
Akcesoria



Rozbudź…
entuzjazm
Nowa Kia XCeed przyciąga uwagę wszystkich.  
Czy dasz wiarę, że może budzić jeszcze większe zainteresowanie? 
Przekonaj się, jak tego dokonać. Aby podkreślić własny styl, można na przykład 
wybrać specjalny wzór obręczy kół ze stopu lekkiego. Dzięki nim nowa Kia XCeed 
prezentuje się jeszcze atrakcyjniej. Bez względu na to, czy szukasz sportowych 
akcentów, czy stylowej elegancji, wśród oryginalnych akcesoriów na pewno 
znajdziesz coś dla siebie. Wszystkie zaprojektowano zgodnie z najwyższymi 
standardami marki Kia. Oznacza to idealne połączenie wyglądu i jakości.  
Każdy wybór będzie doskonały. 

Oryginalne  
obręcze kół
• Atrakcyjne wzory

• Wytrzymałe i trwałe

• Dokładnie przetestowane



4. Obręcz koła 16” Anyang 

ze stopu lekkiego

J7400ADE06XBC

3. Obręcz koła 16” Anyang 

ze stopu lekkiego

J7400ADE06XBL

2. Obręcz koła 16” Anyang 

ze stopu lekkiego

J7400ADE06X

8. Obręcz koła 18” Hanyang 

ze stopu lekkiego

G5400ADE08XGR

6. Obręcz koła 18”  

ze stopu lekkiego

52910J7800PAC
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7. Obręcz koła 18” Hanyang 

ze stopu lekkiego

G5400ADE08XBC

9. Nakrętki przeciwkradzieżowe 

i nasadka do odkręcania

66490ADE50

5. Obręcz koła 16”  

ze stopu lekkiego

52910J7700PAC

1. Obręcz koła 16” Anyang 

ze stopu lekkiego

J7400ADE06XGR

Numer części Element Szczegóły

1 J7400ADE06XGR (grafitowa) Obręcz koła 16” Anyang

5-ramienna obręcz 16” ze stopu lekkiego, 6,5J×16, do opon 205/60 R16. 
Z zaślepką, można stosować oryginalne nakrętki.          

2 J7400ADE06X (srebrna) Obręcz koła 16” Anyang

3 J7400ADE06XBL (czarna) Obręcz koła 16” Anyang

4 J7400ADE06XBC (dwukolorowa) Obręcz koła 16” Anyang

5 52910J7700PAC (dwukolorowa) Obręcz koła 16” 5-ramienna obręcz 16” ze stopu lekkiego, 6,5J×16, do opon 205/60 R16. Bez zaślepki/nakrętek. 

6
52910J7800PAC (dwukolorowa)

Obręcz koła 18” 
Obręcz 18” ze stopu lekkiego, o pięciu podwójnych ramionach, 7,5J×18, do opon 235/45 R18.  
Bez zaślepki/nakrętek. 

7 G5400ADE08XBC (dwukolorowa) Obręcz koła 18” Hanyang Obręcz 18” ze stopu lekkiego, o pięciu podwójnych ramionach, 7,5J×18, do opon 235/45 R18. 
Z zaślepką, można stosować oryginalne nakrętki. 8 G5400ADE08XGR (grafitowa) Obręcz koła 18” Hanyang

9 66490ADE50 
Nakrętki przeciwkradzieżowe 
i nasadka do odkręcania

Skutecznie zabezpieczają koła pojazdu przed kradzieżą.  

10 J7F40AK000 (niepokazane)
Zestaw czujników układu 
TPMS

Umożliwiają monitorowanie ciśnienia w oponach.
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Naklejki ozdobne ze wzorem pasów pojazdów wyścigowych
Podkreślają sportowy charakter, nowoczesność i własności aerodynamiczne nadwozia. 

Wysoka jakość wykonania. Idealnie dopasowane do kształtu Kia XCeed.  

Dostępne w błyszczącej czerni, błyszczącej czerwieni lub w matowej bieli.  

Odporne na zjawiska pogodowe oraz częste korzystanie z myjni samochodowej. 

Zalecany montaż przez specjalistę.

Demonstruj… 
indywidualność

Nowa Kia XCeed intryguje i fascynuje. Wybierając dopasowane, 
najwyższej jakości akcesoria, możesz sprawić, by była nie tylko 
oryginalna, ale wręcz niepowtarzalna.

J7200ADE00BL (błyszcząca czerń)

J7200ADE00RD (błyszcząca czerwień)

J7200ADE00WH (matowa biel)



Diodowe oświetlenie przestrzeni na nogi
Dyskretne oświetlenie włącza się automatycznie przy każdym odblokowaniu drzwi i gaśnie  

po uruchomieniu silnika. Dostępne w dwóch kolorach: stylowym czerwonym i klasycznym białym.

66650ADE20 (czerwone, 1. rząd),  66650ADE20W (białe, 1. rząd)

< Diodowe oświetlenie przestrzeni wokół i wewnątrz bagażnika
Ułatwia załadunek i rozładunek w ciemnościach. Włącza się po podniesieniu klapy.  

Oświetla wnętrze bagażnika i przestrzeń bezpośrednio przy nim.

66652ADE00

Projektory z logo Kia

Oświetlają podłoże jednobarwnym, wyraźnym logo Kia.  

Wywierają duże wrażenie po zmroku. Włączają się automatycznie  

po otwarciu drzwi przednich.

66651ADE00K

Oświetlenie diodowe podłoża

Włącza się przy każdym otwarciu drzwi. Oświetla miejsce wysiadania 

subtelnym, rozproszonym światłem. Podnosi bezpieczeństwo 

i poczucie komfortu po zmroku.

66651ADE00
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Nakładki lusterek zewnętrznych 

Mała zmiana, a jaki efekt! Nakładki o wyglądzie polerowanej  

lub szczotkowanej stali nierdzewnej. 

J7431ADE00ST („chrom”)

J7431ADE00BR (satyna)

Satyna

„Chrom”



„Chrom”

Listwy boczne nadwozia
Dodają elegancji i podkreślają dynamiczną linię pojazdu.

J7271ADE50ST („chrom”)

J7271ADE50BR (satyna)

Listwa pokrywy bagażnika
Listwa pozioma o wyglądzie polerowanej lub szczotkowanej 

stali nierdzewnej. Dzięki niej nadwozie nabiera jeszcze bardziej 

indywidualnego, przyciągającego uwagę charakteru.

J7491ADE50ST („chrom”)

J7491ADE50BR (satyna)

Listwa zderzaka tylnego 
Gustowny i praktyczny dodatek montowany na zderzku  

pod krawędzią pokrywy bagażnika.

J7274ADE50ST („chrom”)

J7274ADE50BR (satyna)

Nakładka progu bagażnika
Nakładka o wyglądzie polerowanej lub szczotkowanej stali. 

Chroni krawędź bagażnika podczas załadunku.

J7275ADE50ST („chrom”)

J7275ADE50BR (satyna)
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„Chrom” „Chrom”

„Chrom”

Satyna Satyna Satyna Satyna



Rozwijaj... 
zainteresowania
Życie otwiera wiele możliwości, stawia też rozmaite wyzwania.  
Nagła tęsknota za zimowym wyjazdem? Pragnienie wyprawy  
w nieznane? Konieczność przewiezienia dużych przedmiotów?  
Żaden problem! Wszystko może być proste, ponieważ 
zaprojektowaliśmy wiele rozwiązań, które dodatkowo zwiększają 
funkcjonalność nowej Kia XCeed. Dlatego możesz śmiało ruszać  
przed siebie. Oczywiście zabierając wszystko, czego potrzebujesz.   

• Bezpieczne przewożenie większych ładunków

• Kształt zmniejszający poziom hałasu

• Precyzyjne wykonanie

Oryginalne poprzeczne  
belki dachowe

• Starannie przetestowane

• Zapewniają bezpieczny transport

• Odporne na korozję

Oryginalne haki 
holownicze



Uchwyt typu 400 i 600 do nart i desek snowboardowych
Niezawodny towarzysz podczas zimowych wypraw. Zależnie od wymagań, można 

wybrać uchwyt do nart i desek snowboardowych typu 400 lub 600. Zamykany  

na kluczyk. Nieprzystosowany do stalowych poprzecznych belek dachowych. 

66701ADE10 (uchwyt typu 400, pozwala przewieźć 4 pary nart lub  

2 deski snowboardowe)

66701ADE00 (uchwyt typu 600, pozwala przewieźć 6 par nart lub  

4 deski snowboardowe)

Bagażnik dachowy 330
Wyjazd na wakacje? Prawdopodobnie 

potrzebna będzie większa przestrzeń na bagaż. 

Elegancki i wytrzymały bagażnik dachowy 

sprawi, że przewożenie rzeczy w kabinie 

nie będzie już konieczne. Łatwy w montażu. 

Zapewnia bezproblemowy dostęp dzięki funkcji 

obustronnego otwierania. Umożliwia uzyskanie 

dodatkowej przestrzeni bagażowej.  

Zamykany na kluczyk.

66730ADE10 (wymiary: 144 × 86 × 37,5 cm, 

objętość: 330 l, nośność: do 75 kg)

Uchwyt „Xtender” do nart i desek 
snowboardowych
Daje więcej czasu na uprawianie zimowych aktywności. Ułatwia 

szybki i łatwy montaż oraz demontaż. Pozwala przewieźć 6 par 

nart lub 4 deski snowboardowe. Wysuwany na bok. Umożliwia 

montaż i demontaż sprzętu bez dotykania nadwozia pojazdu. 

Nieprzystosowany do stalowych poprzecznych belek dachowych. 

55700SBA10

Uchwyt na rowery „Pro”
Umożliwia szybki i łatwy załadunek oraz rozładunek.  

Po przymocowaniu roweru do ramienia dalsze dopasowywanie 

i zabezpieczanie odbywa się na wysokości dachu. Służy do tego 

pokrętło obracane jedną ręką. Dopuszczalne obciążenie: 20 kg. 

Nieprzystosowany do stalowych poprzecznych belek dachowych.

66700ADE00 

Uchwyt na rowery „Active”
Ułatwia aktywne spędzanie wolnego czasu poza domem. Szybki 

montaż i demontaż rowerów. Dopuszczalne obciążenie: 17 kg. 

Nieprzystosowany do stalowych poprzecznych belek dachowych. 

66700ADE10
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Poprzeczne belki dachowe ze stopu lekkiego
Lekkie i łatwe w montażu. Umożliwiają transport wszystkich 

niezbędnych rzeczy podczas kolejnej wyprawy. Tylko do pojazdów 

z oryginalnymi relingami. Pasują do wersji z panoramicznym 

oknem dachowym. Dealer Kia przekaże informacje o maksymalnej 

ładowności.  J7211ADE00AL

Poprzeczne belki dachowe stalowe
Solidne podstawy do przewożenia ładunku na dachu. Wyposażone  

w zamek i zaprojektowane specjalnie do modelu Kia XCeed. 

Zapewniają bezpieczeństwo przewozu. Tylko do pojazdów 

z oryginalnymi relingami. Pasują do wersji z panoramicznym 

oknem dachowym. Dealer Kia przekaże informacje o maksymalnej 

ładowności.  J7211ADE00ST
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haków holowniczych
Nieoceniony podczas wycieczek i wakacji. Niezwykle wygodny  

i łatwy w użyciu. Pozwala na przewożenie 2 rowerów.  

Maksymalna ładowność: 60 kg. Umożliwia szybkie montowanie 

rowerów i zabezpiecza je przed kradzieżą.  

Nie ogranicza dostępu do bagażnika.

E823055001 

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażnika
Podnosi bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Solidna kratka, 

montowana między oparciami kanapy tylnej i dachem.  

Dzięki niej przewożone w bagażniku przedmioty nie przedostaną  

się do kabiny, np. podczas gwałtownego hamowania.

J7150ADE50

Składana torba na drobiazgi
Po złożeniu nie zajmuje miejsca w bagażniku. Z praktycznymi 

paskami i uchwytami do przenoszenia poza samochodem.

66123ADE00

Hak holowniczy odczepiany automatycznie
Wysokiej klasy, odporny na korozję stalowy hak holowniczy. 

3-kulowy system blokady zapewnia łatwy i bezpieczny montaż  

od spodu. Można go łatwo i bezpiecznie zdemontować. 

J7281ADE50

Hak holowniczy odkręcany
Idealny do częstego używania.  

Z zabezpieczeniem antykorozyjnym wysokiej jakości. 

J7280ADE50

Ważne informacje dotyczące haków 
holowniczych
Maksymalna masa holowanej przyczepy i nacisk na hak holowniczy 

zależą od parametrów pojazdu. Szczegółowych informacji udzieli 

Dealer Kia. Wszystkie oryginalne haki holownicze do Kia XCeed 

są odporne na korozję, spełniają normę ISO 9227NSS odporności 

na działanie soli, a także spełniają wymagania OE dotyczące 

standardów obciążenia samochodów (CARLOS), urządzeń 

sprzęgających przyczepy samochodowe (TC) oraz uchwytów  

do rowerów (BC).

Zestaw przewodów do haka holowniczego
Z wielofunkcyjnym modułem wzmacniającym napięcie zasilania świateł.  

Podłączany do oryginalnych złączy pojazdu. Do przyczep ze światłami tradycyjnymi 

i LED. Zgodny z układem dźwiękowego ostrzegania o awarii kierunkowskazów  

lub świateł stopu przyczepy. Po podłączeniu przyczepy lub uchwytu na rowery 

automatycznie wyłącza się tylne światło przeciwmgielne pojazdu. Zgodny  

ze wszystkimi funkcjami nowoczesnych przyczep kempingowych. Dostosowany  

do wiązki przedłużającej do systemu zasilania +15/+30.

Szczegółowych informacji oraz danych o maksymalnej masie holowanej przyczepy 

udzieli Dealer Kia. 

J7621ADE00CP (złącze 13-stykowe)

J7620ADE00CP (złącze 7-stykowe)

55621ADE01 (przedłużająca wiązka przewodów +15/+30 do złącza 13-stykowego)

W zależności od sposobu korzystania z haka holowniczego istnieje możliwość 

zastosowania przejściówki zmieniającej tymczasowo złącza 7- i 13-stykowe.

E919999137 (przejściówka ze złącza 13-stykowego (pojazd) na 7-stykowe  

(przyczepa kempingowa))

55622ADB00 (przejściówka ze złącza 7-stykowego (pojazd) na 13-stykowe  

(przyczepa kempingowa))

Hak odkręcanyHak odczepiany automatycznie



Zachowaj... formę
Warto dbać o formę i świetny wygląd. Dotyczy to również Twojej nowej Kia XCeed.  
Dlatego zaprojektowaliśmy bogatą paletę akcesoriów specjalnie w celu jej ochrony.  
Chcesz chronić wnętrze przed zabłoconym lub mokrym sprzętem sportowym?  
Albo lakier nadwozia przed wpływem ekstremalnych czynników pogodowych?  
Jeżeli tak, właśnie dla Ciebie stworzyliśmy łatwe do stosowania preparaty, odporne na 
upływ czasu. Niezależnie od pory roku i pogody, możesz korzystać z uroków życia 
i cieszyć się blaskiem salonowej nowości Twojego pojazdu.  
Zimą, wiosną, latem i jesienią. Twój samochód jest w dobrych rękach.  

• Materiały wysokiej jakości

• Idealne dopasowanie

• Wytrzymałe zaczepy

Oryginalne  
dywaniki



Warto być przewidującym. Dlatego przetestowaliśmy 
trwałość pojazdu w różnych warunkach. Wysokiej  
jakości powłoka lakierowa i elementy wnętrza nowej  
Kia XCeed sprostają wyzwaniom codziennego 
użytkowania. Jeżeli natomiast zamierzasz wystawić 
swój samochód na wyjątkowo trudne próby, skorzystaj 
ze specjalnie zaprojektowanych akcesoriów, które 
zapewnią jeszcze lepszą ochronę.

Zadbaj... o swoją 
własność Dywaniki gumowe

Dzięki nim nie musisz martwić się o wnętrze samochodu, niezależnie  

od warunków pogodowych i otoczenia. Bardzo wytrzymałe. Skutecznie 

zabezpieczają podłogę. Idealnie dopasowane. Z logo modelu.  

Wyposażone w wytrzymałe zaczepy. 

J7131ADE50 (zestaw 4 sztuk)

Standardowe dywaniki tekstylne
Wykonane z wytrzymałego materiału. Chronią podłogę przed 

zabrudzeniem. Dywanik kierowcy z logo Kia XCeed  

i wzmocnieniem pod piętą.

J7141ADE50 (zestaw 4 sztuk)

Dywaniki welurowe
Eleganckie i praktyczne. Wykonane z wysokiej jakości weluru 

i ozdobione logo modelu. Chronią wnętrze przed zabrudzeniami. 

Wykonane na miarę. Mocowane do podłogi za pomocą 

standardowych zaczepów. Antypoślizgowy spód.

J7143ADE50 (zestaw 4 sztuk)
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Dwustronny dywanik bagażnika
Jedno rozwiązanie na wszystkie okazje. Dwustronny dywanik 

bagażnika zapewnia pełną ochronę. Z jednej strony pokryty miękkim 

welurem wysokiej jakości. Druga strona z wytrzymałą powierzchnią 

gumową, odporną na zabrudzenia.

J7120ADE50 (może być stosowany, gdy podłoga bagażnika znajduje 

się w górnym położeniu)

Dywanik gumowy bagażnika
Zaprojektowany specjalnie do tego modelu. Podwyższone krawędzie 

zabezpieczają bagażnik przed zabrudzeniami. Wytrzymały 

i wodoodporny. Antypoślizgowy spód. Z logo Kia XCeed.

J7122ADE50 (może być stosowany, gdy podłoga bagażnika znajduje 

się w górnym położeniu)

Folia ochronna zderzaka tylnego
Zapewnia odpowiednią ochronę zderzaka tylnego przed 

zarysowaniami i zadrapaniami podczas załadunku i rozładunku. 

Dostępna w wersji czarnej i przezroczystej.

J7272ADE50BL (czarna) 

J7272ADE50TR (przezroczysta)



Nie tylko swoje, ale wszystkich pasażerów! Nieważne, czy chodzi o zajęcie dla dzieci 
podczas długich podróży, zmagania z zamarzniętymi szybami wczesnym zimowym 
porankiem, albo zapobieganie pognieceniu ubrania w drodze na ważne spotkanie. 
Mamy wszystko, czego potrzebujesz.

Zachowaj... dobre 
samopoczucieO

ch
ro
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przednich i tylnych
Niezależnie od warunków pogodowych 

i nawierzchni, chlapacze zabezpieczają  

podwozie oraz drzwi przed wodą,  

błotem i pyłem.

J7460ADE10X (przednie)

J7460ADE30X (tylne)

Listwy boczne
Dodają elegancji i zapewniają dodatkową ochronę. Zabezpieczają drzwi  

przed zarysowaniami. Można je pomalować w kolorze nadwozia.

J7271ADE00BL

Folie ochronne zagłębień pod klamkami drzwi
Zagłębienia przy klamkach drzwi są szczególnie narażone  

na zadrapania i zarysowania. Dzięki foliom ochronnym te miejsca 

mogą wciąż wyglądać jak nowe. Zestaw 4 sztuk.

66272ADE00

Osłona na szyby
Zapewnia komfort przy każdej pogodzie. Latem 

chroni wnętrze przed silnym słońcem. Zimą 

zabezpiecza szybę czołową oraz szyby boczne 

przednie przed lodem i zmrożonym śniegiem.  

Po zamontowaniu zabezpieczona przed kradzieżą. 

J7723ADE00

Uchwyt na iPada® dla osoby 
siedzącej na kanapie tylnej
Zapewnia dobre trzymanie urządzenia. Dzięki 

temu nawet najdłuższa jazda mija niepostrzeżenie. 

Umożliwia obracanie oraz przechylanie.  

Pasuje do iPada® 1, 2, 3 i 4 oraz iPada® Air 1 i 2. 

Zestaw nie obejmuje iPada® ani ładowarki. 

66582ADE01

Wieszak na ubrania
Pozwala utrzymać odzież w odpowiednim stanie, 

bez zagnieceń. Można go szybko zamontować 

na oparciu fotela przedniego, a później równie 

szybko zdemontować i zabrać ze sobą. Wymaga 

demontażu, jeżeli na kanapie tylnej siedzi pasażer. 

66770ADE10

Zaczep przenośny
Umożliwia zawieszenie pojemnika lub torby 

z żywnością. Zmniejsza ryzyko zabrudzenia 

wnętrza. Mocowany w dolnej części konsoli 

centralnej, od strony pasażera. 66743ADE00



Skórzany breloczek
Atrakcyjny breloczek do kluczyka. Dwukolorowy, z tkaniny łączonej 

ze skórą. Z błyszczącym czarnym zapięciem i matowym logo Kia.

Poręczny parasol
Składany parasol wysokiej jakości. Ze skórzaną rączką i z funkcją 

automatycznego otwierania/składania. Z nadrukowanym logo Kia.

Uniwersalna ładowarka samochodowa
Ładowarka samochodowa z dwoma gniazdami USB. Przewód 

z różnymi złączami umożliwia ładowanie rozmaitych urządzeń. 

Wytrzymała obudowa z tworzywa i nylonowa osłona. 

Kubek podróżny 
Kubek termiczny z podwójnymi ściankami i szczelnym 

zamknięciem. Ze stali nierdzewnej. Doskonale sprawdza się  

w samochodzie, biurze oraz w podróży. 

Z czerwonym logo Kia i oryginalnym wzorem w kształcie rombów. 

Chroń... wszystko,  
co najważniejsze

Produkujemy pojazdy i dbamy o ich stan, ale najważniejsze jest 
dla nas bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Dlatego oferujemy 
nie tylko środki do pielęgnacji, które pomogą utrzymać odpowiedni 
wygląd Kia XCeed, ale także zapewniamy akcesoria, które podnoszą 
bezpieczeństwo. Certyfikowane, zgodne z najnowszymi normami 
europejskimi.

Trójkąt ostrzegawczy
Potrzebny w przypadku nieprzewidzianego 

zdarzenia na drodze. Dobrze widoczny, ostrzega 

innych kierowców przed unieruchomionym 

pojazdem. Lekki, stabilny i całkowicie składany. 

Zgodny z obowiązującą normą ECE-R27. 

Wyposażenie obowiązkowe w większości  

krajów Europy.

66942ADE00

Kamizelka odblaskowa 
Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jaskrawy 

kolor oraz paski odblaskowe zapewniają 

widoczność z daleka zarówno w dzień, jak 

i w nocy. Mieści się w schowku w drzwiach. 

Zgodna z normą EN 20471. Wyposażenie 

obowiązkowe w większości krajów Europy. 

Rozmiar uniwersalny. 

66941ADE00 (jedna kamizelka)

Zestaw bezpieczeństwa 
Na wszelki wypadek. Zawiera dwie kamizelki 

odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy oraz apteczkę 

pierwszej pomocy spełniającą obowiązującą normę 

DIN 13164:2014. Wyposażenie obowiązkowe 

w większości krajów Europy.

66940ADE00

Zestaw do pielęgnacji w lecie
Zawiera butelkę koncentratu letniego płynu do spryskiwaczy. Płyn ten zapewnia 

utrzymanie krystalicznie czystych szyb, bez plam i smug z osadów olejowych, owadów 

i innych pozostałości. Szybę czołową i lampy przednie można oczyścić z zaschniętych 

insektów za pomocą specjalnego płynu w rozpylaczu do usuwania resztek owadów. 

Z kolei płyn do czyszczenia obręczy kół, 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. 

LP974APE102K
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 Zestaw do pielęgnacji w zimie i skrobaczka do lodu z rękawicą

Zawiera butelkę koncentratu zimowego płynu do spryskiwaczy. Zapewnia swobodną 

pracę wycieraczek i utrzymuje szybę czołową wolną od zanieczyszczeń, marznącego 

deszczu oraz śniegu. Odmrażacz do szyb z rozpylaczem pomaga w czyszczeniu 

zamarzniętych szyb i zapobiega ich ponownemu oblodzeniu. Skrobaczka przyspiesza 

usuwanie lodu. Gąbka umożliwia przetarcie zaparowanych szyb. 

LP973APE109K 

Skrobaczka do lodu z rękawicą: LP950APE01K

Asortyment upominków jest na bieżąco aktualizowany.
Aktualnie dostępne w butiku produkty mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.



최소 공간 규정
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그리드 규정

최소 사이즈 규정

12mm

www.kia.com

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.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Oryginalne akcesoria Kia opracowane przez MOBIS

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

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


