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Az Optima család 

Csak a legjobb elég jó!
Emelje ki az új Optima minőségét és tartósságát az Eredeti Kia Tartozékokkal! Az autójához tökéletesen 

illeszkedő tartozékokat és alkatrészeket szigorú szabályokat betartva terveztük, gyártottuk és 
teszteltük.  Helyi Kia márkakereskedője örömmel segít Önnek választani. Ha máshogy nem jelöltük,  

a jelen kiadványban látható tartozékok a Kia Optima modellcsalád összes tagjával kompatibilisek.  
A Kia Optima család minden egyes tagja kiemelkedő tulajdonságokkal bír. Bármelyiket  

választja – a kifinomult Optima szedánt, a tágas Optima Sportswagont vagy a környezetbarát  
plug-in hibridet –, mindegyikhez tartozékok széles kínálatából válogathat.

Kia Optima modellek:

Kia Optima Sedan Base Line (MY16, MY19), GT (MY17, MY19), GT Line (MY17, MY19), Plug-in Hybrid (MY17, MY19)

Kia Optima Sportswagon Base Line (MY17, MY19), GT (MY17, MY19), GT Line (MY17, MY19), Plug-in Hybrid (MY18, MY19)
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7. 18" könnyűfém kerék-
tárcsa készlet, D típusú

6. 18" könnyűfém kerék-
tárcsa készlet, B típusú

Kerékőr, kulccsal

Keréktárcsák Modellév OPTIMA SEDAN OPTIMA SPORTSWAGON

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

1 16" könnyűfém keréktárcsa készlet, B típusú D4F40AK170 2016 / 2017 / 2019 (PE)

2 16" könnyűfém keréktárcsa készlet, D típusú D4F40AK550 2019 (PE)

3 17" könnyűfém keréktárcsa készlet, B típusú D4F40AK270 2016 - 2018/2019 (PE)

4 17’’ könnyűfém keréktárcsa készlet, B típusú D4F40AK650 2019 (PE)

5 18" könnyűfém keréktárcsa készlet, A típusú D4F40AK310 2016 / 2017 / 2019 (PE)

6 18" könnyűfém keréktárcsa készlet, B típusú D4F40AK330 2017 / 2019 (PE)

7 18" könnyűfém keréktárcsa készlet, D típusú D4F40AK710 2019 (PE)

- Kerékőr, kulccsal 66490ADE50 2016 - 2018/2019 (PE)

- TPMS - Abroncsnyomás-felügyeleti rendszer D4F40AK990 2016 - 2018/2019 (PE)

1. 16”, könnyűfém keréktárcsa 
készlet, B típusú
16” könnyűfém keréktárcsa, 
világosszürke, 6.5Jx16, alkalmas 
215/60 R16 abroncsokhoz.
Készlet tartalma: 1 db kerékagy-
borítás, 5 db kerékcsavar

2. 16”, könnyűfém keréktárcsa  
készlet, D típusú
16” könnyűfém keréktárcsa, 
sötétszürke, 6.5Jx16, alkalmas 
215/60 R16 abroncsokhoz.
Készlet tartalma: 1 db kerékagy-
borítás, 5 db kerékcsavar

3. 17”, könnyűfém keréktárcsa  
készlet, B típusú
17” könnyűfém keréktárcsa, ezüst, 
7.5Jx17, alkalmas 215/55 R17 
abroncsokhoz.
Készlet tartalma: 1 db kerékagy-
borítás, 5 db kerékcsavar

4. 17" könnyűfém keréktárcsa 
készlet, B típusú
17” könnyűfém keréktárcsa, 
kéttónusú, 7.5Jx17, alkalmas 
215/55 R17 abroncsokhoz.
Készlet tartalma: 1 db kerékagy-
borítás, 5 db kerékcsavar

5. 18" könnyűfém keréktárcsa 
készlet, A típusú
18” könnyűfém keréktárcsa, 
kéttónusú, 7.5Jx18, alkalmas 
235/45 R18 abroncsokhoz.
Készlet tartalma: 1 db kerékagy-
borítás, 5 db kerékcsavar

6. 18" könnyűfém keréktárcsa 
készlet, B típusú
18” könnyűfém keréktárcsa, 
kéttónusú, 7.5Jx18, alkalmas 
235/45 R18 abroncsokhoz.
Készlet tartalma: 1 db kerékagy-
borítás, 5 db kerékcsavar

7. 18" könnyűfém keréktárcsa 
készlet, D típusú
18” könnyűfém keréktárcsa, 
kéttónusú, 7.5Jx18, alkalmas 
235/45 R18 abroncsokhoz.
Készlet tartalma: 1 db kerékagy-
borítás, 5 db kerékcsavar

Kerékőr, kulccsal  
Ha már sokat áldozott a tökéletes 
stílusra, óvja meg befektetését 
ezekkel a zárható kerékcsavarokkal.

TPMS Abroncsnyomás-felügyeleti 
készlet  
Az eredeti szenzorok megegyeznek 
a gyári beépítésű érzékelőkkel, 
így optimális működést, valamint 
hosszú élettartamú szenzor-
akkumulátort ígérnek.  
A készlet tartalma: négy érzékelő és 
négy kerékcsavar. 

Kerékőr, kulccsal TPMS Abroncsnyomás-felügyeleti készletTPMS Abroncsnyomás-felügyeleti készlet

Keréktárcsák 

Magukra vonják  
a figyelmet.

Nincs látványosabb az eredeti Kia könnyűfém  
keréktárcsáknál. Az Optima kecses stílusával harmonizáló  

keréktárcsák teljesítik a Kia szigorú minőségi szabványait.
1. 16" könnyűfém kerék-
tárcsa készlet, B típusú

3. 17" könnyűfém kerék-
tárcsa készlet, B típusú

2. 16" könnyűfém kerék-
tárcsa készlet, D típusú

4. 17" könnyűfém kerék-
tárcsa készlet, B típusú

5. 18" könnyűfém kerék-
tárcsa készlet, A típusú

18" könnyűfém keréktárcsa készlet, A típusú
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Stílus Modellév OPTIMA SEDAN OPTIMA SPORTSWAGON

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Sportos, fokozott tapadású pedálkészlet (A/T) D4F05AK000 2019 (PE)

Külső tükörház-borítás D4431ADE00ST 2016 - 2018/2019 (PE)

LED talajmegvilágítás 66651ADE00 2016 - 2018/2019 (PE)

LED-es ajtó projektorok, GT line logó 66651ADE00GL 2017 / 2019 (PE)

LED-es ajtó projektorok, GT logó 66651ADE00GT 2017 / 2019 (PE)

LED-es ajtó projektorok, Kia logó 66651ADE00K 2016 - 2018/2019 (PE)

LED lábtér-megvilágítás, piros, első üléssor 66650ADE20 2016 - 2018/2019 (PE)

LED lábtér-megvilágítás, piros, második üléssor 66650ADE30 2016 - 2018/2019 (PE)

LED lábtér-megvilágítás, fehér, első üléssor 66650ADE20W 2016 - 2018/2019 (PE)

LED lábtér-megvilágítás, fehér, második üléssor 66650ADE30W 2016 - 2018/2019 (PE)

1. Sportos, fokozott tapadású pedálkészlet Tegye sportosabbá a pedálok megjelenését! A fém sportpedálok fantasztikus látványt és kiváló tapadást 

nyújtanak. Csak automata sebességváltó esetén.

2. Külső tükörház-borítás A magas fényű, rozsdamentes acél tükörház-borítás látványosan harmonizál a többi fémes dekorelemmel.

3. LED talajmegvilágítás A nagy fényerejű LED-es talajmegvilágítás még kényelmesebbé teszi a be- és kiszállást, különösen sötétben. A LED-es 

talajmegvilágító fények az első ajtók nyitásakor automatikusan fel-, csukásukkor pedig lekapcsolnak. Kizárólag intelligens kulccsal felszerelt gépkocsikhoz.

4./5. LED ajtó projektorok A LED-es ajtó projektor visszafogottan, mégis élesen rajzolja ki a Kia, GT Line és GT emblémákat a földre (kép nélkül.) 

Az innovatív ajtó projektorok különleges élménnyé tesznek minden beszállást: az első ajtók nyitásakor  fel-, csukásukkor pedig lekapcsolnak. Kizárólag 

intelligens kulccsal felszerelt gépkocsikhoz.

6./7./8. LED lábtér-megvilágítás Rejtett padlóvilágítás az első lábtérben. Kellemes üdvözlő fény, amely az első ajtók nyitásakor fel-, csukásukkor pedig 

lekapcsol. A motor indításakor a világítás elhalványul. Válasszon a piros és fehér színű megvilágítás között. A hátsó üléssorhoz is.

Stílus 

Az utolsó simítás.
Az új Optima megjelenését gondosan megválasztott díszítőelemek 

alkalmazásával szabhatja saját kedvére.
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Szabadidő 

Praktikus lehetőségek. 
Tegye még praktikusabbá az új Optimát a funkcionális  

Eredeti Tartozékokkal!

Tetőbox 390

Síléc- és snowboardtartó 600Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 98



4. Síléc és snowboardtartó 400 Lázba hozzák a téli sportok? Könnyítse meg a sporteszközök szállítását ezzel a 

gyorsan és egyszerűen felszerelhető tartóval. A fokozott biztonság érdekében zárható. A síléc- és snowboardtartó 

egyszerre akár 4 pár síléc vagy 2 hódeszka elhelyezésére alkalmas. A síléceket és hódeszkákat gumibetétek rögzítik 

elmozdulásmentesen, így megelőzhetők a sérülések.

5. Síléc- és snowboardtartó 600 Könnyítse meg a sporteszközök szállítását ezzel a gyorsan és egyszerűen felszerelhető 

tartóval. A fokozott biztonság érdekében zárható. A síléc és snowboardtartó egyszerre akár 6 pár síléc vagy 4 hódeszka 

elhelyezésére alkalmas. A síléceket és hódeszkákat gumibetétek rögzítik elmozdulásmentesen, így megelőzhetők a sérülések.

1. Xtender síléctartó A tartó oldalra kitolható, így kényelmesebben és könnyebben szerelheti 

fel vagy veheti le felszerelését, anélkül, hogy ruházatát összekoszolná az autó oldalfala. 

Egyszerre akár 6 pár síléc vagy 4 snowboard elhelyezésére alkalmas.  A fokozott biztonság 

érdekében zárható.  

2. Alumínium kereszttartó A strapabíró, könnyű alumínium keresztrudakat kifejezetten 

az Optima tetőcsomagtartójához terveztük. Könnyen fel- és leszerelhetők. Csak 

eredeti tetősínekkel felszerelt gépkocsikhoz rendelhető. 

3. Tetőbox 330 & 390 Ha nyaralni indul, alighanem a szokásosnál több csomagot 

kell elhelyeznie. Mielőtt elkezdené telezsúfolni az utasteret, élvezze a kecses 

és tartós tetőbox nyújtotta kényelmet. A rendkívül jó helykihasználású, 

könnyen felszerelhető doboz két oldalra nyitható, így tartalma különösen 

gyorsan hozzáférhető. A fokozott biztonság érdekében zárható. 

1

2

3

4 5

Tetőbox 330 – Méretek: 144 x 86 x 37,5 cm, Térfogat: 330 l,  

Tömeg: 13,5 kg, Teherbírás: akár 75 kg

Tetőbox 390 – Méretek: 195 x 73,8 x 36 cm, Térfogat: 390 l,  

Tömeg: 16,5 kg, Teherbírás: akár 75 kg 
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Szabadidő Modellév OPTIMA SEDAN OPTIMA SPORTSWAGON

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Xtender síléctartó 55700SBA10 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Alumínium kereszttartó D4211ADE00AL 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Tetőbox 330 66730ADE10 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Tetőbox 390 66730ADE00 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Síléc- és snowboardtartó 400 66701ADE10 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Síléc- és snowboardtartó 600 66701ADE00 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Rakomány elválasztó, felső váz D4150ADE00 2017 / 2018 / 2019 (PE)
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Oldható vonóhorog D4281ADE10 2016 - 2018

2019 (PE)

Oldható vonóhorog D4281ADE11 2019 (PE)

Rögzített vonóhorog D4280ADE10 2016 - 2018

2019 (PE)

Rögzített vonóhorog D4280ADE11 2019 (PE)

Vonóhorog kábelköteg, 13 pólusú D4621ADE00CP 2016 / 2017 / 2019 (PE)

Vonóhorog kábelköteg, 13 pólusú  
(2017.03.24. után gyártott 
modellek esetén kizárólag 
előkészített csatlakozóval)

D4621ADE11CP 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Vonóhorog kábelköteg, 7 pólusú D4620ADE00CP 2016 / 2017 / 2019 (PE)

Vonóhorog kábelköteg, 7 pólusú  
(2017.03.24. után gyártott 
modellek esetén kizárólag 
előkészített csatlakozóval)

D4620ADE11CP 2017 / 2018 / 2019 (PE)

+15/+30 kiegészítő készlet 13 
pólusú vonóhorog kábelköteghez

55621ADE01 2016 / 2017 / 2019 (PE)

Kábelkészlet adapter 13/7
Adapter 13 pólusúról (gépjármű) 
7 pólusúra (utánfutó / lakókocsi) 
való átmeneti váltáshoz

E919999137 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Kábelkészlet adapter 13/7
Adapter 7 pólusúról (gépjármű) 
13 pólusúra (utánfutó / lakókoc-
si) való átmeneti váltáshoz

55622ADB00 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Vonóhorogra szerelhető 
kerékpártartó

E823055001 2016 - 2018 / 2019 (PE)

4. Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 
Két kerékpár szállítására alkalmas, 
elektromos kerékpárokkal is kompatibilis, 
legfeljebb 60 kg-ig terhelhető. 
Billenthető, így a kerékpárok leemelése 
nélkül is hozzáférhet a csomagtartóhoz. 
A tartó és a kerékpárok egyaránt 
lopásvédettek.

2.a/b Oldható vonóhorog Kiváló minőségű acél vonóhorog háromgolyós 
reteszeléssel az egyszerű és megbízható, rejtett alsó rögzítésért. Leszerelés 
után az elektromos csatlakozóaljzat és a vonóhorog illesztő csonkja 
láthatatlan. Legnagyobb terhelhetőség kerékpár szállításakor: 75 kg, 
beleértve a kerékpárszállító tömegét. UNECE 55R tanúsítvány.

Rögzített vonóhorog (kép nélkül) Rendszeres használatra ideális, 
rögzített vonóhorog kiváló minőségű, rozsdaálló bevonattal. Legnagyobb 
terhelhetőség kerékpár szállításakor: 75 kg, beleértve a kerékpárszállító 
tömegét. UNECE 55R tanúsítvánnyal.

Vonóhorgokra vonatkozó, fontos tájékoztatás Az Optimával vontatható 
maximális tömeget, illetve a vonóhorog függőleges terhelhetőségét 
(vontatás esetén) a modell műszaki specifikációja határozza meg. További 
tájékoztatásért forduljon Kia márkakereskedőjéhez. Az összes Eredeti 
Kia Optima Tartozékként forgalmazott vonóhorog rozsdaálló, teljesíti az 
ISO 9227NSS sószórásos teszt követelményeit, valamint a vontatmányok 
csatlakoztatására vonatkozó szabvány (CARLOS) előírásait.

3. Vonóhorog kábelköteg A készlet a 
jármű eredeti csatlakozóit használja, 
valamint egy olyan, multifunkciós 
vontatmány modult, amely felerősíti 
a szükséges jeleket. Az izzós és 
LED-es utánfutó világítással is 
kompatibilis készlet hangjelzéssel 
figyelmeztet, ha meghibásodik 
a vontatmány irányjelzője vagy 
féklámpája. A gépkocsi hátsó 
ködlámpáját automatikusan kiiktatja, 
ha vontatmányt csatlakoztatunk rá. 
A 13 pólusú rendszer képes 
kiszolgálni minden modern 
lakókocsis szolgáltatást. A maximális 
funkcionalitás érdekében egészítse ki 
+15/+30 kiegészítő készlettel. 
+15 kiegészítő: Áramellátás ráadott 
gyújtás és üzemelő generátor esetén 
(lakókocsi hűtőszekrényhez) 
+30 kiegészítő: Állandó áramellátás 
kis áramfelvételű fogyasztók 
részére - kiegészítő világításhoz és 
vízpumpához (lakókocsi vagy lószállító 
utánfutó)

1. Rakomány elválasztó, felső váz
A hátsó ülések háttámlája és a tető 
közé tökéletesen illeszkedő, robusztus 
rács megvédi az utasokat az előre 
mozduló rakománytól, ami különösen 
ütközés esetén veszélyes. A könnyen 
beszerelhető rács kialakításánál fogva 
hátrafelé nem akadályozza a kilátást. 
Kizárólag a biztonsági elválasztó 
hálóval felszerelhető modellekhez.

1 2a 2b 3
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Védelem 

Tökéletes állapotban.
Gondoskodjon új Optimájáról, hogy hosszú ideig megőrizhesse  

eredeti szépségét!

Kihajtható lökhárító védelem

Csomagtértálca 1514



5. Textil padlószőnyeg, velúr A kiváló minőségű, puha velúr szőnyegek stílusosan óvják a padlót, hogy utastere hosszan megőrizze tiszta, új 

hatását.  A lábtérbe tökéletesen illeszkedő szőnyegeket a normál rögzítőpontokhoz illeszthetjük, hátoldaluk csúszásgátló.  A vezető- és utasoldali 

padlószőnyeget az Optima logója díszíti. 

6. Textil padlószőnyeg, velúr, GT line Kiváló minőségű, puha velúr felülettel ellátott, négydarabos szőnyegkészlet. A lábtérbe tökéletesen illeszkedő 

szőnyegeket a normál rögzítőpontokhoz illeszthetjük, hátoldaluk csúszásgátló.  Ezüst/szürke színű, dupla öltésekkel varrva; az első szőnyegeket 

hímzett GT line logó díszíti.

7. Textil padlószőnyeg, velúr, GT line Kiváló minőségű, prémium védőszőnyeg a GT üléskárpittal harmonizáló, kettős piros öltéssel. Mindkét első 

szőnyeget a GT piros logója díszíti. A velúr szőnyegek hátoldala csúszásgátló bevonatot kapott, a padlóhoz a szabványos lekötési pontoknál rögzíthetők.

2. Négyévszakos szőnyeg Négydarabos, a lábterekbe tökéletesen illeszkedő szőnyegkészlet. A rendkívül strapabíró, tartós szőnyegek megóvják 

a Optima utasterét a víztől, sártól, homoktól és a sótól; egyedi felületkezelésük révén különösen könnyen tisztíthatók. A vezető- és utasoldali 

padlószőnyeget az Optima logója díszíti.

3. Textil padlószőnyeg, alap A négy darab, nemezelt kialakítású padlószőnyeg formájával tökéletesen illeszkedik az autó lábtereihez. Beépített 

rögzítési pontokkal az elmozdulásmentes elhelyezéshez. A vezetőoldali szőnyeget az Optima logója díszíti, a pedálsor előtt megerősített 

saroktámasz található.

4. Textil padlószőnyeg, prémium A lábtérbe tökéletesen illeszkedő, fényűzően vastag velúr szőnyegeket a normál rögzítőpontokhoz illeszthetjük, 

hátoldaluk csúszásgátló. Négy darabos készlet. Az első szőnyegeket ízléses fekete-ezüst fém Kia logó díszíti.

Csomagtértálca A könnyű, vízálló és igen tartós védőtálca megemelt pereme révén óvja a csomagteret a piszoktól 

és a nedvességtől. Csúszásgátló gumi felülete megakadályozza a csomagok elmozdulását. A tálcát kifejezetten az 

Optimához méreteztük, felszínét a modell logója díszíti. (kép a 14–15. oldalon.)

Kihajtható lökhárító védőelem Be- és kirakodás során óvja a sérülésektől a hátsó lökhárítót. Gyorsan és 

egyszerűen rögzíthető a csomagtérszőnyeg hátsó éléhez (kép a 14-15. oldalon.)

Csomagtérszőnyeg, kétoldalas, csúszásgátló A kétoldalas csomagtérszőnyeg sokoldalú védelmet kínál: egyik 

oldalát kiváló minőségű, puha velúr, a másikat strapabíró, könnyen tisztítható felület borítja (kép nélkül).

1.a/b Csomagtérszőnyeg A kiváló minőségű velúr szőnyeg segít megőrizni a csomagtartó tiszta, 

új, tetszetős megjelenését. Tökéletesen illeszkedik a csomagtartóba, a jármű logója díszíti. 

A lökhárítóvédő elem patentekkel rögzíthető.
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Védelem Modellév OPTIMA SEDAN OPTIMA SPORTSWAGON

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Csomagtértálca D4122ADE00 2016 / 2017 / 2019 (PE)

Csomagtértálca D4122ADE10 2017 / 2019 (PE)

Csomagtértálca D4122ADE10HB 2018 / 2019 (PE)

Kihajtható lökhárító védelem  
csomagtérszőnyeghez (nem kompatibilis 
a D4120ADE30 tartozékkal)

66120ADE00 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Csomagtérszőnyeg (ECO hybrid logóval) D4120ADE00HB 2017 / 2019 (PE)

Csomagtérszőnyeg (ECO hybrid logóval) D4120ADE20HB 2018 / 2019 (PE)

Kétoldalas csomagtérszőnyeg (nem 
kompatibilis a kihajtható lökhárítóvédő 
elemmel. Hosszú csomagrögzítő sínnel 
szerelt járművekhez)

D4120ADE30 2017 / 2019 (PE)

Kétoldalas csomagtérszőnyeg (rövid cso-
magrögzítő sínnel szerelt járművekhez)

D4120ADE31 2017 / 2019 (PE)

Csomagtérszőnyeg D4120ADE00 2016 / 2017 / 2019 (PE)

Csomagtérszőnyeg  
(sín nélküli járművekhez. Csak a csomag-
tartó középső részét takarja)

D4120ADE20 2017 / 2019 (PE)

Csomagtérszőnyeg  
(sín nélküli járművekhez. A csomagtartó 
bal oldal tárolórekeszét is takarja)

D4120ADE21 2017 / 2019 (PE)

Négyévszakos szőnyeg D4131ADE00 2016 / 2017 / 2019 (PE)

Négyévszakos szőnyeg D4131ADE50 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Textil padlószőnyeg, alap D4141ADE00 2016 / 2019 (PE)

Textil padlószőnyeg, alap D4141ADE50 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Textil padlószőnyeg, velúr D4143ADE00 2016 / 2019 (PE)

Textil padlószőnyeg, velúr D4143ADE50 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Textil padlószőnyeg, prémium D4144ADE00 2016 / 2017 / 2019 (PE)

Textil padlószőnyeg, prémium D4144ADE50 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Textil padlószőnyeg, velúr, GT line D4143ADE00GL 2017 / 2019 (PE)

Textil padlószőnyeg, velúr, GT line D4143ADE50GL 2017 / 2019 (PE)

Textil padlószőnyeg, velúr, GT D4143ADE00GT 2017 / 2019 (PE)

Textil padlószőnyeg, velúr, GT D4143ADE50GT 2017 / 2019 (PE)

Ajtókilincs üregvédő fólia 66272ADE00 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, fekete D4272ADE00BL 2016 / 2017 / 2019 (PE)

Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, fekete D4272ADE20BL 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, átlátszó D4272ADE00TR 2016 / 2017 / 2019 (PE)

Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, átlátszó D4272ADE20TR 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Sárfogó készlet, első  D4F46AK000 2016 - 2018

Sárfogó készlet, hátsó D4F46AK100 2016 - 2018

Sárfogó készlet, első és hátsó D4F46AK200 2016 - 2018

Sárfogó készlet, első  D4F46AK0A0 2019 (PE)

Sárfogó készlet, hátsó D4F46AK1A0 2019 (PE)

Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, átlátszó A tartós, láthatatlan védőfólia óvja a lökhárító felső szélét. A csomagok be- és kirakodása során megóvja 

a lökhárító fényezett, felső szélét a sérülésektől.

Ajtókilincs üregvédő fólia Megóvja a kilincs mögötti 

lemezfelületet és a fényezést a karcoktól és a kopástól. 

Tartós, öntapadó, átlátszó fólia. 4 darabos készlet

Sárfogó készlet, első és hátsó Óvja autója legsérülékenyebb pontjait a 

felverődő kavicsoktól, hólétől, piszoktól és sótól. Kifejezetten az Optimához 

tervezett tartozék.

Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, fekete Egyedi kialakítású, fekete 

védőfólia. A csomagok be- és kirakodása során megóvja a lökhárító fényezett, 

felső szélét a sérülésektől.
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További tájékoztatásért forduljon Kia márkakereskedőjéhez!

5. Töltőkábel, Mode 3 Gyorstöltéssel (váltóáram) könnyedén 

és rövid idő alatt feltöltheti elektromos járműve akkumulá-

torát. A Mode 3 típusú töltőkábel mindkét vége 2-es típusú 

csatlakozóban végződik. A kábel a 2-es típusú aljzattal 

felszerelt nyilvános és otthoni töltőpontokon egyaránt 

használható. A kiváló minőségű anyagokból készült töltő-

kábel a szélsőséges mértékű csavarodásnak és hajtásnak is 

ellenáll, időjárásálló kidolgozásának köszönhetően korróziója 

kizárt. A 2. típusú csatlakozók az autó és a töltőpont oldalán 

egyaránt biztonságosan reteszelik a kábelt.

1 GT sporttáska Fekete-szürke sporttáska tágas fő rekesszel és három külső, cipzáros zsebbel. 

Állítható, párnázott vállszíjak.

2. Névjegytartó Hosszúkás fém névjegytartó piros béléssel, fekete műbőr borítással. Belső felületén 

gravírozott logóval.

3. Érintőceruza Kiváló minőségű fém érintőceruza matt fekete kivitelben, gravírozott Kia logóval.

4. Aktatáska KIváló minőségű gyöngyvászon aktatáska. Nagyméretű, osztott fő rekesszel. 

Védőpárnázat hordozható számítógép szállításához, elülső, cipzáras rendező zsebbel. Hátoldalán 

kerekes bőröndre történő rögzítésre szolgáló bújtatóval. Állítható, párnázott vállszíjjal és hordfüllel.

Ezek a Kia kiegészítők jól jöhetnek, amikor az egész család a Kia Optimában utazik.

Ajándéktárgyak

Nagyszerű apróságok, 
praktikus segítők.  

Komfort Modellév OPTIMA SEDAN OPTIMA SPORTSWAGON

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Mobil autós vállfa 66770ADE10 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Szélterelő, elöl D4221ADE00 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Hátsó üléssori multimédiás bölcső iPad®-hez 66582ADE01 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Étel- és italrögzítő kampók 66743ADE00 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Töltőkábel, Mode 3  
(20 Amper, 5 m hosszú, sárga/szürke színű)

66631ADE002A 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Töltőkábel, Mode 3  
(32 Amper, 5 m hosszú, kék/szürke színű)

66631ADE003A 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Töltőkábel, Mode 3  
(20 Amper, 5 m hosszú, szürke színű)

66631ADE012A 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Töltőkábel, Mode 3  
(32 Amper, 5 m hosszú, szürke színű)

66631ADE013A 2017 / 2018 / 2019 (PE)

Komfort

Praktikus kényelem.
Válasszon az utazás minőségét és élményét új magasságokba  
emelő tartozékok közül!

1. Mobil autós vállfa Rendezett, gyűrődésmentes öltözet a legfárasztóbb út végén is? Íme a lehető legelegánsabb és legpraktikusabb megoldás. A vállfa 

könnyedén, biztonságosan az első fejtámlához rögzíthető, szükség esetén könnyedén leszerelhető és elvihető (irodába, szállodai szobába stb.)

2. Szélterelő, elöl Az áramvonalas kialakítású szélterelő eltereli a légáramlatot, és távol tartja az utastértől az esőcseppeket. 2 darabos készlet.

3. Hátsó üléssori multimédiás bölcső iPad®-hez A bölcső biztonságosan rögzíthető az első ülés háttámlájához, és lehetővé teszi az iPad elforgatását, 

illetve megdöntését, hogy minden utas optimális rálátásnak örvendhessen. A termék nem tartalmazza az iPad® készüléket. Kompatibilis termékek: iPad® 

1, 2, 3 és 4, valamint iPad®Air 1 és 2.

4. Étel- és italrögzítő kampók A középkonzol utasoldali felének alján kialakított horog biztonságosan rögzíti az elvitelre vásárolt ételeket, italokat 

tartalmazó zacskókat, megakadályozva azok esetleges kiborulását. A kép illusztráció.

1 2 3 5

4
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5. Nyári autóápolási készlet A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó koncentrátumot, 

amely kristálytiszta szélvédőt biztosít. A rovareltávolító spray-vel a legmakacsabb 

bogármaradványokat is le lehet takarítani a szélvédőről és a fényszóróról. A kifejezetten 

könnyűfém keréktárcsákhoz kifejlesztett keréktárcsa-tisztító spray megkönnyíti a fékpor 

és egyéb lerakódások eltávolítását. A plusz szivacs segít letörölni a szennyeződést az 

üvegfelületekről.

6. Téli autóápolási készlet és kesztyűs jégkaparó A készlet tartalmaz egy üveg téli ablakmosó 

folyadék koncentrátumot, amellyel akadálytalanul siklik a szélvédőn az ablaktörlő. Emellett a 

szélvédő jégmentesítésére szolgáló, pumpás spray nem csak megtisztítja az üvegfelületet, de 

megakadályozza annak ismételt befagyását.  Az ablak megtisztítását jégkaparó segíti, míg a 

szivacs letörli a párát az ablaküvegről. Soha többé nem kell hideg kézzel útnak indulnia: tartsa 

kézfejét melegen, szárazon, miközben a szélvédőt tisztítja!

1. Láthatósági mellény Itt kezdődik a biztonság: kiválóan látható, neonszínű mellény, amely a rávarrt fényvisszaverő csíkoknak köszönhetően éjjel 

és nappal egyaránt kiváló észlelhetőséget biztosít. A könnyen elcsomagolható mellény teljesíti a DIN EN 471 szabvány előírásait; a legtöbb európai 

országban kötelező tartozék. Egy méretben kapható. 

2. Felszerelési táska Az úton bármi megtörténhet; ne hagyjon esélyt a kellemetlen meglepetéseknek! A felszerelési táska két láthatósági mellényt, 

elakadásjelző háromszöget, valamint elsősegélynyújtó készletet tartalmaz. Megfelel a mindenkori hatályos magyar előírásoknak. 

3. Elakadásjelző háromszög Készüljön fel a váratlan helyzetekre! Ha járműve mozgásképtelenné válik, a messziről látható, könnyű elakadásjelző 

háromszög hatékonyan figyelmezteti a közeledő autósokat a veszélyhelyzetre. Könnyű, stabil, összehajtható. Teljesíti az ECE-R27 szabvány 

követelményeit; a legtöbb európai országban kötelező tartozék. 

4. Üvegvédelem a jobb kilátásért Biztonságos közlekedés minden körülmények között. Lezárja az üveg mikroszkopikus pórusait, és víztaszítóvá teszi a 

felületet, ezáltal gátolja a szélvédő és az oldalablakok piszkolódását, valamint javítja a körkörös kilátást és a menetbiztonságot. A háromlépcsős kezelés 

tartós védelmet biztosít.

Biztonság és gondoskodás

Vigyázzon autójára, vigyázzon magára!
Készüljön fel az előre nem látható eseményekre az Eredeti Kia Tartozékok kínálatából!

Biztonság és gondoskodás Modellév OPTIMA SEDAN OPTIMA SPORTSWAGON

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Base  
Line

GT GT Line Plug-in  
Hybrid

Láthatósági mellény 66941ADE00 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Felszerelési táska 66940ADE00 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Elakadásjelző háromszög 66942ADE00 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Üvegvédelem a jobb kilátásért - 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Nyári autóápolási készlet LP974APE102K 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Téli autóápolási készlet LP973APE109K 2016 - 2018 / 2019 (PE)

Jégkaparó kesztyűvel LP950APE01K 2016 - 2018 / 2019 (PE)

2
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Kia Eredeti Tartozékok 

www.kia.com

Minden információ és specifikáció a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban 
a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban 
látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a Magyarországon elérhető 
kivitelektől. A nyomtatási eljárás korlátai miatt az itt bemutatott karosszériaszínek 
kis mértékben eltérhetnek a valós árnyalatoktól. Az aktuális információkért forduljon 
Kia márkakereskedőjéhez.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-80-315-542
Internet: www.kia.com

A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA

*Kia hétéves / 150 000 kilométeres gyártói 
garancia. Érvényes az EU tagállamokban 
(valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon  
és Gibraltárban), helyi feltételek szerint.




