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Polegaj tylko na najlepszych 
rozwiązaniach
Twoja Kia Carens 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. 

Akcesoria przedstawione w niniejszym katalogu 

pasują zarówno do Kia Carens model roku 2013 

i model roku 2017 (chyba że wskazano inaczej).

 



Obręcze kół Obręcze kół
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Więcej dynamiki Wysokiej klasy obręcze kół ze stopu lekkiego zaprojektowano tak, 

by Twoja Kia Carens wyglądała jeszcze atrakcyjniej. Zmniejszają 

one również masę nieresorowaną, poprawiając tym samym  

własności jezdne samochodu.

Obręcz koła 16” ze stopu lekkiego

Obręcz 16” ze stopu lekkiego,  

o pięciu ramionach, srebrna, 

6,5J×16, do opon 205/55 R16.  

W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.

A4F40AC100 (model roku 2013)

A4F40AC150 (pojedyncza sztuka, 

bez zaślepki i nakrętek)

Obręcz koła 16” ze stopu lekkiego

Obręcz 16” ze stopu lekkiego,  

o pięciu podwójnych ramionach, 

srebrna, 6,5J×16, do opon  

205/55 R16.  

W zestawie zaślepka i 5 nakrętek. 

A4F40AK650 (model roku 2017)

Obręcz koła 16” ze stopu lekkiego

Obręcz 16” ze stopu lekkiego, o pięciu 

podwójnych ramionach, srebrna, 

6,5J×16, do opon 205/55 R16. 

A4400ADE00

Obręcz koła 18” ze stopu lekkiego

Obręcz 18” ze stopu lekkiego, o pięciu 

podwójnych ramionach, srebrna, 

7,5J×18, do opon 225/45 R18. 

A4400ADE02

Obręcz koła 18” ze stopu lekkiego

Obręcz 18” ze stopu lekkiego, 

o pięciu ramionach, dwukolorowa, 

7,5J×18, do opon 225/45 R18.  

W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.

A4F40AC300 (model roku 2013)

A4F40AC350

Obręcz koła 18” ze stopu lekkiego

Obręcz 18” ze stopu lekkiego, 

o pięciu podwójnych ramionach, 

dwukolorowa, 7,5J×18, do opon 

225/45 R18.  

W zestawie zaślepka i 5 nakrętek. 

A4F40AK850 (model roku 2017)

Obręcz koła 17” ze stopu lekkiego

Obręcz 17” ze stopu lekkiego, 

o dziesięciu ramionach, srebrna, 

7,0J×17, do opon 225/45 R17.

A4400ADE01

Obręcz koła 17” ze stopu lekkiego

Obręcz 17” ze stopu lekkiego, o pięciu 

podwójnych ramionach, srebrna, 

7,0J×17, do opon 225/45 R17.  

W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.

A4F40AC200 (model roku 2013)

A4F40AC250

Obręcz koła 17” ze stopu lekkiego

Obręcz 17” ze stopu lekkiego,  

o dziesięciu podwójnych ramionach, 

srebrna, 7,0J×17, do opon 225/45 R17. 

W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.

A4F40AK750 (model roku 2017)

Nakrętki przeciwkradzieżowe  

i nasadka do odkręcania

Skutecznie zabezpiecza koła pojazdu. 

W zestawie 4 nakrętki przeciwkradzieżo-

we i nasadka do odkręcania.

66490ADE00 (długie) 

66490ADE50 (średnie)

Zestaw czujników układu TPMS (tylko  

dla obręczy kół ze stopu lekkiego)

Oryginalne czujniki Kia, identyczne 

z montowanymi fabrycznie. Umożliwiają 

monitorowanie ciśnienia w oponach. 

W zestawie 4 czujniki i 4 nakrętki.

3NF40AC000 (niedostępne dla obręczy 

stalowych, model roku 2013)

Zestaw kołpaków do stalowych 

obręczy kół 16”

Wysokiej jakości kołpaki plastikowe 

do oryginalnych obręczy stalowych 

Kia. W zestawie 4 kołpaki. 

A4F41AC000 

Obręcz koła 16” stalowa (niepoka-

zana), 6,5J×16, do opon 205/55 R16. 

Idealna do opon zimowych. 

A4H41AP000 (nieprzystosowana 

do wersji z układem TPMS, model 

roku 2013)

A4H41AP050



Stylistyka Stylistyka
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Podkreśl swój styl Kia Carens prezentuje się niezwykle atrakcyjnie i nowocześnie.  

Dzięki oryginalnym akcesoriom Kia może wyglądać niepowtarzalnie.

Dzięki listwom z polerowanej stali nierdzewnej Kia Carens wygląda jeszcze bardziej elegancko.

A4271ADE00ST

Nakładki progów

Tworzą pozytywne wrażenie przy każdym otwarciu drzwi. Ze stali  

nierdzewnej, ozdobione logo „Carens”. Zabezpieczają lakier progów drzwi  

przed zarysowaniami. Zestaw 4 sztuk. 

A4450ADE00

Listwa klapy bagażnika

Listwa z polerowanej stali nierdzewnej stanowi stylistyczne podkreślenie tylnej 

części pojazdu. Uzupełnia inne chromowane akcenty nadwozia modelu Carens.

A4491ADE00ST

Oświetlenie diodowe pod lusterkami zewnętrznymi

Włącza się przy każdym otwarciu drzwi. Oświetla podłoże przy drzwiach  

subtelnym, rozproszonym światłem. W ten sposób podnosi bezpieczeństwo 

i poczucie komfortu po zmroku.

66651ADE00  (model roku 2017)

66651ADE99 (dodatkowe przewody, wymagane w przypadku pojazdów  

bez inteligentnego kluczyka)

Projektory z logo Kia

Podświetlają podłoże jednobarwnym, wyraźnym logo Kia. Wywierają duże  

wrażenie po zmroku. Włączają się automatycznie po otwarciu drzwi przednich. 

66651ADE00K (model roku 2017)

66651ADE99 (dodatkowe przewody, wymagane w przypadku pojazdów  

bez inteligentnego kluczyka)

 Diodowe oświetlenie miejsca na nogi

Dyskretne oświetlenie włącza się automatycznie przy każdym odblokowaniu 

drzwi, gaśnie po uruchomieniu silnika. Podnosi komfort jazdy nocą. Dostępne 

w dwóch kolorach: stylowej czerwieni i klasycznej bieli. Instalacja w 2. rzędzie 

tylko w połączeniu z instalacją w 1. rzędzie.

66650ADE20 (czerwone, 1. rząd, niepokazane)

66650ADE30 (czerwone, 2. rząd)

66650ADE20W (białe, 1. rząd)

66650ADE30W (białe, 2. rząd, niepokazane)



W podróży W podróży
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Aluminiowe poprzeczne belki dachowe

Wytrzymałe i lekkie. Stworzone specjalnie dla relingów dachowych 

modelu Carens. Łatwe do zamontowania i zdemontowania.  

Dla samochodów bez relingów dachowych — patrz uchwyty  

na rowery montowane na haku holowniczym.

A4211ADE01AL

Uchwyt na rower „ProRide”

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. Maksymalna ładowność: 20 kg.  

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony w zamek.  

55701SBA10

Uchwyt „Xtender” na narty i deski  

snowboardowe

Wysuwany na boki. Ułatwia załadunek 

i rozładunek oraz umożliwia uniknięcie 

kontaktu odzieży z nadwoziem. Pozwala 

przewieźć 6 par nart lub 4 deski  

snowboardowe. Dla zwiększenia  

bezpieczeństwa wyposażony w zamek.

55700SBA10

Uchwyt na rower „FreeRide”

Wyposażony w uchwyt ramy z łatwym zapięciem, wygodne  

uchwyty kół oraz regulowane, szybko rozpinane paski. Umożliwia 

szybki i łatwy załadunek oraz rozładunek. Maksymalna ładowność: 

17 kg. Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony w zamek. 

55701SBA21

Uchwyt typu 400 i 600 na narty i deski snowboardowe

Kochasz sporty zimowe? Szybki i łatwy w montażu uchwyt umożliwia bezpieczne  

i bezproblemowe przewożenie sprzętu sportowego. Wyposażony w zamek. Zapewnia  

wygodny przewóz ładunku. Uchwyt typu 400 na narty i deski snowboardowe pozwala  

przewieźć 4 pary nart lub 2 deski snowboardowe. Jeżeli potrzebujesz więcej miejsca na 

bagaż, możesz wybrać uchwyt typu 600. Umożliwia on przewóz 6 par nart lub 4 desek 

snowboardowych. Patrz zdjęcie. 

66701ADE10 (typ 400)

66701ADE00 (typ 600)

Życie może być tak proste! Współczesne życie rodzinne jest pełne wyzwań. Zawsze jest 

coś do zrobienia. W odpowiedzi na te potrzeby, wszystkie 

poniższe akcesoria opracowano z konkretnym przeznacze-

niem. Tak aby jeszcze bardziej zwiększyć uniwersalność 

Twojej Kia Carens.  



W podróży W podróży
Kratka bagażnika, górna i dolna

Solidna przegroda, mocowana pomiędzy 

oparciem kanapy tylnej a dachem. Chroni 

pasażerów przed przesuwającym się  

ładunkiem, zwłaszcza podczas 

gwałtownego hamowania lub kolizji.  

Łatwa do zamontowania. Nie ogranicza  

kierowcy pola widzenia do tyłu. Nie może 

być używana podczas korzystania z siedzeń 

3. rzędu 7-miejscowej wersji Kia Carens.

Kratka górna: A4150ADE00

Kratka dolna: A4151ADE00 (konieczny 

montaż kratki górnej)
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Hak holowniczy demontowany poziomo

Łatwy do zamontowania i zdemontowania. 

Częściowo widoczne mocowanie ułatwia 

dostęp. 

A4281ADE03 

Uchwyt na rowery na wszystkie haki 

holownicze

Nieoceniony podczas wycieczek i waka-

cji. Niezwykle wygodny i łatwy w użyciu. 

Umożliwia przewóz 2 rowerów, w tym 

również rowerów elektrycznych (e-bike). 

Maksymalne obciążenie: 60 kg. Umożliwia 

szybkie montowanie rowerów i zabezpiecza 

je przed kradzieżą. Nie ogranicza dostępu 

do bagażnika. Uchwyt na rowery wyposa-

żony jest w złącze 13-stykowe. Podczas 

montażu konieczne może być zastosowanie 

odpowiedniego zestawu przewodów do 

haka holowniczego ze złączem 13-styko-

wym lub 7-stykowym oraz przejściówki 

pomiędzy złączem 7- i 13-stykowym.

E823055001

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.

A4281ADE00

 Siatka na bagaż

Trwała, elastyczna siatka na podłogę  

bagażnika. Uniemożliwia przesuwanie  

się drobnych przedmiotów w bagażniku 

podczas jazdy. Tylko do samochodów  

ze schowkiem pod podłogą bagażnika. 

857901F000WK (model roku 2013)

Zestaw przewodów elektrycznych do haka 

holowniczego (niepokazany)

Z wielofunkcyjnym modułem wzmacnia-

jącym 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. Dostępny 

z 7-stykowym złączem z otworami 

zapobiegającymi gromadzeniu się wody 

lub z wodoszczelną obudową złącza 

13-stykowego. Złącze 13-stykowe jest 

zgodne ze wszystkimi funkcjami nowo-

czesnych przyczep kempingowych.  

W jego skład wchodzi przedłużająca wiązka 

przewodów +30. Aby w pełni wykorzystać 

oferowane możliwości należy dodatkowo 

zamówić przedłużającą wiązkę  

przewodów +15.

7-stykowe: A4620ADE00CP

13-stykowe: A4621ADE00CP

Przedłużająca wiązka przewodów do złącza 

13-stykowego: 55621ADE00

W zależności od sposobu korzystania z haka 

holowniczego istnieje możliwość zastosowa-

nia przejściówki zmieniającej tymczasowo 

złącza 7- i 13-stykowe.

Przejściówka ze złącza 7-stykowego  

(pojazd) na 13-stykowe (przyczepa kempin-

gowa): 55622ABD00

Przejściówka ze złącza 13-stykowego  

(pojazd) na 7-stykowe (przyczepa kempin-

gowa): E919999137

Hak holowniczy stały (niepokazany)

Idealny do częstego użytkowania.  

Z zabezpieczeniem antykorozyjnym  

wysokiej jakości.

A4280ADE03

Ważne informacje dotyczące haków  

holowniczych 

Maksymalna masa holowanej przyczepy 

zależy od parametrów pojazdu. 

Szczegółowych informacji udzieli Dealer 

Kia. Wszystkie oryginalne haki holownicze 

dla Kia Carens są odporne na korozję, 

spełniają normę ISO 9227NSS odporności na 

działanie soli oraz wymagania OE dotyczące 

urządzeń sprzęgających przyczepy 

samochodowe (CARLOS).



Komfort Komfort
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Poczuj się jak w domu Wnętrze Kia Carens jest wyjątkowo wygodne.  

Możesz jednak sprawić, by było jeszcze bardziej  

komfortowe i funkcjonalne.

Uchwyt na iPada®

Zapewnia pasażerom wygodny dostęp do 

urządzenia. Dzięki temu nawet najdłuższa 

jazda mija niepostrzeżenie. Umożliwia  

obracanie oraz przechylanie urządzenia. 

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,  

jak również szybko zdemontować i zabrać  

ze sobą. Wymaga demontażu, jeżeli  

na kanapie tylnej siedzi pasażer.

66770ADE00

Pokrowiec na szyby

Zabezpiecza wnętrze przed nadmiernym 

rozgrzewaniem przez promienie słoneczne. 

Zimą chroni szybę czołową i szyby boczne 

przednie przed oblodzeniem.  

Po zamontowaniu zabezpieczony przed 

kradzieżą.

A4723ADE00

Czujniki parkowania przednie i tylne

Ułatwiają parkowanie na ograniczonych przestrzeniach. Dźwięk ostrzegawczy zmienia się 

w miarę zbliżania do przeszkody. Cztery czujniki przednie oraz cztery tylne mogą być  

pomalowane w kolorze samochodu.

Przednie: 66602ADE00 (model roku 2013) Tylne: 66603ADE00 (model roku 2013)

Owiewki przednie

Ograniczają zawirowania podczas jazdy 

z nieznacznie opuszczonymi szybami 

przednimi. Aerodynamicznie ukształtowane 

owiewki zmieniają kierunek opływającego je 

powietrza. Ograniczają hałas oraz chronią 

przed kroplami deszczu. Zestaw 2 sztuk.  

A4221ADE00

Zaczep przenośny

Umożliwia zawieszenie pojemnika lub torby 

z żywnością. Zmniejsza ryzyko zabrudzenia 

wnętrza. Mocowany w dolnej części konsoli 

centralnej, od strony pasażera. 

66743ADE00



Ochrona Ochrona
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Przezroczysta folia ochronna zderzaka tylnego

Wytrzymała i niewidoczna. Chroni powierzchnię górną zderzaka tylnego. 

Podczas załadunku i rozładunku zabezpiecza przed uszkodzeniem powierzchni 

lakierowej. A4272ADE00TR

Pasuje idealnie do powierzchni górnej zderzaka tylnego. Podczas załadunku 

i rozładunku zabezpiecza przed uszkodzeniem powierzchni lakierowej.  

A4272ADE00BL

Folie ochronne zagłębień przy klamkach drzwi

Zabezpieczają miejsca za klamkami przed zadrapaniem paznokciami lub  

kluczykami. Wykonane z wytrzymałej przezroczystej folii. Zestaw 4 sztuk.

66272ADE00

Zawsze dobry wygląd Dzięki wysokiej klasy akcesoriom, nawet po latach eksploatacji Kia Carens może 

wyglądać tak znakomicie, jak prezentowała się w salonie. Zabezpieczają one 

lakier nadwozia oraz wnętrze.

Nakładka ochronna zderzaka tylnego

Elegancka i wytrzymała. Wykonana ze stali nierdzewnej. Chroni lakier zderzaka 

przed uszkodzeniami podczas załadunku i rozładunku dużych i ciężkich  

przedmiotów. Idealnie dopasowana do kształtu zderzaka. 

A4274ADE00ST

Ochraniacze naroży zderzaka przedniego i tylnego 

Dodatkowe zabezpieczenie punktów krańcowych samochodu, których nie widzi 

kierowca podczas parkowania na małej przestrzeni. Zestaw 4 sztuk.

A4270ADE00 (model roku 2013)

Listwy boczne

Chronią przed zarysowaniem lub wgnieceniem. Można je pomalować w kolorze 

nadwozia. Zestaw 4 sztuk.

A4271ADE00

Zestaw chlapaczy

Zabezpieczają najbardziej narażone miejsca przed uderzeniami kamieni i żwiru.  

Dodatkowo chronią przed korozją powodowaną przez wodę, błoto i pył. Zestaw 2 sztuk.

Zestaw na przód: A4F46AC000  Zestaw na tył: A4F46AC100
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Ochrona Ochrona

Dywaniki welurowe

Mocowanie do podłogi za pomocą  

standardowych zaczepów. Antypoślizgowy 

spód. Dywaniki kierowcy i pasażera z logo 

samochodu.

A4143ADE01 

A4143ADE03 (3. rząd, wersja 7-miejscowa, 

niepokazane)

Standardowe dywaniki filcowe

Materiałem jest wytrzymały filc. Pewne 

mocowanie. Pasują do stylistyki wnętrza. 

A4141ADE01 

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. 

A4131ADE00 

Akcesoria zaprojektowane specjalnie w celu ochrony wnętrza Kia Carens. 

Oferujemy szeroką gamę dywaników wysokiej jakości. Zapewniają dokładne 

dopasowanie i mocowanie do zaczepów w podłodze. Zimą zalecamy stosowanie 

oryginalnych gumowych dywaników Kia.
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Ochrona Ochrona

Dywanik bagażnika

Wodoszczelny dywanik, zabezpieczający podłogę bagażnika. Jego włożenie i wyjęcie zajmuje kilka sekund. Podniesione krawędzie  

zabezpieczają bagażnik przed zabrudzeniem. Trwały, łatwy do czyszczenia. Z logo Carens. Wymiary dopasowano do bagażnika  

Kia Carens. Nieodpowiedni podczas korzystania z siedzeń 3. rzędu wersji 7-miejscowej. A4122ADE00

Dywanik bagażnika z antypoślizgowym spodem  

(dla wersji 5-miejscowej)

Dwufunkcyjny, zaprojektowany specjalnie dla modelu Carens.  

Z jednej strony pokryty miękkim welurem wysokiej jakości (po lewej). 

Druga strona z wytrzymałą, antypoślizgową powierzchnią gumową 

(powyżej). A4120ADE05

Dywanik bagażnika z antypoślizgowym spodem  

(dla wersji 7-miejscowej)

Pasuje idealnie do bagażnika. Wykonano go z weluru wysokiej klasy, 

który zapewnia dobre trzymanie przedmiotów. Chroni bagażnik 

przed pyłem i błotem. Z logo Carens. Podczas korzystania  

z trzeciego rzędu siedzeń dywanik należy zamocować do ich oparć. 

Zestaw 2 sztuk. A4120ADE07
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Bezpieczeństwo i butik Kia Bezpieczeństwo i butik Kia

Każdy samochód marki Kia standardowo wyposażono w to, 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!

Przygotuj się na wszelkie okoliczności 

oraz niespodziewane wyzwania.
Zadbaj o wszystko Praktyczne drobiazgi

1. Praktyczne gadżety

Błyszczący czarny brelok metalowy z logo Kia.  

Matowy czerwono-czarny brelok metalowy z logo Kia 

i żetonem do wózka sklepowego. Czerwono-czarna, 

nylonowa rozpinana smycz z logo Kia.  

2. Dla najmłodszych

Skarpetki dziecięce z powłoką antypoślizgową  

w kształcie bieżnika opon i wygodnym elastycznym 

ściągaczem.

Zestaw bezpieczeństwa

Na wszelki wypadek. Zawiera dwie  

kamizelki odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy 

oraz apteczkę pierwszej pomocy, spełniającą 

normę DIN 13164:2014. Wyposażenie  

obowiązkowe w większości krajów Europy.

66940ADE00

Produkty ochronne do szyb „Better view”

Zapewniają lepszą widoczność i podnoszą bezpieczeń-

stwo. Utrzymują doskonałą przejrzystość szyby  

czołowej i szyb bocznych. Zapewniają lepszą  

widoczność i bezpieczeństwo. Wypełniają  

mikropęknięcia i ułatwiają odprowadzanie wody  

z szyb. Trzystopniowa procedura nakładania  

gwarantuje długotrwałą ochronę.

Kamizelka odblaskowa

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jaskrawy kolor 

oraz paski odblaskowe zapewniają widoczność z daleka 

zarówno w dzień, jak i w nocy. Wygodna w przecho-

wywaniu. Zgodna z normą EN 20471. Wyposażenie 

obowiązkowe w większości krajów Europy.  

Rozmiar uniwersalny.

66941ADE00 (jedna kamizelka)

Trójkąt ostrzegawczy

Potrzebny w przypadku nieprzewidzianego 

zdarzenia na drodze. Ostrzega innych  

kierowców przed unieruchomionym pojazdem. 

Lekki, stabilny i całkowicie składany. Zgodny 

z normą jakości ECE-R27. Wyposażenie  

obowiązkowe w większości krajów Europy.

66942ADE00

3. Torba na zakupy

Wygodna torba na zakupy z tkaniny. Z modnym  

wzorem i wygodną kieszenią wewnętrzną. Idealna  

na weekendowy wypad za miasto, na plażę oraz  

na zakupy.

4. Gotowy do drogi

Modny aluminiowy bidon w kolorze matowej czerni. 

1
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5. Lakier do zaprawek 

Zabezpiecza przed korozją i utrzymuje odpowiedni wygląd samochodu.  

Umożliwia naprawę zarysowań, odbić lakieru przez kamienie oraz skaz  

na lakierze. Dealer Kia poinformuje o kodzie koloru.

4. Powłoka ochronna Glasscoat 

Utrzymuje połysk lakieru Kia Carens. Nowoczesna powłoka ochronna  

Glasscoat chroni powierzchnie zewnętrzne przed zanieczyszczeniami,  

rozpuszczalnikami, solą drogową, ptasimi odchodami oraz podczas mycia  

pojazdu. Zastępuje woskowanie. Zabezpiecza również dywaniki i tapicerkę  

wnętrza przed brudem i plamami.

LP982APE1BROK (pakiet brązowy)

LP982APE1SILK (pakiet srebrny)

LP982APE1GOLK (pakiet złoty)

2. Zestaw do zimowej pielęgnacji samochodu

Zawiera butelkę koncentratu zimowego płynu do spryskiwaczy. Zapewnia swo-

bodną pracę wycieraczek i utrzymuje szybę czołową wolną od zanieczyszczeń 

drogowych, marznącego deszczu oraz śniegu. Odmrażacz do szyb z rozpyla-

czem pomaga w czyszczeniu zamarzniętych szyb i zapobiega ich ponownemu 

oblodzeniu. Skrobak przyśpiesza usuwanie lodu. Gąbka umożliwia przetarcie 

zaparowanych szyb. LP973APE109K (w zestawie wszystkie opisane powyżej 

produkty)

Następujące środki są również dostępne pojedynczo:
Odmrażacz do szyb z rozpylaczem (500 ml)   LP973APE110K
Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat (–60°C, 1 l) LP973APE103K
Zimowy płyn do spryskiwaczy, gotowy do użycia (–30°C, 5 l) LP973APE104K
Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat (–60°C, 500 ml)  LP973APE102K
Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat (–60°C, 250 ml) LP973APE101K

3. Skrobak do lodu z rękawicą

Zapewnia komfort i chroni dłonie podczas skrobania szyb.            LP950APE01K  

(poza zestawem)

1. Zestaw do letniej pielęgnacji samochodu

Zawiera butelkę koncentratu letniego płynu do spryskiwaczy. Płyn ten 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 z rozpylaczem  

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 (w zestawie wszystkie opisane powyżej produkty) 

Następujące środki są również dostępne pojedynczo:

Letni płyn do spryskiwaczy, koncentrat 1:100 (40 ml)  LP974APE101K

Płyn do czyszczenia obręczy kół z rozpylaczem (500 ml) LP970APE101K

 Płyn do usuwania resztek z rozpylaczem (500 ml)  LP970APE102K

1 2
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Kia Carens to samochód stworzony do obcowania z naturą. Wybierając oryginalne 

akcesoria Kia, warto przygotować się na każdą podróż i każdą pogodę.
Sprostaj wyzwaniom natury

Pielęgnacja Pielęgnacja
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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.


