Kia Sorento.
Tartozékok.

Hozd ki a lehető legtöbbet
az életedből!
A stílusosan masszív új Sorentót azért alkottuk meg, hogy segítsen,
egyszersmind magabiztosabbá tegyen téged. Egyedülálló képességeinek
köszönhetően kimagasló használati érték jellemzi, amit a gondosan tervezett
Eredeti Kia Tartozékokkal még magasabb szintre emelhetsz. Kiegészítőink
tervezésekor és gyártásakor éppoly kiváló minőségre törekszünk, mint
járműveinknél, így esztétikailag és műszakilag tökéletesen illenek a modellhez.

A kiadványban fellelhető tartozékokat a Sorento benzines (2021-2022), dízel (2021-2022), hybrid (HEV,
2021-2022) és plug-in hybrid (PHEV, 2021-2022) változataihoz kínáljuk, hacsak az utolsó oldalakon
szereplő adattáblázatban nem szerepel más.

Egy megfontolt döntés,

1. 17"-os könnyűfémkerék-készlet. 235/65 R17
méretű abroncshoz (7,0Jx17).
1a., P2400ADE07 (ezüst)

amire büszke lehetsz.

1b., P2F40AK000 (csak dízelekhez)
1c., P4F40AK000 (csak hibridekhez)
2. 18"-os könnyűfémkerék-készlet. 235/60
R18 méretű abroncshoz (7,5Jx18).

Nincs, ami látványosabbá tehetné a Sorentót, mint egy szemet gyönyörködtető felnigarnitúra. Könnyűfémből készült kerekeink robusztusabbá és elegánsabbá varázsolják az autót,
nem mellesleg arra is lehetőséget adnak, hogy saját ízlésednek megfelelő összhatást érj el.

2a., P2F40AK010 (csak dízelekhez)
2b., P2400ADE08 (ezüst, csak dízelekhez)
2c., P2400ADE08GR (grafit, csak dízelekhez)

Keréktároló táskák

2d., P2400ADE08BC (kétszínű, csak dízelekhez)
3. 19"-os könnyűfémkerék-készlet. 235/55 R19
méretű abroncshoz (7,5Jx19).
3a., P2F40AK030
3b., P2400ADE09 (ezüst)
3c., P2400ADE09GR (grafit)
3d., P2400ADE09BC (kétszínű)

1a. Osan könnyűfém kerék
17"-os méretben
(ezüst)

1b. 17"-os könnyűfémkerék-készlet
(csak dízelekhez)

1c. 17"-os könnyűfémkerék-készlet
(csak hybridekhez)

2a. 18"-os könnyűfémkerék-készlet
(csak dízelekhez)

2b., Masan könnyűfém
kerék 18"-os méretben
(ezüst, csak dízelekhez)

2c., Masan könnyűfém
kerék 18"-os méretben
(grafit, csak dízelekhez)

4. 20"-os könnyűfémkerék-készlet. Kis tömegű, rendkívül strapabíró kerék 255/45 R20
méretű abroncshoz (8,5Jx20). P2F40AK040
(csak dízelekhez)
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS).
A TPMS segítségével folyamatosan figyelheted az abroncsok nyomását. P2H40AK000
Speciális kerékőr csavarok. Ezek a különleges
csavarok csak speciális szerszámkulccsal
lazíthatók meg, így védelmet nyújtanak a
tolvajok ellen. 66490ADE51 (nem szerepel a

2d. Masan könnyűfém
kerék 18"-os méretben
(kétszínű, csak dízelekhez)

3a. 19"-os könnyűfémkerék-készlet

3b. Yongsan könnyűfém
kerék 19"-os méretben
(ezüst)

3c. Yongsan könnyűfém
kerék 19"-os méretben
(grafit)

3d., Yongsan könnyűfém
kerék 19"-os méretben
(kétszínű)

4., 20"-os könnyűfémkerék-készlet
(csak dízelekhez)

képen)
Keréktároló táskák. Négydarabos táskakészlet, amivel a kerék, a ruházat és a garázs
tisztasága is megőrizhető, sőt, a kerekek szál-

Általános tanács a könnyűfém kerekek kapcsán: csak olyan felniket szereltess fel az autódra, amelyek műszaki jellemzői megfelelnek a gyártó előírásainak! A készletek az abroncsokat nem foglalják magukban.

Könnyűfémkerék: A felnikupakot tartalmazza, a felszereléshez az eredeti
csavarok használhatók. Új Kia-logós felnikupakok külön rendelhetők.

lításakor az utasteret is megóvja az elkoszolódástól. 66495ADB01

Járj a saját utadon!
Ruházd fel a Sorentót olyan stílusjegyekkel, melyek a Te ízlésedhez igazodnak,
és még egyedibbé teszik a formavilágot! Igen látványosak például a külső
tükrök magasfényű fekete vagy selyemfényű, krómhatású burkolatai, és az
azonos színűre festett díszítőelemek, melyek az autó oldalát, a hátsó lökhárítót,
a csomagtérajtót, a rakodóperemet és a küszöböket védik. Szabadon választhatsz, akárcsak az élet egyéb területein...

Selyemfényű króm. Feltűnő, mégis kifinomult – a selyemfényű krómmal
bevont védőelemekkel még tetszetősebb és karakteresebb a modell. Pont,
ahogy Te szereted. Ez a kiváló minőségű felületvédelem tökéletesen passzol az
új Sorentóhoz.

Magasfényű fekete. A magasfényű, szemet gyönyörködtető
fekete részletek feltűnőbbé és tekintélyparancsolóbbá varázsolják az új Sorentót, Te pedig még büszkébb lehetsz rá.

Magasfényű fekete

Külső felszereltségi csomag, magasfényű fekete.
A stíluspakk részeként magasfényű fekete festést kapnak
a külső tükrök burkolatai, valamint az oldalajtókon, a csomagtérajtón és a hátsó lökhárítón elhelyezett díszlécek.
P2300ADE00BL
Külsőtükör-borítások. P2431ADE00BL
Díszléc az oldalajtókon. P2271ADE00BL
Díszléc a hátsó lökhárítón. P2274ADE00BL
Díszléc a csomagtérajtón. P2491ADE00BL
Takaróelem a rakodóperemen. P2275ADE00BL

Külső felszereltségi csomag, selyemfényű króm.
A külső stíluscsomag részeként selyemfényű, krómszínű
bevonatot kapnak a külső tükrök burkolatai, valamint az oldalajtókon, a csomagtérajtón, a hátsó lökhárítón és a rakodóperemen elhelyezett díszlécek. P2300ADE00CL
Külsőtükör-borítások. P2431ADE00CL
Díszléc az oldalajtókon. P2271ADE00CL
Díszléc a hátsó lökhárítón. P2274ADE00CL
Díszléc a csomagtérajtón. P2491ADE00CL

Külsőtükör-borítás

Selyemfényű króm

Külsőtükör-borítás

Díszléc az oldalajtókon

Díszléc a csomagtérajtón

Díszléc a csomagtérajtón

Takaróelem a rakodóperemen

Díszléc a hátsó lökhárítón

Díszléc a hátsó lökhárítón

Díszléc az oldalajtókon

Fellépők. Masszív fellépőinkkel stílusosabbá, kényelmesebbé
és még tekintélyesebbé tehető az ikonikus Sorento. Segítségükkel könnyebb beszállni az utastérbe és egyszerűbben
elérhetők a tetőn szállított kerékpárok, poggyászok stb. Az
integrált csúszásgátló betéteknek köszönhetően – biztonságosan használhatók, teherbírásuk pedig eléri a 200 kg-ot.
Sárvédőgumikkal is felszerelhető. P2F37AC000

Sportos fellépők. Ezek a strapabíró fellépők még stílusosabb és egyedibb megjelenést kölcsönöznek Sorentódnak. Az alumíniumbetétnek és a csúszásgátló gumibevonatnak köszönhetően könnyebb beszállni az utastérbe és egyszerűbben elérhetők a
tetőcsomagtartóra rögzített holmik. Sárvédőgumikkal is felszerelhető. P2F37AB000

Rád szabott ötletek.
Az eredeti kiegészítő világításoknak több előnye is van. Egyrészt hangulatosabbá teszik az utasteret, másrészt megkönnyítik a csomagtartó és az utastérkabin
megközelítését, valamint a vonóhorog kezelését sötétben.

LED-es csomagtartó- és
csomagtérajtó-világítás. Ezentúl nem kell a
sötétben matatnod, ha egy hosszú, nehéz nap
estéjén szeretnéd leakasztani az utánfutót,
sőt, mivel LED-es világítóegységeink fénybe
borítják 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

LED-es talajvilágítás a jármű alatt. A látványos talajvilágítás egyedivé varázsolja az autót, ugyanakkor a nagyobb
kényelemhez és biztonsághoz is hozzájárul, hiszen sötétben
is láthatóvá válik a jármű melletti-alatti terület. Csak automatikus első ablakemelővel felszerelt modellekhez választható.
66651ADE00

Kia-logót megjelenítő, LED-es projektor az ajtókban. Adj
stílust esti belépőidnek! Ez a lámpa tűéles Kia-logóval világítja
meg a talajt, ha kinyitod az ajtót. Csak automatikus első ablakemelővel felszerelt modellekhez választható.
66651ADE01K

LED-es lábtérvilágítás. Borítsd vörös fényárba, és tedd még
látványosabbá az első-hátsó lábteret, no meg a teljes utasteret
ezzel az ajtónyitásnál felkapcsoló, motorindításnál pedig elhalványuló, prémium hangulatvilágítással.
66650ADE20 (piros, első sor)
66650ADE20W (fehér, első sor)
66650ADE31 (piros, hátsó sor)
66650ADE31W (fehér, hátsó sor)

Minden helyzetre felkészült.

A Sorento sokoldalúságát és praktikusságát Te is bármikor könnyedén kihasználhatod, ha megrendeled a szállítást megkönnyítő Eredeti Kia Tartozékokat.
Ezek tervezésekor és gyártásakor éppoly kiváló minőségre törekszünk, mint
járműveinknél, s mivel típusspecifikusak, tökéletesen illenek a Sorentóhoz.

Levehető vonóhorog. Bármikor készülsz vontatni, ez a kiváló
minőségű, rozsdamentes, acél vonóhorog készen áll a hatékony szállításra. Háromgolyós reteszelőrendszere révén kön�nyedén levehető, amikor nincs rá szükség, így nem töri meg
a karosszéria harmóniáját. Csak átmeneti pótkerékkel vagy
abroncsjavító-készlettel megrendelt modellekhez érhető el.
P2281ADE00
66282ADE90BC (Új Kia-logóval díszített kupak külön
rendelhető.)

Fixen rögzített vonóhorog. Gyakran akasztasz utánfutót
autód mögé? Ezzel az elsőrangú, rozsdamentes, fixen rögzített
vonóhoroggal maximálisan kihasználhatod a Sorento vontatási
képességeit, s mivel függőleges terhelhetősége is nagy, akár
kerékpárszállító rendszert is szerelhetsz rá. Csak átmeneti
pótkerékkel vagy abroncsjavító-készlettel megrendelt
modellekhez elérhető.
P2280ADE00.
66282ADE90BC (Új Kia-logóval díszített kupak külön
rendelhető.)

Behajtható vonóhorog. Szeretnél egyszerre hatékonyan és
kényelmesen szállítani? Elrejthető, lökhárító alá szerelt, motoros mozgatású vonóhorgunkkal megteheted. Ha szükséged
van rá, elég megnyomnod a csomagtartóban elhelyezett
gombot, és máris rendelkezésedre áll, miként eltüntetése is
mindössze egy gombnyomás. Csak abroncsjavító-készlettel
megrendelt modellekhez elérhető. P2285ADE00

Vezetékköteg-készlet vonóhoroghoz. 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 vontatási kapacitást és a különféle funkciókat
illetően, kérjük, egyeztess Kia Márkakereskedőddel!
13 tűs: P2621ADE00PC (levehető és fix)
7 tűs: P2620ADE00PC (levehető és fix)
Vezetékköteg-készlet behajtható vonóhoroghoz:
P2625ADE01
A rendszerhez különféle adapterek is rendelhetőek:
55622ADB00: 7 tűsről (jármű) 13 tűsre (utánfutó/lakókocsi)
E919999137: 13 tűsről (jármű) 7 tűsre (utánfutó/lakókocsi)

Kerékpárszállító rendszer minden vonóhorogtípushoz.
Eszményi társ a kerékpártúrákon és a rövidebb kirándulásokon.
Legnagyobb terhelhetősége eléri a 60 kg-ot, így akár két bringa
bicikli szállítására is alkalmas. További előnye, hogy lopásgátlóval
egészítjük ki, és akkor sem gátolja a csomagtérajtó nyitását, ha
éppen fenn vannak a biciklik.
E823055001

Alumínium keresztrudak. Ezek a kis tömegű, könnyen felszerelhető,
alumínium keresztrudak roppant erősek, így tulajdonképpen bármit
magaddal vihetsz, amire a kalandoknál szükséged lehet.
Legnagyobb terhelhetőségük 75 kg. P2211ADE01AL
Kerékpárszállító

1

Síléc- és hódeszkaszállító

2
Tetődoboz

3

Tetődoboz (330 és 390 literes). Ha nyaralni
készülsz, biztosan több poggyászt vinnél
magaddal, mint a hétköznapokon. Mielőtt nekiállnál mindent bepasszírozni a csomagtartóba, érdemes egy pillantást vetned 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 látjuk el őket. Figyelem! A bepakolható maximális súlyt a tetőcsomagtartó és a
keresztrudak terhelhetősége határozza meg.
Ha szeretnél többet tudni termékeinkről,
kérjük, vedd fel a kapcsolatot márkakereskedőddel!
66730ADE11 (Tetődoboz 330.
Méret: 144x86x37,5 cm,
befogadóképesség: 330 liter)
66730ADE01 (Tetődoboz 390.
Méret: 195x73,8x36 cm,
befogadóképesség:390 liter)

390 literes tetődoboz

330 literes tetődoboz

Active kerékpárszállító. Kevés jobb időtöltés
van egy kalandokkal teli biciklitúránál, ezért
egyszerűen kezelhető szállítóeszközt fejlesztettünk ki. A lopásbiztonságot szem előtt
tartva zárakkal szereljük fel.
Legnagyobb terhelhetősége 17 kg.
66700ADE10 (régi Kia-logóval díszítve)

Pro kerékpárszállító. Legyen egyszerű és
biztonságos a biciklik fel-, illetve lepakolása!
Pro kerékpárszállító rendszerünknél a felhajtható, forgógombos konzol megtartja a vázat,
amíg meghúzod a hevedereket. A lopásbiztonságot szem előtt tartva zárakkal szereljük
fel. Legnagyobb terhelhetősége 20 kg.
66700ADE00 (régi Kia-logóval díszítve)

Csomagrögzítő háló. A háló tartós,
rugalmas, és nem hagyja, hogy a poggyászok
szabadon hánykolódjanak a csomagtartóban.
85790C5000

Síléc- és hódeszkaszállító (400 és 600).
Egy megbízható társ a jövő sítúráira. A
„Síléc- és hódeszkaszállító 400” néven kínált
rendszerrel négy sílécet vagy két hódeszkát
vihetsz magaddal, míg a „Síléc- és hódeszkaszállító 600” esetében hat léc vagy négy
deszka rögzítésére van lehetőség. A lopásbiztonságot szem előtt tartva zárakkal szereljük
fel őket.
66701ADE11 (400-as)
66701ADE01 (600-as)

Csomagtértálca. A strapabíró, csúszásgátló felületű csomagtértálca 90 százalékban olyan bioműanyagból készül, ami
erdészeti és mezőgazdasági hulladék újrahasznosításából
származik. Amellett, hogy környezetbarát, könnyen tisztítható
és vízálló, magas peremei megakadályozzák, hogy a nedves,
sáros vagy koszos tárgyak beszennyezzék a poggyászteret.
P2122ADE05E (ötüléses/nem szerepel a képen)
P2122ADE07E (hétüléses)

Tartsd rendben a dolgokat!
Mindegy, hogy mennyire vagy elővigyázatos, ha a többi utas kevésbé körültekintő. Típusspecifikus, kiváló
minőségű tartozékaink megvédik a Sorento kifinomult belterét a külső behatásoktól, így anélkül használható ki átlagon felüli szállítókapacitása, hogy megjelennének a használat nyomai.

Csomagtérelválasztó rács, alsó és felső keret. Ez a masszív
rács ideális választás a kutyatulajdonosoknak. Könnyen beszerelhető, tökéletesen illeszkedik, és nem engedi elmozdulni
a poggyászokat. Az alsó rács csak a felsővel együtt rendelhető
meg.
P2150ADE00 (felső rács)
P2151ADE00 (alsó rács)

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.
P2131ADE00 (dízel, első és második sor)
P4131ADE00 (HEV és PHEV, első és második sor)
P2131ADE30 (csak 3. sor)

Textil padlószőnyegek (alapkivitel). Védd a beltér azon
pontjait, amelyek a leggyakrabban koszolódnak! Ezek a
kemény sörtékből összeállított, Sorento-emblémával ékesített
szőnyegek pontosan passzolnak a lábtérhez, és nem mozdulnak el a 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.
P2141ADE00 (dízel, első és második sor)
P2141ADE30 (dízel, csak 3. sor)

Megfordítható csomagtérszőnyeg. Különleges csomagtérszőnyegünk egyik felét lágy tapintású, kimagasló minőségű velúr
fedi, másik oldalát viszont csúszásgátló, szennyeződéseknek ellenálló anyaggal vontuk be. Előbbi a minőségérzetet, utóbbi a
használati értéket fokozza, és igen jó szolgálatot tesz a kihajtható, patenttel rögzíthető rakodóperem-védő is.
P2120ADE05 (ötüléses kivitelhez, nem szerepel a képen)
P2120ADE07 (összehajtható, hétüléses kivitelhez, csak akkor alkalmazható, ha a harmadik üléssor nincs használatban)
P2120ADE17 (összehajtható, hétüléses kivitelhez, akkor is kényelmesen alkalmazható, ha a harmadik üléssor használatban van)

Textil padlószőnyegek (velúr). Őrizd meg az utasteret eredeti állapotban a lehető leghosszabb ideig! Kiváló minőségű,
velúr padlószőnyegeink nemcsak megvédik a kárpitokat a
mindennapi szennyeződésektől, hanem szebbé is varázsolják
az utasteret, hiszen az első sorba szánt darabokat igényes
Sorento-embléma díszíti. Típusspecifikus, gyári kiegészítőkről
lévén szó, azonos formájúak a lábtérrel, és nem mozdulnak el
helyükről, ugyanis rögzítési pontokat alakítottunk ki számukra,
hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonattal fedtük be.
P2143ADE00 (dízel, első és második sor)
P4143ADE00 (HEV és PHEV, első és második sor)
P2143ADE30 (csak 3. sor)

Első sor

Második sor

Harmadik sor

Rakodóperem- és lökhárítóvédő toldat a
csomagtérszőnyeghez.

Szolgálatra jelentkezik.
Itt az ideje, hogy olyan eszközökkel vedd körül magad, amelyek megkönnyítik
és kényelmesebbé teszik életed!

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

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.
P2272ADE00TR (átlátszó)
P2272ADE00BL (fekete)

Hordozható vállfa. Vigyél magaddal tiszta, vasalt ruhát az
üzleti találkozókra! Ezt a pofonegyszerűen használható ruhatartót egy mozdulattal az első ülések hátuljára rögzítheted, sőt
könnyedén le is veheted, és átteheted, mondjuk az irodádba
vagy a szállodai szobádba. Kérjük, biztonsági okokból ne
helyezd a hátsó ülésen utazók elé!
66770ADE11

Ajtókilincsvédő fólia. Ez a fólia megóvja a fényezést a
körmök és a kulcsok okozta karcoktól. Négydarabos készlet.
66272ADE00

Sárvédőkészlet. Ezek a típusspecifikus, formatervhez illeszkedő védőelemek – rossz időben és gyatra utakon egyaránt
– hatékonyan óvják a Sorento alját, küszöbjeit és ajtóit a felcsapódó sártól, illetve hólétől. A garnitúra a jobb és a bal oldal
védőelemeit is magában foglalja. Kétdarabos készlet.
P2F46AKA00 (első)
P2F46AKF00 (hátsó, nem szerepel a képen)
Árnyékoló és jegesedésgátló. Napsütötte időszakokban az utastér felmelegedésétől, télen az üveg jegesedésétől óv ez a
típusspecifikus, Sorentóhoz készülő szélvédőtakaró, melyet úgy alakítottunk ki, hogy ne lehessen lelopni az autóról. P2723ADE00

Töltődj fel Te is!
A Kia Otthontöltési megoldásokkal maximális teljesítményt és hatékonyságot
hozhatsz ki a Sorentod-ból. Az átfogó termékválasztékban mindent megtalálsz, amire szükség lehet, beleértve az erős és strapabíró töltőkábeleket is.
A különféle eszközök telepítésében, használatában és karbantartásában ügyfélszolgálatunk mindig segít, neked csupán annyi dolgod van, hogy érezd jól
magad Sorentódban.

Kia töltési megoldás az otthonodban.

Mode 3-as töltőkábel.

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.

Ha igazán gyorsan és hatékonyan szeretnéd tölteni elektromos Kiádat, a Mode
3-as kábelnél aligha találsz jobbat. Alkalmazásával jelentősen csökkenthető az
akkumulátorok feltöltéséhez szükséges idő, így mindig kényelmesen, kompromisszumok nélkül használhatod környezetbarát járművedet.

Wallbox Pulsar Plus, fehér

Wallbox Pulsar Plus, fekete

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.
1. Otthoni töltő

2. Üzembe
helyezés

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.

A Mode 3-as töltővezeték főbb előnyei:

Biztonságos
Automatikusan reteszelő,
lopásbiztos csatlakozók

Okos
Vezérlése tájékoztat a töltöttségi szintről

Villámtöltés (AC)
Optimális töltési sebesség

Mode 3-as töltővezeték. A Sorento PHEV váltakozó áramú villámtöltése 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, ezáltal hosszú
élettartam jellemzi. A Type 2 további előnye, hogy a töltőpont és az autó oldalán egyaránt
automatikusan reteszeli a csatlakozókat, ennek okán biztonságosan az utcán hagyható.
66631ADE022A (1 fázis, 20 A, 5 méter)
66631ADE023A (1 fázis, 32 A, 5 méter)
66631ADE023B (1 fázis, 32 A, 7,5 méter)

A Sorentóhoz rendelhető tartozékok választéka.

Az új Sorento.
Igazán büszke lehetsz rá!
A Sorento volánjánál mindig büszke lehetsz – a stílus, a teljesítmény és a használati érték
egyaránt messze átlagon felüli. Hogy mindig lehessen nálad valami, ami emlékeztet az autóra,
készítettünk néhány kiváló minőségű márka-, illetve típusspecifikus terméket.
Többfunkciós zsebszerszám. Kompakt, mégis elképesztően
sokoldalú. Kovácsolt, rozsdamentes acélból készülő, feketére
festett kéziszerszámunk 13-féle funkcióval büszkélkedhet.
Csípő-, illetve kombinált fogó, vezeték- és kötélvágó, éles kés,
konzerv- és üvegnyitó, lapos és keresztfejes csavarhúzó, kétoldalas reszelő, tűzgyújtó, valamint vészsíp egyaránt van rajta,
és természetesen Kia-logóval díszítjük. 66951ADE50
Kvarcóra. Időtálló időmérő álomszép kivitelben. Fekete,
rozsdamentes acélból gyártott Kia-óránk Miyota szerkezettel
készül, és stílusos ajándékdobozban adjuk át. 66951ADE4201

Kerekek
Tartozék

Műszaki adatok

Cikkszám

Dízel

HEV

1a. ezüst, 7,0x17, 235/65 R17-es abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 66400ADE91SIBR)

P2400ADE07





17"-os könnyűfémkerék-készlet

1b. 7,0Jx17, 235/65 R17-es abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 52960R0100)

P2F40AK000



17"-os könnyűfémkerék-készlet

1c. 7,0Jx17, 235/65 R17-es abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 52960R0100)

P4F40AK000

18"-os könnyűfémkerék-készlet

2a. 7,5Jx18, 235/60 R18-es abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 52960R0100)

P2F40AK010



2b. ezüst, 7,5Jx18, 235/60 R18-as abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 66400ADE91BLB)

P2400ADE08



2c. grafit, 7,5Jx18, 235/60 R18-as abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 66400ADE91GRBO)

P2400ADE08GR



2d. kétszínű, 7,5Jx18, 235/60 R18-as abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 66400ADE91GRBO)

P2400ADE08BC



3a. 7,5Jx19, 235/55 R19-es abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 52960R0100)

P2F40AK030







3b. ezüst, 7,5Jx19, 235/55 R19-es abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 66400ADE91BLB)

P2400ADE09







3c. grafit, 7,5Jx19, 235/55 R19-es abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 66400ADE91GRBO)

P2400ADE09GR







3d. kétszínű, 7,5Jx19, 235/55 R19-es abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 66400ADE91GRBO)

P2400ADE09BC







4. 8,5Jx20, 255/45 R20-as abroncshoz
(Új Kia-logóval díszített kupakok külön
rendelhetőek: 52960P2470)

P2F40AK040



Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)

P2H40AK000

Kerékőr csavarok

66490ADE51
66495ADB01













Osan könnyűfém kerék 17"-os méretben

Masan könnyűfém kerék 18"-os méretben

19"-os könnyűfémkerék-készlet

Yongsan könnyűfém kerék 19"-os méretben

20"-os könnyűfémkerék-készlet

Keréktároló táskák

4 db-os készlet

PHEV



Stílus
Tartozék
Külsőtükör-borítás
Díszléc az oldalajtókon
Díszléc a hátsó lökhárítón
Díszléc a csomagtérajtón
Takaróelem a rakodóperemen
Külső stíluselemek

Műszaki adatok

Cikkszám

Dízel

HEV

PHEV

Magasfényű fekete

P2431ADE00BL

Selyemfényű króm

P2431ADE00CL
































































Magasfényű fekete

P2271ADE00BL

Selyemfényű króm

P2271ADE00CL

Magasfényű fekete

P2274ADE00BL

Selyemfényű króm

P2274ADE00CL

Magasfényű fekete

P2491ADE00BL

Selyemfényű króm

P2491ADE00CL

Magasfényű fekete

P2275ADE00BL

Magasfényű fekete

P2300ADE00BL

Selyemfényű króm

P2300ADE00CL

Fellépők

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

Kulacs. Mindig figyelj a megfelelő folyadékbevitelre!
650 ml-es Tritan™ palackunkat rozsdamentes gyűrűvel, kihajtható ivónyílással és lézergravírozott Kia-logóval
tettük vonzóvá.
6951ADE0701

P2F37AC000

Sportos fellépők

P2F37AB000

LED-es csomagtér- és csomagtérajtóvilágítás

66652ADE00

LED-es lábtérvilágítás

Piros, első sor

66650ADE20

Fehér, első sor

66650ADE20W

Piros, hátsó sor

66650ADE31

Fehér, hátsó sor

66650ADE31W

Kia-logó

66651ADE01K

LED-es talajvilágítás a jármű alatt
LED-es talajvilágítás az ajtók alatt

66651ADE00

A Sorentóhoz rendelhető tartozékok választéka.

A Sorentóhoz rendelhető tartozékok választéka.

Szállítás

Kényelem

Tartozék

Vonóhorog

Műszaki adatok

Cikkszám

Dízel

HEV

PHEV

Behajtható

P2285ADE00







Leszerelhető
Új Kia-logóval díszített kupak külön
rendelhető: 66282ADE90BC

P2281ADE00

Fixen rögzített
Új Kia-logóval díszített kupak külön
rendelhető: 66282ADE90BC

P2280ADE00







13 tűs aljzat leszerelhető és fix változathoz

P2621ADE00PC

7 tűs aljzat leszerelhető és fix változathoz

P2620ADE00PC

Adapter 7 tűsről 13 tűsre

55622ADB00

Adapter 13 tűsről 7 tűsre

E919999137





































Felső rács

P2150ADE00

Alsó rács

P2151ADE00

Műszaki adatok

Cikkszám

Dízel

HEV

PHEV

Ötüléses

P2122ADE05E

Hétüléses

P2122ADE07E

























P2625ADE01

Kerékpárszállító rendszer minden
vonóhorogtípushoz

E823055001
Alumínium

P2211ADE01AL

330 literes tetődoboz

330 liter

66730ADE11

390 literes tetődoboz

390 liter

66730ADE01

Síléc- és hódeszkaszállító 400

4 pár síléc vagy 2 hódeszka

66701ADE11

Síléc- és hódeszkaszállító 600

6 pár síléc vagy 4 hódeszka

66701ADE01

Pro kerékpárszállító

A terméket régi Kia-logó díszíti.

66700ADE00

Active kerékpárszállító rendszer

A terméket régi Kia-logó díszíti.

66700ADE00

Csomagrögzítő háló
Csomagtérelválasztó rács




















Vezetékköteg-készlet vonóhoroghoz

Keresztrudak



85790C5000

Védelem, állapotmegőrzés
Tartozék
Csomagtértálca

Szőnyegek minden időjáráshoz

Textil padlószőnyegek, alapkivitel

Textil padlószőnyegek (velúr)

Csomagtérszőnyeg

első és második sor

P2131ADE00

első és második sor

P4131ADE00

Csak harmadik sor

P2131ADE30

első és második sor

P2141ADE00

Csak harmadik sor

P2141ADE30

első és második sor

P2143ADE00

első és második sor

P4143ADE00

Csak harmadik sor

P2143ADE30

Megfordítható, ötüléses

P2120ADE05




Megfordítható, hétüléses kivitelhez
(csak akkor alkalmazható, ha a harmadik
üléssor nincs használatban)

P2120ADE07







Összehajtható, hétüléses kivitelhez
(akkor is alkalmazható, ha a harmadik
üléssor használatban van)

P2120ADE17







66120ADE00

66272ADE00






















Cikkszám

Dízel

HEV

PHEV

66951ADE50
















Rakodóperem- és lökhárítóvédő toldat a
csomagtérszőnyeghez
Védőfólia a hátsó lökhárítóhoz
Sárvédőkészlet






Fekete

P2272ADE00BL

Átlátszó

P2272ADE00TR

Elöl

P2F46AKA00

Hátul

P2F46AKF00

Ajtókilincsvédő fólia

Kia Kollekció
Tartozék
Többfunkciós Zsebszerszám (Multitool)

Műszaki adatok

Kvarcóra

66951ADE4201

Vízhatlan hátizsák

66951ADE4301

Kulacs

6951ADE0701

Tartozék
Csomagtérrendező

Műszaki adatok

Cikkszám

Dízel

HEV

PHEV

Összehajtható

66123ADE01













Árnyékoló és jegesedésgátló

P2723ADE00

Hordozható vállfa

Töltővezeték, Mode 3

66770ADE11
Type 2, 1 fázis,
5 méter
Max. áramerősség:
20 A

Feszültség: 250 V
Töltőteljesítmény: 4,6 kW
Tömeg: 1954 g

66631ADE022A



Type 2, 1 fázis,
5 méter
Max. áramerősség:
32 A

Feszültség: 250V
Töltőteljesítmény: 7,4 kW
Tömeg: 2665 g

66631ADE023A



Type 2, 1 fázis,
7,5 méter
Max. áramerősség:
32 A

Feszültség: 250V
Töltőteljesítmény: 7,4 kW
Tömeg: 3390 g

66631ADE023B



Kia szolgáltatások
Magyarországon.

Baleseti törés? 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 egy jelentős többletszolgáltatást nyújtó, Kia Casco terméket 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 a gépjárművet 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.
Ezen kívül, további kiemelkedő szolgáltatások közül választhatsz a biztosítók kínálatából, aszerint, hogy
melyik a legfontosabb neked:
• avulásmentesség*** új alkatrészek cseréje esetén (Generali),
• évenkénti ingyenes szélvédő csere (Allianz, Groupama),
• önrész felezés (Generali, Groupama),
• akár fix 50 ezer Ft önrész**** lopáskár vagy totálkár esetében is (Allianz)

Autózz teljes lelki
nyugalomban!
Premium Value Program

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 kezdettől (Warranty Start Date) számított 7 éves korig, vagy maximum 200.000 Km
futásteljesítményig (amelyik előbb teljesül).
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

*Új érték kiegészítő biztosítás: amennyiben autód egy káresemény kapcsán totálkáros lesz, vagy azt ellopják, a Biztosító a kárt a vételkori számla értéke
alapján 100%-ban megfizeti a gépjármű 1 éves koráig.
**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).
****Önrész: a kárösszeg azon százalékos vagy összegszerű része, amit a biztosított vállal magára.

Éld át újra és újra az új autó nyújtotta élményt a Kia Premium Value Programjával!
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
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 év időtartamban vagy maximum 45.000 km futásteljesítményig,
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• az önerő, a futamidő és a futamidő végi maradvány érték az igényeid szerint alakítható.
A további részletekről érdeklődj Kia Márkakereskedődnél!
*A díjmentes csere fogalma csak a kötelezően cserélendő alkatrészekre és/vagy folyadékokra érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül
szerződéses ajánlatnak. A lízingbeadó a Merkantil Bank Zrt.

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!

Kia Hungary Kft.
Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól

