Csomagrögzítő háló
Ezzel a tartozékkal utazás közben is rendben tarthatja dolgait, hiszen minden ott
marad, ahová tette. A háló tartós és rugalmas, s nem hagyja, hogy a poggyászok
szabadon hánykolódjanak a csomagtartóban.
85790G5000WK (2017-es és 2020-as HEV/2018-as PHEV/nem szerepel a
képen)

1

Miért eredetit?
Az E-coat névre keresztelt festési eljárás
igen hatékony módja a rozsdásodás
megelőzésének
A CARLOS BC teszteljárás a kerékpárszállító
rendszerek, a CARLOS TC teszteljárás pedig
az utánfutók és a lakókocsik biztonságos
vontatását szavatolja
Éppoly szigorú a teszteljárás, mint a gyári
alkatrészek (OE) esetében
10
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KÉNYELEM

VÉDELEM

HOSSZABB ÉLETTARTAM
A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN
A különféle védőelemekkel jelentősen kitolható a jármű élettartama,
és minden helyzetben garantált a nagyszerű megjelenés

1

A TERMÉSZET SOHA
NEM OKOZ ZŰRZAVART

2

Tegye még praktikusabbá, kényelmesebbé és
kifinomultabbá autóját Eredeti Kia Tartozékokkal!

1. iPad®-tartókonzol a hátul utazóknak
Tv-műsorok, filmek, játékok – a szórakozás ezen formáiról menet közben
sem kell lemondania utasainak. Különleges tartókonzolunk dönthető és
forgatható, így – testhelyzettől és fényviszonyoktól függetlenül – mindig
tökéletesen látható a képernyő. iPad® 1, 2, 3 és 4, valamint iPad® Air 1 & 2
készülékekkel egyaránt kompatibilis, a töltőt és magát a táblagépet nem
foglalja magában a készlet.
66582ADE01

2. Hordozható vállfa
Vigyen magával tiszta, vasalt ruhát az üzleti találkozókra! Ezt a pofon
egyszerűen használható ruhatartót egy mozdulattal az első ülések hátuljára
rögzítheti, sőt könnyedén le is veheti, és átteheti, mondjuk, az irodájába vagy
a szállodai szobájába. Hátsó ülésen utazók elé, kérjük, biztonsági okokból ne
helyezze a vállfát!
66770ADE10

3
4

12

3. C
 somagrögzítő kampó
Egyszerű és nagyszerű: ezzel a diszkrét
kampóval anélkül szállíthatja az elvitelre szánt
ételeket, italokat, hogy kiborulnának. A könnyű
hozzáférhetőség érdekében a középkonzol utas
felőli oldalára helyezzük.
66743ADE00

4. M
 ode 3-as töltőkábel
A váltakozó áramú villámtöltés 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 időjárási 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.
66631ADE002A (sárga és szürke/PHEV/nem
szerepel a képen)
66631ADE012A (szürke/PHEV)

1. Sárvédőkészlet
Ezek a típusspecifikus, formatervhez illeszkedő védőelemek – rossz időben
és gyatra utakon egyaránt – hatékonyan óvják az autó alját, a küszöböket és
az ajtókat a felcsapódó sártól, illetve hólétől. A készlet a jobb és a bal oldal
védőelemeit is magában foglalja.
Első készlet:
G5F46AK001
Hátsó készlet:
G5F46AK100 (2017-es HEV és 2018-as PHEV)
G5F46AKF00 (2020-as HEV és PHEV)
2. A
 jtókilincsvédő 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.
66272ADE00 (4 db-os készlet)

3. R
 akodóperem-védő fólia (fekete)
Ha megrendeli a rakodóperem-védő fóliát, nyugodt szívvel pakolhat ki és be
akár naphosszat, a bevonat ugyanis megóvja a hátsó lökhárítót a karcoktól
és egyéb sérülésektől.
G5272ADE00BL (2017-es HEV és 2018-as PHEV)
G5272ADE50BL (2020-as HEV és PHEV/egy darabból)
4. R
 akodóperem-védő fólia (átlátszó)
Minél többször használja a csomagtartót, annál nagyobb az esélye, hogy a
hátsó lökhárító megsérül. Ha szeretné elkerülni a karcolásokat, rendelje meg ezt
a diszkrét, fényezést védő fóliát!
G5272ADE00TR (2017-es HEV és 2018-as PHEV)
G5272ADE50TR (2020-as HEV és PHEV/egy darabból)
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VÉDELEM

1. Gumiszőnyeg mostoha időjáráshoz, szürke
díszítőelemekkel
Mindegy, hogy milyen kalandokba keveredik, ez a
tartós, peremes gumiszőnyeg nem engedi, hogy
nedves, sáros, koszos legyen a beltér, ha újra
beszáll az autóba. Mindemellett még tetszetős
is, hiszen látványos, szürke betétek formájában
típuslogóval és egyéb díszítőelemekkel tettük
látványosabbá. Hogy el ne mozduljon, rögzítési
pontokat alakítottunk ki a sarkoknál.
G5131ADE00 (balkormányos modellekhez/
4 db-os készlet)
2. Textil padlószőnyeg (velúr)
Őrizze meg az utasteret eredeti állapotban a
lehető leghosszabb ideig! Kiváló minőségű, dupla
varrásokkal összeállított, velúr padlószőnyegeink
nemcsak szebbé és igényesebbé teszik a Niro
kabinját, hanem a – mindennapok során előforduló
– szennyeződésektől is megvédik. További előnyük, hogy nem mozdulnak el helyükről, ugyanis
rögzítési pontokat alakítottunk ki számukra,
hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonat fedi.
G5143ADE01 (balkormányos modellekhez/
4 db-os készlet)

VÉDELEM
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5. C
 somagtértálca szürke díszítéssel
Mindegy, hogy milyen nedves, sáros, koszos tárgyakat kell behelyeznie, ez
a különleges védőtálca megóvja a csomagtartót. Nagy használati értékéhez
a strapabíró, vízálló alapanyag és a magas perem is hozzájárul, csak úgy,
mint a dombormintás felület, ami megakadályozza, hogy a holmik ide-oda
csúszkáljanak. A típusspecifikus kialakításnak köszönhetően formailag és
esztétikailag is tökéletesen passzol a rakodótérhez, s hogy a lehető legszebb
legyen, Niro-logóval, valamint szürke díszítéssel láttuk el:
G5122ADE00 (2017-es HEV/2018-as és 2020-as PHEV, csomagtérpadló
alatti tárolórekesszel ellátott modellekhez, felső szintre helyezett padlónál)
G5122ADE01 (HEV/2018 júniusától gyártott modellekhez)
Azon modellekhez, amelyek nélkülözik a csomagtérpadló alatti tárolórekeszt
és a csomagrögzítő füleket:

G5122ADE10 (HEV)
G5122ADE11 (2018-as PHEV/2020-as HEV és PHEV)
6. Csomagtérszőnyeg
Szállíthat háziállatot, bőröndöket vagy a bevásárlókocsi tartalmát, ez a
méretre szabott, kettős öltéssorokkal készülő csomagtérszőnyeg hosszú
távon is tiszta, újszerű és stílusos megjelenést kölcsönöz az autónak.
Alapanyaga kiváló minőségű velúr, és természetesen Niro-emblémát is
elhelyeztünk rajta.
G5120ADE00 (2017-es HEV, csomagtérpadló alatti tárolórekesszel ellátott
modellekhez, felső szintre helyezett padlónál)
G5120ADE10 (PHEV, csomagtérpadló alatti tárolórekesszel ellátott modellekhez,
felső szintre helyezett padlónál)

3. Textil padlószőnyeg (prémium)
Tegye még látványosabbá és hangulatosabbá az
utasteret luxusszínvonalú, prémium padlószőnyegeinkkel! Ezek a feltűnően vastag, igényes, velúr
alapanyagból gyártott védőbetétek kifejezetten
a Niróhoz készülnek, így tökéletesen illenek a
lábterekhez, különösképp, hogy fekete-ezüst, fém
Kia-emblémával díszítjük őket. További előnyük,
hogy nem mozdulnak el helyükről, ugyanis rögzítési pontokat alakítottunk ki számukra, hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonat fedi.
G5144ADE00 (balkormányos modellekhez/
4 db-os készlet)
4. Textil padlószőnyeg (alapkivitel)
Védje a beltér azon pontjait, amelyek a leggyakrabban koszolódnak! Ezek a kemény sörtékből
összeállított szőnyegek tökéletesen passzolnak a
lábtérhez, és nem mozdulnak el helyükről, ugyanis
külön rögzítési pontokat alakítottunk ki számukra,
hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonattal fedtük
be. A vezető szőnyegét Niro-logóval varázsoltuk
szebbé, és megerősítettük a cipősarkak alatt,
hogy ne kopjon ki a pedálok kezelése során.
G5141ADE00 (balkormányos modellekhez/
4 db-os készlet)
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Miért eredetit?
Eltérő anyagtulajdonság, hogy mindenki megtalálja a
számára megfelelő kivitelt
Típusspecifikus, tökéletesen illeszkedő forma
Tartós rögzítési pontok és csúszásgátló bevonattal
fedett hátoldal
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BIZTONSÁG ÉS MÁRKAHŰSÉG

BIZTONSÁG ÉS MÁRKAHŰSÉG

2

1

AZ ELSŐ MINDIG
A BIZTONSÁG
A Kia Niro számtalan menetbiztonsági eszközzel
oltalmazza utasait, ezt az arzenált teheti teljesebbé, ha
átböngészi az Eredeti Kia Tartozékok választékát.

5

6

7

3

1. Láthatósági mellény
Fokozza a végsőkig a biztonságot ezzel a fényvisszaverő 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.
66941ADE00 (1 db mellény)
2. Felszerelési táska
Legyen biztos benne, hogy minden helyzetre felkészült, 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.
66940ADE00
3. Elakadásjelző-háromszög
Készüljön fel a nem várt helyzetekre is! Ha valamiért az út szélére
kényszerül, 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 feledje, hogy a legtöbb európai
országban kötelező tartozék!
66942ADE00
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NAGYSZERŰ APRÓSÁGOK A MÁRKA
(ÉS A MINŐSÉG) RAJONGÓINAK
Ezek a látványos és igényes kiegészítők akkor jöhetnek jól, ha kiszáll Kia Nirójából.
4. A
 sebesség ifjú megszállottjainak
Kényelmes babazoknik csúszásgátló abroncsmintázattal
ellátott talppal és rugalmas boka körüli résszel.

6. É
 rdemes betenni
Divatos, alumínium túratermosz matt fekete festéssel,
fényes, szemet gyönyörködtető Kia-logóval.

5. P
 raktikus kiegészítők
Tömör, fém kulcskarika fényes fekete színben,
homokszórással mart Kia-emblémával. Fém kulcskarika piros
és fekete színben, érmetartóval (pl. a bevásárlókocsikhoz),
dombornyomású logóval, az érme körüli részen kivágva.
Fekete, műszálas nyakpánt kontrasztos, piros csíkokkal és
varrással, valamint nyomtatott logóval. A nyak mögötti
részen biztonsági kapcsot helyeztünk el.

7. M
 inden kiruccanáshoz
Baseballsapka: kiváló minőségű, mikroszálas fejfedő
látványos varrással a napellenzőn és Kia-logóval a hátsó
részen.
Sporthátizsák: kiváló minőségű, fekete hátizsák
hasadásgátló (ti. ripstop) poliészterből, piros
szűkítőzsinórokkal, „The Power To Surprise”-felirattal és
Kia-logóval.

Ha szeretne többet tudni termékeinkről, kérjük, vegye fel a kapcsolatot KIA-márkakereskedőjével!
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ÁPOLÁS & KARBANTARTÁS
PROTECTION

4

1

2

1. Javítófesték
Őrizze meg autóját eredeti állapotban a lehető leghosszabb ideig!
Javítófestékünk segít megakadályozni a karosszéria rozsdásodását a karcoknál,
illetve kőfelverődéseknél, méghozzá gyorsan, egyszerűen és hatékonyan.
Színe megegyezik a fényezésével, a színkódot illetően, kérjük, érdeklődjön
márkakereskedőjénél.
2. Nyári autóápolási készlet
A csomag részeként egy flakon nyári használatra szánt szélvédőmosókoncentrátumot adunk, így mindig kristálytiszta, szennyeződésmentes lehet
a szélvédője. A mellékelt „bogároldó” spray segít eltávolítani a szélvédőre,
valamint a fényszórókra ragadt rovarokat, a keréktisztító pedig a felniket
képes megszabadítani a fékportól és az egyéb makacs szennyeződésektől.
Jó szolgálatot tehet a speciális törlőkendő is, amivel az üvegfelületekről
takaríthatja le az ilyen-olyan foltokat.
LP974APE102K ((a csomagban foglalt termékek egyenként is megrendelhetők)
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3. Láthatatlan védőburok
Legyen mindig olyan az autója, mintha most gurult volna ki a szalonból! Az
ultramodern, Glasscoat (magyarul üvegkabát) bevonat megvédi a karosszériát
a szennyeződésektől, a vegyszerektől, az útszóró sótól, a madárpiszoktól
és a gépi mosók okozta karcoktól. Ezentúl nem kell vakszolnia, sőt a beltéri
szőnyegek és kárpitokat is megóvhatja a kosztól és a foltoktól.
LP982APE1BROK (bronzcsomag)
LP982APE1SILK (ezüstcsomag)
LP982APE1GOLK (aranycsomag)
4. Téli autóápolási készlet és jégkaparó kesztyűvel
Összeállításunk részeként egy flakon téli használatra szánt szélvédőmosókoncentrátumot adunk át, ami garantálja, hogy mindig tiszta legyen a szélvédő
és lágyan fusson rajta végig az ablaktörlő lapát. Ugyancsak a csomaghoz
tartozik egy jégoldó spray, ami segít leolvasztani az üvegfelületekre fagyott
csapadékot, egyszersmind megakadályozza az újrajegesedést. Ha nincs kéznél,
a jégkaparóval pikk-pakk tisztává teheti a szélvédőt, míg a mellékelt szivaccsal
a belső felületről törölheti le a párát.
LP973APE109K (a csomagban foglalt termékek egyenként is megrendelhetők)
Ezentúl nem kell átfagyott, elgémberedett ujjakkal takarítania a szélvédőt, a
kaparó nyelére húzható kesztyű melegen tartja a kézfejet.
LP950APE01K

JÖHET ESŐ, JÖHET HÓ,
A NIRO MINDIG ÚTRA KÉSZ
A Nirót úgy terveztük, hogy minden helyzetben kényelmes és élvezetes
legyen használata. Ha szeretne minden helyzetre felkészülni, kérjük, tekintse
át az Eredeti Kia Tartozékok kínálatát!
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YEAR WARRANTY

QUALITY REDEFINED

7 éves Kia-garancia
Összesen 150 000 km-ig. Az Európai Unió minden
országában érvényes (továbbá Gibraltáron,
Izlandon, Norvégiában és Svájcban). A garancia
feltételei régiónként eltérőek lehetnek (pl. a
fényezésre és a felszereltségre vonatkozóan).

Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól

Kia Motors Europe GmbH
Theodor-Heuss-Allee 11.
60486 Frankfurt am Main
Németország

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!

www.kia.com

