Akcesoria

그리드 규정

Polegaj tylko na
  najlepszych rozwiązaniach
Twoja nowa Kia Sorento może być jeszcze bardziej atrakcyjna,
funkcjonalna i trwała! Wystarczy sięgnąć po oryginalne akcesoria
Kia. Zaprojektowano je tak, by dokładnie pasowały do tego
modelu. Akcesoria opracowano, wyprodukowano i przetestowano
zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Przy ich wyborze
pomocą służy najbliższy dealer Kia Motors.

OBRĘCZE KÓŁ

STYLISTYKA

Wyraź własny styl
Podkreśl swoją indywidualność. Wybierz akcesoria, dzięki którym
nowa Kia Sorento będzie wyglądać jeszcze atrakcyjniej i dynamiczniej.

Czerwone diody LED podświetlające miejsca na nogi
Dyskretnie oświetlają przestrzeń pod deską
rozdzielczą. Z funkcją „powitania” — oświetlenie włącza się i wyłącza w momencie otwarcia/
zamknięcia drzwi przednich. Dostępne również
dla siedzeń drugiego rzędu.
66650ADE00 (siedzenia przednie)
66650ADE10 (siedzenia 2 rzędu)

Obręcz koła 17” ze stopu lekkiego
10-ramienna obręcz 17” ze stopu lekkiego,
7.0J×17, do opon 235/65 R17.
W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.
C5F40AC110 (dla wersji z układem TPMS)

Obręcz koła 19” ze stopu lekkiego
10-ramienna obręcz 19” ze stopu lekkiego,
dwukolorowa, 7.5J×19, do opon 235/55 R19.
W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.
C5F40AC330 (dla wersji z układem TPMS)

Obręcz koła 17” Suwon ze stopu lekkiego
5-ramienna obręcz 17” ze stopu lekkiego, srebrna,
7.0J×17, do opon 235/65 R17.
C5400ADE00 (dla wersji z układem TPMS)

Obręcz koła 19” ze stopu lekkiego
10-ramienna obręcz 19” ze stopu lekkiego,
na wzór aluminium, 7.5J×19, do opon 235/55 R19.
W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.
C5F40AC350 (dla wersji z układem TPMS)

Nakładki lusterek zewnętrznych
Z błyszczącej stali nierdzewnej. Doskonale komponują się z pozostałymi elementami wyposażenia.
C5431ADE00ST

Obręcz koła 18” ze stopu lekkiego
10-ramienna obręcz 18” ze stopu lekkiego,
dwukolorowa, 7.5J×18, do opon 235/60 R18.
W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.
C5F40AC230 (dla wersji z układem TPMS)

Nakrętki przeciwkradzieżowe
i nasadka do odkręcania
Zestaw 4 nakrętek przeciwkradzieżowych
skutecznie zabezpiecza koła pojazdu.
66490ADE10
TPMS - Układ monitorowania ciśnienia w oponach
Czujniki ciśnienia współpracują ze standardowym
układem TPMS. Podnosi to bezpieczeństwo
jazdy, ogranicza zużycie paliwa i emisję CO2.
W zestawie 4 czujniki i 4 nakrętki.
3NF40AC000

Listwa klapy bagażnika
Z błyszczącej stali nierdzewnej. Podkreśla elegancję
części tylnej pojazdu.
C5491ADE00ST

Stopnie boczne
Atrakcyjne i funkcjonalne. Z aluminiowymi wstawkami i gumowymi elementami antypoślizgowymi.
Ułatwiają dostęp do wnętrza pojazdu i akcesoriów dachowych. Nieprzystosowane do chlapaczy przednich.
C6F37AC100

PODRÓŻ

PODRÓŻ

Czas na aktywny wypoczynek
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Ważne informacje dotyczące haków holowniczych

Spakuj wszystko, co będzie potrzebne i ruszaj w drogę! Nowa Kia Sorento jest niezwykle przestronna,
a po zamontowaniu odpowiednich akcesoriów pomieści cały ekwipunek Twojej rodziny i przyjaciół.

Maksymalna masa holowanej przyczepy zależy od parametrów pojazdu.
Szczegółowych informacji udzieli dealer Kia Motors. Wszystkie oryginalne haki
holownicze dla Kia Sorento są odporne na korozję, spełniają normę ISO 9227NSS
odporności na działanie soli oraz spełniają wymagania OE dotyczące standardów
obciążenia samochodów (CARLOS), urządzeń sprzęgających przyczepy
samochodowe (TC) oraz uchwytów do rowerów (BC).

5. Uchwyt „Deluxe” do nart i desek
snowboardowych
Pozwala przewieźć 6 par nart lub 4 deski snowboardowe. Wyposażony w zamek. W razie wygięcia belek
dachowych należy wykorzystać załączoną rozpórkę,
wkładając ją pomiędzy belki i uchwyt. Patrz zdjęcie.
55700SBA20
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1. Aluminiowe poprzeczne belki dachowe
Wytrzymałe i lekkie. Zaprojektowane specjalnie dla
relingów dachowych Kia Sorento. Łatwe do zamontowania i zdemontowania. Dla samochodów bez relingów
dachowych — patrz uchwyty do rowerów montowane
na haku holowniczym. Maksymalne obciążenie: 100 kg.
C5211ADE00AL
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9. Hak holowniczy demontowany pionowo
Wysokiej klasy stalowy hak holowniczy. 3-kulowy
system blokady zapewnia łatwy i bezpieczny montaż
od spodu. Niewidoczny gdy nie jest używany.
C5281ADE00
10. Hak holowniczy stały
Idealny do częstego używania. Z zabezpieczeniem
antykorozyjnym wysokiej jakości.
C5280ADE00

6. Siatka na przedmioty na fotel pasażera
Idealnie mieści drobne przedmioty, potrzebne
kierowcy podczas jazdy. Ma formę wygodnego
woreczka z siatki. Mocowana elastycznymi taśmami
przed oparciem fotela pasażera. Utrzymuje
zawartość w miejscu i zapewnia dostępność z fotela
kierowcy.
66170ADE00
7. Siatka na przedmioty
Trwała, elastyczna siatka na podłogę bagażnika.
Uniemożliwia przesuwanie się drobnych przedmiotów
w bagażniku podczas jazdy. Tylko dla samochodów
ze schowkiem pod podłogą bagażnika.
85790C5000
8. Uchwyt do rowerów na haki holownicze
Umożliwia przewożenie 2 rowerów, w tym również
rowerów elektrycznych (e-bike). Maksymalna
ładowność: 60 kg. Z niezwykle wygodną funkcją
odchylania. Umożliwia ona otwieranie klapy bagażnika
nawet przy załadowanym uchwycie. Uchwyt oraz
zamontowane w nim rowery są zabezpieczone przed
kradzieżą.
E823055001
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2. Uchwyt „FreeRide” do roweru
Wyposażony w uchwyt ramy z łatwym zapięciem,
wygodne uchwyty kół oraz regulowane, szybko
rozpinane paski. Umożliwia szybki i łatwy załadunek
oraz rozładunek. Maksymalne obciążenie: 17 kg.
Wyposażony w zamek. Patrz zdjęcie.
55701SBA21 (z łącznikiem śruby T)

3. Uchwyt „ProRide” do roweru
Po przymocowaniu roweru do ramienia dalsze dopasowanie i zabezpieczanie odbywa się na wysokości
dachu. Służy do tego pokrętło obracane jedną ręką.
Do zamontowania zarówno z lewej, jak i z prawej
strony dachu. Maksymalne obciążenie: 20 kg.
Wyposażony w zamek. Patrz zdjęcie.
55701SBA10
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4. Uchwyt „Xtender” do nart i desek
snowboardowych
Wysuwany na boki. Ułatwia załadunek i rozładunek
oraz umożliwia uniknięcie kontaktu odzieży
z nadwoziem. Pozwala przewieźć 6 par nart lub 4 deski
snowboardowe. Wyposażony w zamek. W razie
wygięcia belek dachowych należy wykorzystać
załączoną rozpórkę, wkładając ją pomiędzy belki
i uchwyt. Patrz zdjęcie.
55700SBA10

Obydwa haki holownicze dla Kia Sorento spełniają normę UNECE 55R.
Maksymalne obciążenie haka holowniczego z zamontowanym uchwytem
do rowerów wynosi 75 kg, łącznie z masą uchwytu.

11. Zestaw przewodów do haka holowniczego
Z wielofunkcyjnym modułem wzmacniającym napięcie
zasilania świateł. Wykorzystuje oryginalne złącza
pojazdu. Do przyczep ze światłami tradycyjnymi
i diodowymi. Zgodny z układem dźwiękowego ostrzegania o awarii kierunkowskazów lub świateł stopu
przyczepy. Po podłączeniu przyczepy automatycznie
wyłącza się tylne światło przeciwmgielne samochodu (rozwiązanie zalecane w Europie). Wodoszczelna
obudowa złącza 13-stykowego. Zestaw zgodny
ze wszystkimi funkcjami nowoczesnych przyczep
kempingowych. Zestaw przewodów dostosowany do
wiązki przedłużającej dla systemu zasilania +15/+30
(należy nabyć przedłużającą wiązkę przewodów
55621ADE01):
+15: Zasilanie tylko przy włączonej stacyjce i pracującym generatorze elektrycznym (dla chłodziarkozamrażarek przyczep).
+30: Stałe zasilanie urządzeń o niskim zużyciu energii
– dodatkowego oświetlenia i pompy wody (przyczepy
kempingowej).
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Zestaw przewodów do haka holowniczego
C5621ADE00CP
ze złączem 13-stykowym
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Przejściówka 13-/7-styków do zestawu przewodów
do haka holowniczego (pozwala na podłączenie
E919999137
przyczepy kempingowej)
Przedłużająca wiązka zasilania +15/+30		
55621ADE01
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KOMFORT

KOMFORT

Z myślą  
     o pełnej wygodzie
Jazda może być jeszcze bardziej komfortowa, przyjemna i relaksująca.

Uchwyt na iPad®
Pewnie mocowany do oparcia fotela przedniego. Pozwala na obracanie oraz przechylanie
iPada® osobie siedzącej na kanapie tylnej. Zestaw nie obejmuje iPada®. Pasuje do modeli
iPad® 1, 2, 3 i 4 oraz iPad® Air 1 i 2.
66582ADE01

Wieszak na ubrania
Utrzymuje odzież w odpowiednim stanie, bez zagnieceń. Mocowany łatwo
i pewnie do przedniego fotela. Można go łatwo zdjąć i użyć w innym miejscu,
np. w biurze, hotelu, domu itp.
66770ADE10

Zaczep przenośny
Mocowany w dolnej części konsoli centralnej, od strony pasażera. Umożliwia zawieszenie
torby z żywnością. Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia wnętrza. Patrz zdjęcie.
66743ADE00

< Owiewki
Ograniczają zawirowania podczas jazdy z nieznacznie
opuszczonymi szybami przednimi. Aerodynamicznie
ukształtowane. Zmieniają kierunek opływającego je powietrza,
chroniąc przed kroplami deszczu. Zestaw 2 sztuk.
C5221ADE00

Ładowarka USB
Umożliwia szybkie i bezpieczne ładowanie
wszystkich urządzeń, wykorzystujących
do tego celu gniazdo USB. Wbudowana
ochrona przed przegrzaniem. Trzykrotnie
szybsza od podobnych urządzeń. Niewielkie
wymiary. Wykończona metalem, z logo Kia.
A7H60AK000EU

OCHRONA

OCHRONA

Samochód ciągle jak nowy
Nowa Kia Sorento to samochód dla ludzi aktywnych.
Mogą realizować swoje pasje, a jednocześnie dbać o pojazd.

2. + 3. Dywaniki gumowe
Zestaw 4 dywaników na wszelkie warunki pogodowe. Każdy dokładnie pasuje
do miejsca na nogi. Wyjątkowo wytrzymałe. Nie przepuszczają wody, błota, piasku
ani soli drogowej. Specjalne wykończenie ułatwia utrzymanie ich w czystości.
Dywanik kierowcy ozdobiony logo modelu.
C5131ADE00 (1. i 2. rząd)
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1. Dywanik gumowy bagażnika
Lekki, wodoodporny i wytrzymały. Podniesione krawędzie dywanika zabezpieczają bagażnik
przed zabrudzeniami. Antypoślizgowa guma zapobiega przesuwaniu się ładunku.
Zaprojektowany specjalnie dla tego modelu, z logo Kia Sorento.
Pasuje tylko po złożeniu siedzeń 3. rzędu wersji 7-miejscowej.
C5122ADE07 (dla wersji 7-miejscowej)

4. + 5. Dywaniki welurowe
Zabezpieczają podłogę. Dzięki nim wnętrze jest czyste i zadbane. Wykonane
na miarę. Mocowane do podłogi za pomocą standardowych zaczepów.
Antypoślizgowy spód. Dywaniki przednie z logo Kia Sorento.
C5143ADE00 (1. i 2. rząd)
C5143ADE03 (3. rząd)

6. + 7. Standardowe dywaniki z tkaniny
Zaprojektowane specjalnie dla tego modelu. Wykonane z wytrzymałego filcu.
Pewne mocowanie. Dywanik kierowcy z logo Kia Sorento i wzmocnieniem
pod piętą.
C5141ADE00 (1. i 2. rząd)
C5141ADE03 (3. rząd)

OCHRONA

OCHRONA
< Mata osłaniająca zderzak
Odchylana, zaprojektowana specjalnie dla tego modelu. Zabezpiecza zderzak tylny
podczas załadunku i rozładunku. Można ją łatwo i szybko połączyć z tylną krawędzią
dywanika bagażnika. Prosty montaż i demontaż.
2P120ADE50

Dywanik bagażnika
Wykonany z weluru wysokiej jakości.
Dzięki niemu bagażnik wygląda jak nowy.
Z logo modelu. Pasuje idealnie do kształtu
bagażnika. Nieodpowiedni podczas
korzystania z siedzeń 3. rzędu wersji
7-miejscowej. Może zostać uzupełniony
o matę osłaniającą zderzak tylny.
C5120ADE07 (dla wersji 7-miejscowej)

Dwustronny dywanik bagażnika
Uniwersalny, zaprojektowany specjalnie
dla Kia Sorento. Z jednej strony pokryty
miękkim welurem wysokiej jakości.
Druga strona z wytrzymałą powierzchnią
gumową, odporną na zabrudzenia. Może
zostać uzupełniony o matę osłaniającą
zderzak tylny.
C5120ADE05 (dla wersji 5-miejscowej)

Zestaw chlapaczy
Zabezpieczają podwozie, progi oraz drzwi przed wodą, błotem i pyłem.
Zaprojektowane specjalnie dla Kia Sorento. Zestaw dla kół przednich
nieprzystosowany do montażu stopni bocznych.
C6F46AC100 (zestaw na przód, 2 sztuki)
C6F46AC200 (zestaw na tył, 2 sztuki)
C6F46AC000 (zestaw na przód i tył, 4 sztuki)

Folie ochronne zagłębień przy klamkach drzwi
Zabezpieczają miejsca za klamkami przed zadrapaniem paznokciami lub
kluczykami. Wykonane z wytrzymałej przezroczystej folii. Zestaw 4 sztuk.
Patrz zdjęcie.
66272ADE00

Przezroczysta folia ochronna zderzaka tylnego
Wytrzymała i niewidoczna. Chroni powierzchnię górną zderzaka tylnego.
Podczas załadunku lub rozładunku zabezpiecza przed uszkodzeniem lakieru.
C5272ADE00TR

Czarna folia ochronna zderzaka tylnego
Pasuje idealnie do powierzchni górnej zderzaka tylnego. Podczas załadunku lub
rozładunku zabezpiecza przed uszkodzeniem lakieru.
C5272ADE00BL

BEZPIECZEŃSTWO, PIELĘGNACJA I OBSŁUGA

BEZPIECZEŃSTWO, PIELĘGNACJA I OBSŁUGA

Zadbaj o wszystko
Każdy samochód marki Kia standardowo wyposażony jest we wszystko, co niezbędne. Kiedy jednak
wybieramy się w dłuższą drogę, warto zabrać ze sobą dodatkowe akcesoria. Mogą one okazać się pomocne
w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Przedstawiamy również środki do pielęgnacji nadwozia oraz
akcesoria przydatne podczas srogiej zimy. Dzięki nim można sprostać każdemu wyzwaniu!
1. Zestaw bezpieczeństwa
Obejmuje apteczkę pierwszej pomocy, dwie
kamizelki odblaskowe oraz trójkąt ostrzegawczy.
Zgodny z normą DIN 13164. Wyposażenie
obowiązkowe w wielu krajach europejskich.
66940ADE00
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2. Kamizelka odblaskowa
Rozmiar uniwersalny. Jaskrawy kolor oraz
paski odblaskowe zapewniają widoczność
z daleka zarówno w dzień, jak i w nocy. Zgodna
z normą EN 471. Wyposażenie obowiązkowe
w większości krajów Europy.
66941ADE00 (jedna kamizelka)

8a

7b

8b

7c
3. Trójkąt ostrzegawczy
Doskonale widoczny, lekki i stabilny. Całkowicie
składany. Zgodny z normą ECE-R27. Wyposażenie
obowiązkowe w większości krajów Europy.
E883166000
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4. Akumulator i pióra wycieraczek
Oryginalne akumulatory Kia odznaczają się
niezawodnym działaniem oraz dużą
żywotnością. Wysokiej klasy pióra wycieraczek
zaprojektowano specjalnie dla konkretnego
modelu. Dealer Kia Motors poinformuje
o numerze oraz dostępności części.
5. Żarówki
Oryginalne żarówki Kia gwarantują silne
i precyzyjne świecenie oraz długotrwałą
eksploatację. Dostępne pojedynczo lub w
komplecie żarówek zapasowych, wymaganym
przepisami w niektórych krajach Europy. Dealer
Kia Motors poinformuje o numerze oraz
dostępności części.

5

6

6. Lakier do zaprawek
Zabezpiecza przed korozją i utrzymuje
odpowiedni wygląd samochodu. Umożliwia
naprawę zarysowań, odbić lakieru przez kamienie
oraz skaz na lakierze. Dealer Kia Motors
poinformuje o numerze oraz dostępności części.

8c

8d
8e

8f
7a
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7. Zestaw do letniej pielęgnacji samochodu
Zawiera butelkę koncentratu letniego płynu do spryskiwaczy (7a). Zapewnia
utrzymanie krystalicznie czystych szyb, bez plam ani smug z osadów
olejowych, owadów i innych pozostałości. Szybę czołową i lampy przednie
można oczyścić z zaschniętych insektów za pomocą specjalnego płynu do
usuwania resztek owadów, z rozpylaczem (7c). Płyn do czyszczenia obręczy
kół (7b), opracowany z myślą o obręczach ze stopu lekkiego, działa podwójnie:
odtłuszcza oraz ułatwia usunięcie brudu i osadu z klocków hamulcowych. Gąbka
pomaga w czyszczeniu powierzchni szklanych.
lP974APE002K (w zestawie wszystkie opisane powyżej produkty)
Następujące środki są również dostępne pojedynczo:
7a. Letni płyn do spryskiwaczy, koncentrat 1:100 (40 ml)
7b. Płyn do czyszczenia obręczy kół z rozpylaczem (500 ml)
7c. Płyn do usuwania resztek owadów z rozpylaczem (500 ml)

LP974APE001K
LP970APE001K
LP970APE002K

8. Zestaw do zimowej pielęgnacji samochodu
Zawiera butelkę koncentratu płynu zimowego do spryskiwaczy (8b). Zapewnia
swobodną pracę wycieraczek i utrzymuje szybę czystą od zanieczyszczeń
drogowych, marznącego deszczu oraz śniegu. Odmrażacz do szyb
z rozpylaczem (8a) pomaga w czyszczeniu zamarzniętych szyb i zapobiega
ich ponownemu oblodzeniu. Skrobak do lodu (8f) przyspiesza usuwanie lodu.
Gąbka (8f) umożliwia przetarcie zaparowanych szyb.
LP973APE009K (w zestawie wszystkie opisane powyżej produkty)
Następujące środki są również dostępne pojedynczo:
8a. Odmrażacz do szyb z rozpylaczem (500 ml)
8b. Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat (–60°C, 1 l)
8c. Zimowy płyn do spryskiwaczy, gotowy do użycia (–30°C, 5 l)
8d. Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat (–60°C, 500 ml)
8e. Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat (–60°C, 250 ml)
9. Skrobaczka do lodu z rękawicą
Zapewnia komfort i chroni dłonie podczas skrobania szyb.
LP950APE01K (nie jest częścią zestawu)

LP973APE010K
LP973APE003K
LP973APE004K
LP973APE002K
LP973APE001K

7 lat / 150 000 km gwarancji.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki
określone są w książce gwarancyjnej.

www.kia.com

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Oryginalne akcesoria Kia opracowane przez MOBIS
Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy
i sporządzone są według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Zawarte dane zostały zebrane przy
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą nie być dostępne na rynku polskim.
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach
samochodów marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały
w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po
zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.
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