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Adjon utat…
          a lelkesedésnek
Válasszon kedve szerint az egyedi könnyűfém keréktárcsák közül, és 
máris megtette az első lépést saját stílusának kialakítása felé. Az új Kia 
XCeed látványos keréktárcsa-választékában a legmerészebb sportostól 
a különlegesen elegánsig talál ízléses megoldást. Magától értetődő, hogy 
mindegyik maximálisan megfelel a Kia magas szintű elvárásainak, így Ön 
a tökéletes megjelenést hibátlan minőségben élvezheti - azaz egyszerűen 
nem hibázhat.

• Látványos

• Magas szerkezeti szilárdság

• Alapos fejlesztői tesztek

Eredeti keréktárcsák
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4. Könnyűfém keréktárcsa 

16” Anyang

J7400ADE06XBC

3. Könnyűfém keréktárcsa  

16” Anyang

J7400ADE06XBL

2. Könnyűfém keréktárcsa 16” Anyang

J7400ADE06X

8. 18" Hanyang könnyűfém 

keréktárcsa

G5400ADE08XGR

6. 18" könnyűfém keréktárcsa

52910J7800PAC
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7. 18" Hanyang könnyűfém keréktárcsa

G5400ADE08XBC

2. Könnyűfém keréktárcsa 16” Anyang

J7400ADE06X

7. 18" Hanyang könnyűfém keréktárcsa

9. Kerékőr, kulccsal

66490ADE50

Cikkszám Keréktárcsák Részletek

1 J7400ADE06XGR (grafit) Könnyűfém keréktárcsa 16” Anyang

16" ötküllős könnyűfém keréktárcsa, 6.5Jx16, alkalmas 205/60 R16 abroncsokhoz.  
Kerékagy-borítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.

2 J7400ADE06X (ezüst)  Könnyűfém keréktárcsa 16” Anyang

3 J7400ADE06XBL (fekete) Könnyűfém keréktárcsa 16” Anyang

4 J7400ADE06XBC (kétszínű) Könnyűfém keréktárcsa 16” Anyang

5 52910J7700PAC (kétszínű) 16" könnyűfém keréktárcsa 16" ötküllős könnyűfém keréktárcsa, 6.5Jx16, alkalmas 205/60 R16 abroncsokhoz. Kerékagy-borítás és kerékcsavarok nélkül.

6 52910J7800PAC (kétszínű) 18" könnyűfém keréktárcsa 18" öt dupla küllős könnyűfém keréktárcsa, 7.5Jx18, alkalmas 235/45 R18 abroncsokhoz. Kerékagy-borítás és kerékcsavarok nélkül.

7 G5400ADE08XBC (kétszínű) 18" Hanyang könnyűfém keréktárcsa 18" öt dupla küllős könnyűfém keréktárcsa, 7.5Jx18, alkalmas 235/45 R18 abroncsokhoz. Kerék-
agy-borítással. Az eredeti kerékcsavarok használhatók.8 G5400ADE08XGR (grafit) 18" Hanyang könnyűfém keréktárcsa

9 66490ADE50 Kerékőr, kulccsal
A zárható kerékcsavarok megbízhatóan védik keréktárcsáit lopás ellen. Parkoljon abban a biztos tudat-
ban, hogy amikor visszatér, autóján garantáltan ott találja könnyűfém keréktárcsáit.

10 J7F40AK000 (kép nélkül)
TPMS - Abroncsnyomás- 
felügyeleti rendszer

A TPMS készlet segítségével minden pillanatban tisztában lehet az abroncsok pontos nyomásértékével.

16" ötküllős könnyűfém keréktárcsa, 6.5Jx16, alkalmas 205/60 R16 abroncsokhoz. Kerékagy-borítás és kerékcsavarok nélkül.

18" öt dupla küllős könnyűfém keréktárcsa, 7.5Jx18, alkalmas 235/45 R18 abroncsokhoz. Kerékagy-borítás és kerékcsavarok nélkül.

5. 16" könnyűfém keréktárcsa

52910J7700PAC

1. Könnyűfém keréktárcsa 16” Anyang

J7400ADE06XGR

6. 18" könnyűfém keréktárcsa6. 18" könnyűfém keréktárcsa

5. 16" könnyűfém keréktárcsa
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Karosszéria matricák, versenycsíkok
Tegye még sportosabbá autóját díszítőelemekkel. A kiváló minőségű matricák 

tökéletesen illeszkednek az XCeed körvonalaihoz, fényes fekete, fényes piros 

vagy matt fehér színben. Ellenállnak a szélsőséges időjárásnak, és a gyakori gépi 

autómosásoknak is. A felszerelést bízza szakemberre.

Kürtölje  
világgá…
       egyéniségét

Az új Kia XCeed megjelenését még izgalmasabbá teheti 
az Ön személyes stílusát érvényre juttató részletekkel. 
Tökéletes illeszkedés, tökéletes minőség, azaz az Ön 
stílusának tökéletes megnyilvánulása.

J7200ADE00BL (fényes fekete)

J7200ADE00RD (fényes piros)

J7200ADE00WH (matt fehér)



LED-es lábtérvilágítás 
Ünnepélyes fogadtatásban lehet része minden alkalommal: 

az ajtózárak nyitásakor piros fénybe borul a lábtér, majd a motort 

elindítva a fény fokozatosan elhalványul. Válasszon a divatos piros, 

és a klasszikus fehér árnyalat között.

66650ADE20 (piros, első üléssor)

66650ADE20W (fehér, első üléssor)

< LED csomagtartó és csomagtérajtó világítás 
Soha többé nem kell tapogatóznia a sötétben. És attól sem kell félnie, hogy belelép 

valamibe. A LED-es csomagtartó és csomagtérajtó világítás az ajtó nyitásakor 

azonnal bekapcsol. Tökéletes látási viszonyok a csomagtartóban és az autó mögött. 

66652ADE00

LED-es ajtó projektorok, Kia logó 
Stílusos beszállás az éjszakában: a visszafogott, mégis jól 

látható fény a Kia logóját vetíti a talajra. Az első ajtók nyitásakor 

automatikusan bekapcsol. 66651ADE00K

LED-es talajmegvilágítás 
A világítás bekapcsol, amint Ön kinyitja az ajtót. A talajmegvilágító 

LED-ek karakteres, ugyanakkor visszafogott fényükkel különleges 

élménnyé teszik a beszállást, miközben a láthatóságot és vele 

a biztonságot is javítják. 66651ADE00
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Külső tükörház-borítás 
Minden a részleteken múlik. Tegye még egyedibbé XCeedjét ezekkel 

a szálcsiszolt vagy magasfényű nemesacél tükörház-borításokkal!

J7431ADE00ST (krómhatású)

J7431ADE00BR (szálcsiszolt)

szálcsiszolt

krómhatású



krómhatású

Oldalsó díszcsíkok 
A különleges hatású, elegáns szálcsiszolt, vagy magasfényű 

nemesacél panelek még izgalmasabbá teszik az XCeed 

vonalait.

J7271ADE50ST (krómhatású)

J7271ADE50BR (szálcsiszolt)

Csomagtérajtó díszcsík 
A szálcsiszolt vagy fényes nemesacél díszelem robusztus vagy kifinomult 

megjelenést kölcsönöz a csomagtérajtónak. Feldobja a hátulnézetet, és 

ezzel látványosabbá teszi, kiemeli az XCeed többi stíluselemét is.

J7491ADE50ST (krómhatású)

J7491ADE50BR (szálcsiszolt)

Hátsó lökhárító díszítő csík 

Apró, kifinomult részlet. A hátsó lökhárító sötét nemesacél 

díszítése még kecsesebbé teszi a far megjelenését.

J7274ADE50ST (krómhatású)

J7274ADE50BR (szálcsiszolt)

Csomagtér rakodóperem díszcsík 

Exkluzív: a szálcsiszolt vagy fényes nemesacél védőelemek 

kifinomult stílust sugároznak.

J7275ADE50ST (krómhatású)

J7275ADE50BR (szálcsiszolt)
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Pakolja be…
 az egész életét
Az élet olykor a legkülönbözőbb csábításokkal kísért. Síelni támadt 
kedve? Mindent hátra hagyna, beleértve az aszfaltutakat is? Időnként 
terebélyes tárgyakat kell szállítania? Semmi gond, az új Kia XCeed 
méretre szabott rendszereivel nagyságrendekkel megnövelheti Kiája 
szállítókapacitását. Nem kell a kifogás: vigyen magával mindent, ami 
teljesebbé teszi életét!   

• Biztonságos szállítás
• Kevesebb zaj
• Pontos megmunkálás

Eredeti  
kereszttartók •  Szigorú biztonsági  

és tartóssági tesztek
• Biztonságos szállítás
• Kiváló korrózióvédelem

Eredeti vonóhorgok



Síléc- és snowboard-tartó 400 és 600 

Megbízható úti társ minden téli kalandban. Helyigényeitől függően válassza 

a Síléc- és snowboard-tartó 400-ast, vagy 600-ast. A tökéletes biztonság 

érdekében zárható. Acél keresztrudakkal nem kompatibilis.

66701ADE10 (400-as modell / akár 4 pár síléc vagy 2 snowboard elhelyezésére)

66701ADE00 (600-as modell / akár 6 pár síléc vagy 4 snowboard elhelyezésére)

Tetőbox 330
Ha nyaralni indul, kell a hely a csomagoknak. 

Ahelyett, hogy elkezdené telezsúfolni az 

utasteret, válasszon inkább tetőboxot. 

A rendkívül jó helykihasználású, könnyen 

felszerelhető doboz két oldalra nyitható, így 

tartalma gyorsan elérhető. A fokozott biztonság 

érdekében zárható. 

66730ADE10 (méretek: 144 x 86 x 37,5 cm / 

térfogat: 330 l / teherbírás: akár 75 kg)

Xtender síléctartó 

Az egész napos síelés után nincs nagyobb könnyebbség, mint ha 

gyorsan és gond nélkül visszaindulhatunk a szállásra. Az akár hat 

pár síléc vagy négy hódeszka szállítására alkalmas tartó oldalra 

kitolható a felszerelés felhelyezéséhez vagy leemeléséhez, így 

ruházatát nem koszolja össze az autó oldala. Acél keresztrudakkal 

nem kompatibilis.  

55700SBA10

'Pro' kerékpártartó 

Tegye egyszerűvé és biztonságossá a kerékpárszállítást! Miután 

a kerékpárt felhelyezte a váztartóra, a praktikus forgógombokkal 

tetőmagasságban, egy kézzel elvégezheti a beállításokat és 

a rögzítést. Akár 20 kilogrammal terhelhető. Acél keresztrudakkal 

nem kompatibilis.

66700ADE00 

'Active' kerékpártartó 

Tegye feledhetetlenné a kerékpározás élményét! Leegyszerűsíti 

a kerékpárok felhelyezését és leemelését. Akár 17 kilogrammal 

terhelhető. Acél keresztrudakkal nem kompatibilis.  

66700ADE10
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Alumínium kereszttartó 

A könnyű, egyszerűen felszerelhető keresztrudak tökéletesen 

illeszkednek; az alumínium tartozékok révén következő útja 

alkalmával még több mindent vihet magával. Csak eredeti 

tetősínekkel felszerelt gépkocsikhoz rendelhető. Panoráma 

napfénytetővel szerelt modelleknél zárt napfénytetővel 

használható. A maximális terhelhetőségről érdeklődjön Kia 

márkakereskedőjénél.

J7211ADE00AL

Acél keresztrudak 
Stabil alap a tetőn való szállításhoz. A kifejezetten az XCeed-hez 

tervezett, zárható acél keresztrudak biztonságos megoldást 

kínálnak minden szállítási feladatra. Csak eredeti tetősínekkel 

felszerelt gépkocsikhoz rendelhető. Panoráma napfénytetővel 

szerelt modelleknél zárt napfénytetővel használható. A maximális 

terhelhetőségről érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél.

J7211ADE00ST
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Optimális megoldás kerékpáros nyaralásokhoz vagy egész napos 

kirándulásokra. Maximális élmény, minimális erőfeszítés. Két 

kerékpár szállítására alkalmas, legfeljebb 60 kg-ig terhelhető. 

Zárható, könnyen rakodható, és a csomagtérajtó a kerékpárok 

leszerelése nélkül is nyitható marad.

E823055001 

Rakományelválasztó, felső rács
A hátsó üléstámlák és a tető közé tökéletesen illeszkedő, 

robusztus rács megvédi az utasokat az előre mozduló 

csomagoktól, ami különösen ütközés esetén lehet veszélyes. 

A könnyen beszerelhető kiegészítő, kialakításából adódóan 

hátrafelé sem korlátozza a kilátást.

J7150ADE50

Csomagtér-rendező, összehajtható
Ideális megoldás a szállítandók gyors elrendezésére és 

rögzítésére. Használaton kívül laposra hajtogatható. Szállítását 

praktikus hordszíjak és fogantyúk teszik kényelmessé.

66123ADE00

Oldható vonóhorog 
Amikor jelentős terheket kell vontatnia, ez a kiváló minőségű, 

rozsdamentes acélból készült vonóhorog optimális megoldás. 

Egyszerűen, biztonságosan és diszkréten leszerelhető. 

J7281ADE50

Rögzített vonóhorog 
Ezzel a kiváló minőségű, rozsdaálló rögzített vonóhoroggal 

kihasználhatja az XCeed maximális vontatási és kerékpár-szállítási 

képességeit.

J7280ADE50

A vonóhorgokra vonatkozó tájékoztatás 
Az XCeed-del 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 XCeed 

tartozékként forgalmazott vonóhorog rozsdaálló, teljesíti az 

ISO 9227NSS sószórásos teszt követelményeit, valamint a 

vontatmányok csatlakoztatására vonatkozó szabvány (CARLOS) 

előírásait.

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 vagy 

kerékpártartót csatlakoztatunk rá. A 13 pólusú rendszer képes kiszolgálni 

minden modern lakókocsis igényt is. A maximális használhatóság érdekében 

egészítse ki +15/+30 készlettel.

 

További információért, valamint a járművével vontatható legnagyobb tömegre 

vonatkozó tájékoztatásért forduljon Kia márkakereskedőjéhez. 

J7621ADE00CP (13 pólusú)

J7620ADE00CP (7 pólusú)

55621ADE01 (+15/+30 kiegészítő készlet 13 pólusú rendszerhez)

Valós vontatási szokásaitól függően adapterek segítségével átmenetileg is 

átalakíthatja a 7 pólusú rendszert 13 pólusúra, vagy fordítva.

E919999137 (13 pólusúról (gépjármű) 7 pólusúra (utánfutó / lakókocsi) átalakító)

55622ADB00 (7 pólusúról (gépjármű) 13 pólusúra (utánfutó / lakókocsi) átalakító)

rögzítettleszerelhető



Őrizze meg…
 a gyári állapotot

Tudjuk, hogy érdemes egészségesnek, fittnek maradnunk. Ez az új Kia XCeedre is igaz. 
Kifejezetten az XCeed modellhez fejlesztettük ki védőtartozékaink széles választékát. 
Akár a sáros, vizes sportfelszereléstől vagy más piszkos tárgytól óvná meg a belső teret, 
akár a karosszéria fényezését szeretné megkímélni az időjárás viszontagságaitól, ésszerű 
a Kia tartozékok kínálatából választania. Így Ön és az XCeed is évszaktól és időjárástól 
függetlenül zavartalanul élheti az életét. Gondoskodunk Önről: az év bármely szakában 
gyönyörködhet autója eredeti, szalonállapotú ragyogásában.

• Kiváló minőség

• Tökéletes illeszkedés

• Biztonságos rögzítés

Eredeti  
padlószőnyegek



A problémák megelőzésének a legjobb módja, ha 
felkészülünk rájuk. Az új Kia XCeed kiváló minőségű 
fényezése és belső felületei ellenállnak a szélsőséges 
körülményeknek is. Különleges kidolgozású 
tartozékaink pedig még tökéletesebb védelmet 
biztosítanak.

 Óvja…
   értékeit

Négyévszakos szőnyeg 

Bármilyen kalandból tér is vissza, az autóba beszállva nem kell 

aggódnia a nedves, sáros, homokos lábbelik miatt. A tartós 

padlőszőnyegek hatékonyan és hiánytalanul óvják az utastér 

padlóját. Az XCeed logóval díszített szőnyegek elmozdulását 

szabványos rögzítőpontok akadályozzák meg.

J7131ADE50 (4 darabos készlet)

Textil padlószőnyeg, alap 

A strapabíró textilszőnyegek megvédik az utastér padlóját 

a kopásoktól. A vezető oldali szőnyeget az XCeed logója díszíti, 

a pedálsor előtt megerősített saroktámasz található.

J7141ADE50 (4 darabos készlet)

Textil padlószőnyeg, velúr 

Hosszan tartó, makulátlan tisztaság az utastérben. A kiváló 

minőségű velúr padlószőnyegek megóvják az XCeed belső terét 

a mindennapok során előforduló szennyeződésektől, és még 

látványosak is. Az első szőnyegeket az XCeed logója díszíti, 

elmozdulásuk ellen csúszásgátlós hátoldaluk és rögzítőpontjaik 

védenek. 

J7143ADE50 (4 darabos készlet)

V
éd

el
em

Csomagtérszőnyeg, kétoldalas, csúszásgátlós 

Minden helyzetben eltérőek a szállítási igények. A kétoldalas 

csomagtérszőnyeg sokoldalú védelmet kínál: egyik oldalát kiváló 

minőségű, puha velúr, a másikat strapabíró, könnyen tisztítható 

felület borítja.

J7120ADE50 (felső szintre emelt csomagtérpadlóval használható)

Csomagtértálca 

Nem lehet olyan nedves, sáros vagy nyirkos az idő, hogy az egyedi kialakítású tálca 

ne védené meg tökéletesen a csomagteret a kosztól. Tartós és csúszásmentes, 

megemelt peremével tökéletesen vízhatlan. Az XCeed logója díszíti.

J7122ADE50 (felső szintre emelt csomagtérpadlóval használható)

Hátsó lökhárító védőfólia
Pakolja be és ki csomagjait gondtalanul annak megnyugtató 

tudatában, hogy a hátsó lökhárító felső éle védett mindenféle 

karcolás ellen. Fekete vagy átlátszó kivitelben.

J7272ADE50BL (fekete)

J7272ADE50TR (átlátszó)



Nem csak Önnek, minden utasának is. Legyen szó a gyerekek szórakoztatásáról 
a hosszú utazások alkalmával, a szélvédő jégtelenítéséről téli estéken, vagy ruhái 
gyűrődésmentes szállításáról, ha éppen egy tárgyalásra igyekszik: a Kia kínálatában 
mindenre talál megoldást.

Fenntartható…
        jó közérzetV
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A sárfogók rossz időben, az aszfaltról 

letérve is óvják a fenéklemezt és az ajtókat a 

szennyeződéstől, a sártól és a felverődésektől.

J7460ADE10X (első)

J7460ADE30X (hátsó)

Oldalajtó díszítőelemek
Tegye még sportosabbá, még elegánsabbá autója kecses vonalait, miközben 

hatásosan óvja a karosszériát a karcoktól. Az egységes megjelenés érdekében 

a karosszéria színére fényezhetők..

J7271ADE00BL

Ajtókilincs üregvédő fólia
Az ajtókilincsek mögötti üregek fokozott kopásnak vannak kitéve. 

Ezekkel a fóliákkal azonban megelőzhető a sérülés: az autó 

fényezése olyan marad, mint újkorában.

4 darabos készlet.

66272ADE00

Jégvédő és árnyékoló
Akár szélsőséges időjárásban is azonnal útnak 

indulhat. A védőelem erős napsütésben meg-

akadályozza az utastér túlzott felmelegedését; 

hidegben pedig óvja a szélvédőt és az első olda-

lablakokat a lefagyástól. Felszerelt állapotban 

lopásbiztos kialakítású. J7723ADE00

Hátsó üléssori multimédiás  
bölcső iPad®-hez
TV műsorok, filmek, játékok - mostantól utasai 

mindezt élvezhetik menet közben is, így a 

leghosszabb utazások is gyorsan telnek majd. 

Forgatható és dönthető, hogy utasai tökéletesen 

lássák a képernyőt. Kompatibilis termékek: iPad® 

1, 2, 3 és 4, valamint iPad® Air 1 és 2. A töltő és az 

iPad® nem része a csomagnak. 66582ADE01

Mobil autós vállfa
Gyűrődés nélkül, aggodalmak nélkül. A vállfa köny-

nyen rögzíthető az első ülésre, és ugyanilyen köny-

nyen le is szerelhető onnan, hogy máshol – például 

az irodában vagy szállodai szobában – használhassa. 

Ha hátul utasok ülnek, ki kell venni. 66770ADE10

Étel- és italrögzítő kampók
Ez a diszkrét kampó lehetővé teszi, hogy az autós 

büféből vagy az étteremből hazaszállított ételek, 

italok ne boruljanak ki menet közben. A közép-

konzol utasoldali részén rögzíthető. 66743ADE00



Kulcstartó – bőr
Divatos fonott kulcstartó kétszínű 

műbőrből, fényes fekete csattal és gyűrűvel, 

dombornyomott logóval.

Kompakt esernyő
Kiváló minőségű, kisméretű esernyő szövetbőr 

nyéllel, automata nyitással és zárással. Az egyik 

panelen színében nyomott Kia logóval.

Autós töltőkészlet kábelekkel
USB szivargyújtó töltő két aljzattal. Többféle 

kábellel és adapterekkel. Kiváló minőségű, 

nylonborítású tokban szállítjuk. 

Utazópohár 
Duplafalú, fekete termoszpohár. Nemesacél 

szerkezet, 100%-ig szivárgásmentes. Tökéletes 

társ az autóban, az irodában vagy út közben. 

Piros Kia logóval és egyedi rombuszmintázattal.

Óvja meg…
        ami fontos

Ahogy Önnek, úgy nekünk is mindennél fontosabb, hogy vigyázzunk 
a családjára és az új XCeedre. Tanúsítvánnyal ellátott biztonsági 
termékeink megfelelnek a legújabb Európai Uniós előírásoknak, 
az autóápoló termékekkel pedig tökéletes állapotban őrizheti meg 
büszkeségét, a Kia XCeedet.

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.

66942ADE00

Láthatósági mellény 
Itt kezdődik a biztonság: neonszínű mellény, 

amely a rávarrt fényvisszaverő csíkoknak 

köszönhetően éjjel és nappal is remekül látható. 

Az ajtózsebben könnyen elférő mellény teljesíti 

a DIN EN 471 szabvány előírásait; a legtöbb 

európai országban kötelező tartozék. Egy 

méretben kapható.

66941ADE00 (egy darab mellény)

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 mindenkor 

hatályos magyar előírásoknak.

66940ADE00

Nyári autóápolási készlet
A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó koncentrátumot, 

hogy kristálytiszta legyen a szélvédő. A rovareltávolító spray-

vel a legmakacsabb bogármaradványokat is le lehet takarítani a 

szélvédőről és a fényszórórkól. A kifejezetten könnyűfém kerék-

tárcsákhoz kifejlesztett keréktárcsa-tisztító spray megkönnyíti a 

fékpor és az egyéb lerakódások eltávolítását. A plusz szivacs segít 

letörölni a szennyeződést az üvegfelületekről. 

LP974APE102K
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A készlet tartalmaz egy üveg téli ablakmosó folyadék koncent-

rátumot, amellyel az ablaktörlő akadálytalanul siklik a szélvédőn. 

Emellett a szélvédő jégmentesítésére szolgáló, pumpás spray 

nem csak megtisztítja az üvegfelületet, de megakadályozza annak 

ismételt befagyását is. Az ablak megtisztítását jégkaparó segíti, 

míg a szivaccsal letörölhető a pára az üvegről. 

LP973APE109K 

Jégkaparó kesztyűvel: LP950APE01K
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최소 사이즈 규정
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Kia Motors Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
Internet: www.kia.com

Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés időpontjában helytálló, azon-
ban a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja.  A kiadványban 
látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a Magyarországon elérhető 
kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis 
mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért 
forduljon Kia márkakereskedőjéhez.
A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai újdonságok megléte 
nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége alól, hogy a járművet mindig biztonságosan 
vezesse. A vezetést támogató illetve a kényelmet szolgáló rendszerek leírása nem 
teljes körű, a pontos leírást a hivatalos kezelési kézikönyv tartalmazza.

www.kia.com
*  Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes  

az EU-tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon  

és Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint. 

A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, 

illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon.
A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA

Kia Eredeti Tartozékok 




