
Příslušenství
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Proč originální?

-  Konstrukční celistvost je zajištěna díky 
intenzivnímu testování

-  Vyvinuto v souladu s požadavky na originální 
vybavení

-  V souladu se specifikacemi originálního 
vybavení Kia

Stejně originální jako vy. 
Nejen originální, ale také speciální. Proto jsme vytvořili řadu příslušenství 
vysoké kvality, které bude dokonale ladit s vaším novým vozem Ceed 
a také vám pomůže vyjádřit vaši vlastní individualitu. 

Příslušenství obsažené v této brožuře je vhodné pro 5dveřové (5HB) modely Ceed a Sportswagon (SW), není-li uvedeno jinak.
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Slitinový disk 16“ 

16palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny 
s dvojitými paprsky, stříbrné, 6.5Jx16, vhodné 
pro pneumatiky 205/55 R16. Městem inspirovaný 
design a mocné linie pro váš vůz Ceed. Krytka 
a matice nejsou součástí balení. Vhodné pro 
použití originálních matic. 52910J7200PAC

Ocelový disk 15“ s poklicí 

15palcové ocelové disky, 6.0Jx15, vhodné pro 
pneumatiky 195/65 R15. Ideální pro použití se 
zimními pneumatikami, bez matic. 
52910G4000PAC (ocelový disk, pouze pro vozy 
dodané s 15” disky od výrobce / bez zobrazení). 
52970J7000 (poklice 15“ 1 ks).

Slitinový disk 17“ 

17palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, 
dvoubarevné, 7.0Jx17, vhodné pro pneumatiky 
225/45 R17. Lehké a silné disky navržené tak, aby 
podpořily vyladěný vzhled modelu Ceed. Krytka 
a matice nejsou součástí balení. Vhodné pro 
použití originálních matic. 52910J7400PAC

Ocelový disk 16“ s poklicí 

16palcové ocelové disky, 6.5Jx16, vhodné pro 
pneumatiky 205/55 R16. Ideální pro použití se 
zimními pneumatikami, bez matic. 
52910G4050PAC (ocelový disk, bez zobrazení). 
Plastové poklice vysoké kvality pro použití 
s originálním ocelovým diskem. 
52970J7100 (poklice 16“ 1 ks).

Sada pro snímání tlaku 
pneumatik (TPMS)

Zůstaňte vždy na bezpečné straně s originálními 
snímači pro optimální funkčnost systému.  
Tato sada snímačů poskytuje stálou kontrolu 
nad tlakem v pneumatikách. J7F40AK000

Sada bezpečnostních  
matic + klíč

Tyto bezpečnostní matice disků poskytují 
spolehlivou ochranu proti odcizení. Užijte si 
klid v duši s vědomím, že vaše slitinové disky 
zůstanou tam, kam patří. 66490ADE50

Jen vaše volba.
Stříbrné, grafitové nebo černé? Sportovní nebo elegantní?  
Naše široká nabídka atraktivních disků speciálně navržených pro nový model 
Ceed vám dává možnost dodat vozu váš osobní výrazný akcent.

Slitinový disk 16" Anyang

16palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny s dvojitými paprsky, 6.5Jx16,  
vhodné pro pneumatiky 205/55 R16.  
Skvělá nabídka elegantních disků navržených speciálně pro model Ceed.  
Balení obsahuje krytku bez matic. Vhodné pro použití originálních matic. 
J7400ADE06BL (černé), J7400ADE06 (stříbrné) J7400ADE06GR (šedé),  
J7400ADE06BC (dvoubarevné)

Slitinový disk 17" Goyang

17palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny s dvojitými paprsky, 7.0Jx17, 
vhodné pro pneumatiky 225/45 R17. Výrazné disky s luxusním a dynamicky 
sportovním designem. Balení obsahuje krytku bez matic. Vhodné pro použití 
originálních matic. J7400ADE07BC (dvoubarevné), J7400ADE07 (stříbrné),  
J7400ADE07GR (šedé), J7400ADE07BL (černé)
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Polep karoserie, závodní pruhy

Dodejte své jízdě extra sportovního ducha a získejte intenzivnější pocit z rychlosti díky elegantním aerodynamickým liniím.  
Samolepky špičkové kvality dokonale sledují kontury vašeho vozu Ceed a jsou k dispozici v lesklé černé, červené nebo matné bílé barvě.
Jsou odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám i častému používání myčky. Doporučujeme profesionální aplikaci. 
J7200ADE00BL (lesklá černá), J7200ADE00RD (lesklá červená), J7200ADE00WH (matná bílá)

Váš vlastní vzhled.
Nechte se překvapit chytrým výběrem originálního příslušenství Kia, 
díky kterému si můžete přizpůsobit vzhled vašeho vozu Ceed tak,  
aby odrážel váš jedinečný styl. Prozkoumejte možnosti...
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Krytky zpětných zrcátek

Na detailech záleží. Pozvedněte celkový vizuální dojem vašeho vozu Ceed tím, že jeho 
exteriér doplníte těmito matnými nebo vysoce lesklými nerezovými krytkami.  
Nutno zakoupit společně s velkým montážním balíčkem 66929ADE99PG. 
J7431ADE00BR (matné - broušená nerezová ocel)  
J7431ADE00ST (lesklé - leštěná nerezová ocel)

Lesklý nebo matný design? Rozhodnutí je jen na vás.

Rozhodněte svým instinktem - chromově lesklý povrch vytváří výrazný luxusní vzhled, 
zatímco jemnější matný povrch vyjadřuje střídmou eleganci. 
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Ozdobná lišta pátých dveří a ochranná lišta zadního nárazníku (5HB)

Malé detaily s propracovaným charakterem. Použijte tyto rafinované lišty pro vytvoření elegantního akcentu na pátých dveřích. 
Ozdobná lišta pátých dveří: J7491ADE00BR (matná / 5HB), J7491ADE00ST (lesklá / 5HB) 
Ochranná lišta zadního nárazníku: J7274ADE00BR (matná / 5HB), J7274ADE00ST (lesklá / 5HB)

Ozdobná lišta pátých dveří (SW)

Doplňte své páté dveře touto lištou z matné nebo vysoce lesklé nerezové oceli. Je atraktivní při pohledu zezadu a současně zdůrazňuje 
ostatní matné nebo lesklé stylové doplňky exteriéru při pohledu ze všech stran.  
J7491ADE10BR (matná / SW), J7491ADE10ST (lesklá / SW)

Ozdobné lišty dveří

Jedinečně elegantní. Tyto matné či chromově lesklé nerezové lišty 
vdechnou bočním obrysům vašeho vozu Ceed nový život. 
J7271ADE00BR (matné - broušená nerezová ocel)
J7271ADE00ST (lesklé - leštěná nerezová ocel)

Ochranná lišta zavazadlového prostoru a ochranná lišta zadního nárazníku (SW)

Exkluzivní styl: Tyto matné a lesklé lišty z nerezové oceli rafinovaně ochrání a zároveň zvýrazní horizontální detaily nakládacího prostoru 
vašeho vozu Ceed. 
Ochranná lišta zavazadlového prostoru: J7275ADE10BR (matná / SW / bez zobrazení), J7275ADE10ST (lesklá / SW / bez zobrazení) 
Ochranná lišta zadního nárazníku: J7274ADE10BR (matná / SW / bez zobrazení), J7274ADE10ST (lesklá / SW / bez zobrazení)

lesklý designmatný design
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Podsvícení interiéru, červené a bílé 

Dodejte interiéru vašeho vozu exkluzivní atmosféru pomocí tohoto 
prémiového příslušenství, které zaplaví přední prostor pro nohy 
příjemným světlem, jež se rozsvítí současně s odemknutím dveří 
a postupně zhasne po nastartování motoru. K dispozici ve stylové 
červené nebo klasické bílé barvě. 
66650ADE20 (červené, první řada) 
66650ADE20W (bílé, první řada)

LED světla do dveří

Bodové LED světlo se rozsvítí vždy po otevření dveří vozu.  
Toto jemné světlo je úsporné, a přesto zajišťuje výrazné osvětlení 
nástupního prostoru a usnadňuje tak nastupování za snížené 
viditelnosti.  
66651ADE00 (Sada 2 ks) 

LED projektory do dveří, logo Kia

Zajistěte si stylové nastupování ve tmě prostřednictvím těchto 
jemných, a přesto ostrých paprsků pro nádherné osvětlení 
nástupního prostoru logem Kia. Automaticky se aktivují při 
otevření předních dveří. 
66651ADE00K (Sada 2 ks)
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Ať se již chystáte kamkoliv, chcete si užít radost z cestování bez starostí. 
Naše příslušenství umožňuje bezpečnou a spolehlivou přepravu všeho,  
co potřebujete k tomu, abyste své dny vyplnili dobrodružstvím.

Svět možností.

Střešní box 330

Střešní box 390

Střešní příčníky, hliníkové a ocelové

Tyto hliníkové a ocelové střešní příčníky jsou silné, dokonale padnou 
a pomohou vám přepravit vše, co byste mohli potřebovat při svém 
dalším dobrodružství. Vhodné i pro vozidla s panoramatickou střechou. 
Při použití příčníků však musí být panoramatická střecha zavřená. 
Maximální nosnost až 75 kg.
J7211ADE10AL (hliníkové / SW), J7211ADE10ST (ocelové / SW)

Střešní nosič, hliníkový a ocelový

Surfování, cyklistika, lyžování, jízda na kajaku bez ohledu na to, do 
jakých outdoorových aktivit se chystáte pustit. Na tyto lehké a rychle 
instalovatelné nosiče se můžete spolehnout. Nejsou vhodné pro vozidla 
s panoramatickou střechou. Maximální nosnost až 75 kg.
J7210ADE00AL (hliníkový / 5HB), J7210ADE00ST (ocelový / 5HB)

Střešní box 330 & 390

Při cestě na dovolenou budete pravděpodobně potřebovat více prostoru pro zavazadla než obvykle. Než se pokusíte namačkat své věci do 
kabiny, vyzkoušejte pohodlí tohoto elegantního a odolného střešního boxu. Snadno se instaluje, otevírá se do dvou stran pro extra rychlý 
přístup a představuje elegantní způsob uložení zavazadel. Box lze pro vyšší bezpečnost zamknout. 
66730ADE10 (střešní box 330 / rozměry: 144 x 86 x 37,5 cm / objem: 330 l / nosnost boxu: až 75 kg / hmotnost prázdného boxu: 13,5 kg) 
66730ADE00 (střešní box 390 / rozměry: 195 x 73,8 x 36 cm / objem: 390 l / nosnost boxu: až 75 kg / hmotnost prázdného boxu: 16,5 kg)

PŘEPRAVA



Nosič lyží a snowboardů 400

Spolehlivý společník pro vaše budoucí zimní dobrodružství. "Nosič lyží a snowboardů 400" umožňuje převážení až 4 párů lyží nebo 
2 snowboardů a lze jej pro vyšší bezpečnost zamknout. Potřebujete-li ještě více prostoru, můžete se rozhodnout pro "Nosič lyží 
a snowboardů 600“, do kterého uložíte až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy. 
66701ADE10 (nosič 400), 66701ADE00 (nosič 600), 66701ADE90 (U-adaptér na ocelové příčníky/střešní nosič)

Nosič jízdního kola Pro

S tímto nosičem je nakládání a vykládání jízdního kola jednoduché 
a bezpečné. Jakmile je jízdní kolo uloženo na držáku rámu, veškeré 
další nastavování a zabezpečování se již provádí jednou rukou ve 
výšce střechy prostřednictvím otočného knoflíku. Hmotnostní limit 
je 20 kg. Nosič lze pro vyšší bezpečnost zamknout. 
66700ADE00 (nosič jízdního kola), 66700ADE90 (adaptér na 
ocelové příčníky/střešní nosič)

Nosič jízdního kola Active

Vyžijte naplno své dny nabité akcí. Snadné nakládání a vykládání 
jízdního kola – díky rychle zajistitelnému držáku rámu, šikovným 
držákům kol a nastavitelným rychloupínacím popruhům. 
Hmotnostní limit je 17 kg a nosič je také vybaven bezpečným 
zámkem. Adaptér na ocelové příčníky/střední nosič je součástí 
balení. 66700ADE10

Nosič lyží a snowboardů Xtender

Po dni stráveném na svahu přichází čas vydat se na cestu 
domů s veškerou výbavou, a to rychle a bez potíží. Do tohoto 
nosiče můžete uložit až 6 párů lyží nebo 4 snowboardy. Nosič se 
vysouvá do strany, takže svoji výbavu můžete naložit a vyložit 
a zůstanete zároveň v dostatečné vzdálenosti od svého vozu, 
abyste si neušpinili oděv. Box lze pro vyšší bezpečnost zamknout. 
55700SBA10

Tažné zařízení, rychloodnímatelné

Kdykoli potřebujete táhnout velký náklad, toto korozivzdorné 
ocelové tažné zařízení špičkové kvality je ideální pro efektivní 
přepravu. Navíc jej lze snadno, bezpečně a diskrétně odejmout.
J7281ADE00 (5HB), J7281ADE10 (SW)

Tažné zařízení, odnímatelné

Toto vysoce kvalitní odnímatelné tažné zařízení je odolné vůči 
korozi a bylo vyvinuto tak, abyste mohli optimálně převážet náklad 
v souladu s maximální přípustnou hmotností přívěsu určenou pro 
váš vůz Ceed. 
J7280ADE00 (5HB), J7280ADE10 (SW)

Elektroinstalace k tažnému zařízení

Instalace používá originální konektory vozidla a multifunkční modul 
přívěsu, který zesiluje všechny potřebné signály. Je kompatibilní 
s konvenčními žárovkovými a LED světly přívěsu. Nabízí zvukovou 
výstražnou signalizaci ukazatelů směru nebo poruchy brzdových světel 
přívěsu. Zadní mlhové světlo vozidla je automaticky vypnuto, když je 
přívěs připojen.  
K dispozici buď se 7pinovou zásuvkou s odvodňovacími otvory, 
zamezujícími hromadění vody, nebo s vodotěsným tělem 13pinové 
zásuvky. 
13pinový systém je připraven zvládnout všechny moderní funkce 
karavanů. Abyste mohli plně využít jeho funkčnosti, objednejte rovněž 
rozšiřovací sadu kabeláže +15/+30. 
Elektroinstalace k tažnému zařízení – 13pinová: 
J7621ADE00CP (bez připraveného konektoru / 5HB)
J7621ADE00PC (s připraveným konektorem / 5HB)
J7621ADE10CP (bez připraveného konektoru / SW) 
55621ADE01 Rozšiřovací sada +15/+30 k 13pinové elektroinstalaci  

Elektroinstalace k tažnému zařízení – 7pinová: 
J7620ADE00CP (bez připraveného konektoru / 5HB)
J7620ADE00PC (s připraveným konektorem / 5HB)
J7620ADE10CP (bez připraveného konektoru / SW)
V závislosti na skutečném využití tažného zařízení jsou k dispozici 
adaptéry pro změnu ze 7pinové na 13pinovou instalaci a naopak. 
Adaptér 13pinový (vozidlo) na 7pinový (přívěs / karavan): E919999137 
Adaptér 7pinový (vozidlo) na 13pinový (přívěs / karavan): 55622ADB00 
Informujte se u svého prodejce, jaká je maximální přípustná celková 
hmotnost přípojného vozidla pro váš vůz.

Mříž zavazadlového prostoru 

Tato robustní mříž je ideální a bezpečná pro přepravu vašeho psa 
nebo při jízdě s plným zavazadlovým prostorem. Dokonale sedí mezi 
opěradly zadních sedadel a střechou a současně nijak neomezuje 
výhled řidiče dozadu.  
J7150ADE10 (oddělovací mříž / SW)

Nosič lyží a snowboardů 600

17



Nosič jízdních kol Atera

Ideální společník pro dovolenou na kolech nebo cyklovýlety. Nosič je navržen pro 
vaši maximální zábavu bez starostí. Můžete na něm převážet 2 kola či elektrokola 
do celkové hmotnosti 60 kg. Je zamykatelný, kola se do něj snadno nakládají a zadní 
výklopné dveře můžete otevřít i s koly na nosiči. E823055001

Proč originální?

-  Mají upravený povrch pomocí elektroforézního 
lakování pro efektivní prevenci koroze

-  Vyhovují požadavkům konsorcia CARLOS TC 
BC (CAR LOading Standard for Trailer Coupling 
devices with Bike Carriers) pro bezpečné použití 
nosičů jízdních kol a přívěsů / karavanů

-  Testovány v souladu se standardem výrobce 
originálního vybavení (OEM)

Proč originální?

-  Navrženy pro maximální využití nosnosti 
střechy vašeho vozu

-  Speciální konstrukce omezuje aerodynamický 
hluk

-  Testovány v souladu se standardem výrobce 
originálního vybavení
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Kvalita si zasluhuje péči.
Užívejte si života bez starostí s vaším novým vozem Ceed, ať už je váš cíl kdekoliv.  
Díky originálnímu příslušenství Kia nikdy nebylo jednodušší udržet kvalitní interiér 
a exteriér vašeho vozu jako nový.

Textilní koberce

Ochraňte nejčastěji používaná místa v kabině před nečistotami 
z bot pomocí těchto ochranných koberců vyrobených z odolné 
jehlové plsti. Dokonale sedí v prostoru pro nohy a jsou opatřeny 
upevňovacími body a protiskluzovým podkladem. Koberec řidiče 
je navíc zesílen patní podložkou pro dodatečnou ochranu před 
opotřebením a zdobí jej logo Ceed. Sada 4 kusů. 
J7141ADE00 (pro vozy s automatickou převodovkou)  
J7141ADE01 (pro vozy s manuální převodovkou / bez zobrazení)

Velurové koberce

Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. Tyto vysoce kvalitní 
velurové koberce ochrání interiér vašeho vozu Ceed před 
každodenními nečistotami a současně vylepší jeho vzhled. Koberce 
dokonale zapadají do prostoru pro nohy, vpředu jsou opatřeny 
logem Ceed a na místě je drží upevňovací body a protiskluzový 
podklad. Sada 4 kusů. 
J7143ADE00 (pro vozy s automatickou převodovkou)  
J7143ADE01 (pro vozy s manuální převodovkou / bez zobrazení)

Koberce do každého počasí,  
s barevným logem

Ať už máte za sebou jakékoliv dobrodružství, nemusíte si při návratu 
do svého vozu dělat starosti s botami od bláta nebo od písku.  
Tyto odolné a snadno omyvatelné koberce ochrání celou podlahu vaší 
kabiny.  
Mají speciální tvar a upevňovací body, které je spolehlivě drží 
na místě. Díky syntetické pryži neobtěžují zápachem klasických 
pryžových koberců. J7131ADE00RE (červené logo / sada 4 kusů) 
J7131ADE00GR (šedé logo / sada 4 kusů)

Ochranné lišty dveří & sada zástěrek

Extra styl, extra ochrana. Dodejte hladkým liniím svého vozu ještě 
více sportovní elegance a zároveň ochraňte boky jeho karoserie 
před škrábanci a odřením. Pro dosažení jednotného vzhledu mohou 
být nalakovány v barvě karoserie vašeho vozu. 
J7271ADE00BL 
Ochraňte podvozek, prahy i dveře svého vozu Ceed za každého 
počasí před nadměrným znečištěním a postříkáním blátem těmito 
na míru vyrobenými elegantními zástěrkami. 
J7460ADE10 (přední / sada 2 kusů) 
J7460ADE30 (zadní / sada 2 kusů / 5HB) 
J7460ADE40 (zadní / sada 2 kusů / SW / bez zobrazení)

Proč originální?

-  K dispozici z různých materiálů, aby lépe 
vyhovovaly vašim potřebám

-  Navrženy tak, aby dokonale sedly
-  Vybaveny odolnými fixačními body 

a protiskluzovým podkladem

OCHRANA



Vana zavazadlového prostoru

Bez ohledu na to, jak zablácené nebo zašpiněné mohou být vaše 
věci, tato na míru tvarovaná vana ochrání váš zavazadlový prostor. 
Má trvanlivý, protiskluzový a voděodolný povrch a je opatřena 
zvýšenými okraji. Navržena tak, aby dokonale doplnila interiér 
vašeho vozu. Navíc je opatřena logem Ceed. 
J7122ADE05 (5HB / pro vozy s úložnými schránkami pod podlahou 
zav. prostoru), J7122ADE00 (5HB / pro vozy bez úložných schránek 
pod podlahou zav. prostoru / bez zobrazení), J7122ADE10 (SW / pro 
vozy bez subwooferu v zav. prostoru / bez zobrazení) 
J7122ADE15 (SW / pro vozy se subwooferem v zav. prostoru / bez 
zobrazení)

Koberec zavazadlového prostoru 

Ať již převážíte svého zvířecího přítele, týdenní nákup nebo 
zavazadla celé rodiny, díky tomuto koberci vyrobenému na míru 
zůstane váš zavazadlový prostor čistý, jako nový a stylový.  
Vysoce kvalitní velur na jedné straně a houževnatý materiál 
odolný vůči nečistotám na druhé straně. 
Oboustranně použitelný: J7120ADE05 (5HB / pro vozy s úložnými 
schránkami pod podlahou zav. prostoru, lze použít v kombinaci 
s přehozem přes zadní nárazník) 
Jednostranně použitelný: J7120ADE00 (5HB / pro vozy bez úložných 
schránek pod podlahou zav. prostoru, na tento koberec není možné 
připnout ochranný přehoz přes zadní nárazník / bez zobrazení)

Ochranná fólie zadního nárazníku,  
černá nebo transparentní 

Buďte bez starostí při časté manipulaci s nákladem – s vědomím, 
že horní hrana vašeho zadního nárazníku je spolehlivě chráněna 
před možnými škrábanci a odřením. K dispozici v černém 
a transparentním provedení. 
J7272ADE00BL (černá / 5HB) 
J7272ADE00TR (transparentní / 5HB) 
J7272ADE10BL (černá / SW / bez zobrazení) 
J7272ADE10TR (transparentní / SW / bez zobrazení)

Koberec zavazadlového prostoru, oboustranně použitelný & ochranný přehoz  
přes zadní nárazník

Ať už jedete do školy, nakupovat nebo na dovolenou, vozíte různý náklad. Tento vícefunkční koberec poskytuje univerzální 
ochranu s měkkým polstrováním z vysoce kvalitního veluru na jedné straně a houževnatým materiálem odolným vůči nečistotám 
na straně druhé. Koberec je vybaven patentky pro přichycení přehozu pro ochranu nakládací hrany zadního nárazníku.
Přehoz lze prakticky uložit pod koberec zavazadlového prostoru, snadno jej připojíte a odpojíte, a je tedy vždy připraven 
k okamžitému použití. Lak vašeho zadního nárazníku je tak chráněn při nakládání a vykládání zavazadel, i pokud váš pes skáče do 
zavazadlového prostoru a ven. 
J7120ADE15 (pro vozidla s kolejnicemi v zavazadlovém prostoru / SW / bez zobrazení)
J7120ADE10 (pro vozidla bez kolejnic v zavazadlovém prostoru / SW)
66120ADE00 (přehoz na nárazník)

Ochranné fólie pod kliky dveří,  
transparentní

Zóny častého kontaktu jako prohlubně pod klikami dveří jsou 
obzvláště náchylné k poškrábání od nehtů nebo klíčů. Ochranné 
fólie udržují lak v těchto místech jako nový a bez jakýchkoliv 
škrábanců. 66272ADE00 (sada 4 kusů)
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Ramínko na oděvy, odnímatelné

Bez pomačkání, bez stresu. Ramínko na oděv se snadno upevní 
na přední sedadlo a stejně rychle jej můžete demontovat a použít 
kdekoliv jinde (v kanceláři, v hotelovém pokoji, atd.). Držák je nutno 
sejmout, je-li zadní sedadlo obsazeno. Maximální zátěž 3 kg. 
66770ADE10

Šikovná na cesty

Trendy outdoorová láhev vyrobená z hliníku v matné černé barvě 
s lesklým potiskem a logem Kia.

Sada USB nabíječky do auta s různými 
kabely

USB nabíječka do auta se 2 USB sloty. Sada obsahuje několik 
propojovacích kabelů s různými konektory. Dodává se v pouzdře 
z materiálu EVA s nylonovým potahem.

Klíčenka – kožená

Módní splétaná klíčenka vyrobená z dvoubarevné textilní kůže 
s lesklou černou kovovou sponou s reliéfním logem a kroužkem.

Skládací deštník

Deštník vysoké kvality s rukojetí z textilní koženky a funkcí 
automatického otevření a zavření. Logo vytištěno tón v tónu na 
jedné z částí.

Clona proti slunci a námraze

Chrání vaši kabinu před horkem za teplých slunečných dní 
a v mrazivém počasí poskytuje ochranu před zamrznutím čelnímu 
sklu a předním oknům. Je vyrobena na míru vašeho vozu Ceed. 
Nasazená clona je zajištěna proti odcizení. J7723ADE00

Interiérový háček

Jednoduchý, ale účinný – vyhněte se rozlití nebo rozsypání 
vašeho občerstvení díky tomuto diskrétnímu háčku. Instaluje se 
například na středovou konzolu na stranu spolujezdce nebo do 
zavazadlového prostoru. Maximální nosnost 1 kg.  
66743ADE00 (bez zobrazení)

Zábava pro zadní sedadla – držák pro iPad®

Televizní pořady, filmy, hry – nyní si je vaši cestující mohou užívat 
i na dlouhých cestách, aby jim čas rychleji ubíhal. Držák můžete 
otáčet nebo sklopit pro optimální zorný úhel. Vhodné pro modely 
iPad® 1, 2, 3 a 4 a také iPad® Air 1 a 2. Zařízení iPad® a výbava pro 
nabíjení nejsou součástí tohoto doplňku. 66582ADE01

Chytré pohodlí.
S těmito výjimečně užitečnými doplňky mohou být všechny vaše cesty 
ještě jednodušší a pohodlnější pro každého na palubě. 

A máme toho ještě více.
Řídit vůz Kia – to je něco, na co můžete být právem pyšní. Tyto reklamní předměty Kia
poskytují způsob, jak vyjádřit věrnost vozu, který řídíte.

Více informací o těchto produktech získáte u svého prodejce vozů Kia
a na e-shopu Kia: http://shop.kia.com/cz.
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Better View - ochrana skel automobilu

Bezpečnější jízda za jakýchkoliv podmínek, v dešti v rychlostech 
nad 60 km/hod umožňuje jízdu bez nutnosti používání stěračů. 
Udržuje v čistotě čelní sklo i ostatní skla vozu a zlepšuje viditelnost 
do všech stran i bezpečnost. Tento systém utěsní mikroskopické 
póry ve skle, a díky tomu ošetřený skleněný povrch odpuzuje 
vodu. Ošetření ve 3 krocích zajišťuje dlouhotrvající ochranu. 
TRKW3601CZ

Protože vy se staráte.
Extrémní počasí dokáže situaci na silnici velmi zkomplikovat.  
Originální příslušenství Kia vám pomůže připravit se i na nepředvídatelné situace.

Výstražný trojúhelník

Buďte připraveni při nečekaných situacích. Tento lehký a stabilní 
skládací trojúhelník je velmi dobře vidět, a efektivně tak varuje 
přijíždějící řidiče, pokud na svých cestách uvíznete. Lehký, stabilní 
a skládací. Vyhovuje aktuální normě kvality ECE-R27 a ve většině 
evropských zemí je součástí povinné výbavy. 66942ADE00

Souprava pro případ nouze

Buďte plně vyzbrojeni pro nepředvídatelné situace na silnici.  
Tato souprava pro případ nouze obsahuje dvě reflexní vesty, 
výstražný trojúhelník a lékárničku v souladu s požadavky 
aktuální normy DIN 13164:2014, která je součástí povinné výbavy 
v některých evropských zemích. 66940ADE00

Reflexní vesta

Dejte své bezpečnosti nejvyšší prioritu s touto velmi dobře 
viditelnou neonovou vestou s reflexními proužky, která zaručuje 
dobrou viditelnost ve dne i v noci. Snadno ji uložíte do kapsy na 
dveřích, vyhovuje normě EN 20471 a ve většině evropských zemí je 
součástí povinné výbavy. Universální velikost pro všechny. 
66941ADE00 (jedna vesta)

Letní balíček Kia

Sada obsahuje nádobu koncentrované letní kapaliny do ostřikovačů, která vám pomůže udržet 
křišťálově čisté čelní sklo. Odstraňovač hmyzu ve spreji odstraní opravdu houževnaté zbytky hmyzu 
z čelního skla a světlometů. Čistič kol ve spreji speciálně připravený pro slitinové disky zjednodušuje 
odstranění špíny a prachu z brzd. Samostatně dodávaná houba pomáhá setřít nečistoty ze skleněných 
povrchů. LP974APE102K (součásti sady lze objednat také samostatně)

Glasscoat

Zachovejte na vašem voze Ceed lesk jako z autosalonu. Moderní složení přípravků Glasscoat chrání 
vnější povrchy před působením znečištění, rozpouštědel, posypové soli, myček i ptačího trusu. Již není 
nutné časté a opakované voskování. V interiéru chrání také koberce a čalounění před každodenními 
nečistotami a skvrnami. 
LP982APE1BROK (bronzový balíček)
LP982APE1SILK (stříbrný balíček) 
LP982APE1GOLK (zlatý balíček)

Zimní balíček Kia & škrabka na led s rukavicí

Tato sada obsahuje nádobu s koncentrovanou zimní kapalinou do ostřikovačů, která zajistí, že vaše 
stěrače budou hladce klouzat po čelním skle. Sprej s odmrazovací kapalinou pomáhá před jízdou 
vyčistit zamrzlá okna a brání jejich opětovnému namrzání. Škrabka na led urychluje odstraňování ledu 
a houba umožňuje otřít zamlžená okna. 
LP973APE109K (součásti sady lze objednat také samostatně) 
Již žádné mrznoucí ruce při přípravě na odjezd v mrazivém počasí: udržte je v suchu a teple i při 
škrábání sněhu a ledu z čelního skla. LP950APE01K škrabka na námrazu s rukavicí KIA

Korekční laky

Aby váš vůz déle vypadal jako nový. Chrání exteriér vašeho vozu před korozí a umožňují opravit menší 
škrábance a poškození od odlétávajících kaménků – rychle, jednoduše a efektivně. Originální korekční 
laky jsou vyrobeny tak, aby dokonale ladily s barvou vašeho vozu. Informace o správném kódu barvy 
vám poskytne váš prodejce.
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Všechny údaje, ilustrace a specifikace jsou platné v době tisku a podléhají 
změnám bez předchozího upozornění. Modely a specifikace uvedené v této 
brožuře se mohou lišit od modelů nabízených na vašem trhu. Vzhledem 
k omezení tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit od 
skutečných barev. Obraťte se na místního prodejce Kia pro nejaktuálnější 
informace.

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
Jihlavská 1558/21, 
140 00 Praha 4
kia-info@kia.cz, www.kia.com
 
K18.01212

7letá záruka Kia
7letá záruka na nový vůz s omezením na 150 000 km. 
Platí ve všech členských státech EU (plus Norsko, Švýcarsko, 
Island a Gibraltar), v souladu s místní legislativou.

www.kia.com


