
Akcesoria



Twoja nowa Kia Niro 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.

OrygiNAlNe AKcesOriA - PolegAj tylko 
nA nAjlePszych rozwiązAniAch



1. 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

Projektory z logo Kia
Podświetlają podłoże jednobarwnym, wyraźnym logo Kia.
Włączają się automatycznie po otwarciu drzwi przednich. 
66651ADe00k

2.  Diodowe oświetlenie miejsca na nogi
Dyskretne oświetlenie włącza się automatycznie 
przy każdym odblokowaniu drzwi, gaśnie po 
uruchomieniu silnika. Dostępne w dwóch kolorach: 
stylowej czerwieni i klasycznej bieli.  
instalacja w 2. rzędzie tylko w połączeniu  
z instalacją w 1. rzędzie.
2a. 66650ADe20w (białe, 1. rząd)
2b. 66650ADe30w (białe, 2. rząd)
2c. 66650ADe20 (czerwone, 1. rząd)
2d. 66650ADe30 (czerwone, 2. rząd)

TWÓJ  
niePowtArzAlny styl

Projektując Kia Niro wzorowaliśmy się na naturze. 

energooszczędne oświetlenie diodowe zwiększa wygodę 

i idealnie podkreśla atrakcyjność pojazdu. 
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sTylisTyKAsTylisTyKA



1.  Obręcz koła 16” ze stopu lekkiego
Pięcioramienna obręcz 16” ze stopu lekkiego 
6.5J×16, do opon 205/60 r16.  
W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.
g5F40Ak000

2.  Obręcz koła 17” ze stopu lekkiego
Obręcz 17” ze stopu lekkiego, o pięciu podwójnych 
ramionach, 7.0J×17, do opon 225/50 r17. 
W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.
c5F40Ak110

3.  Obręcz koła 17” Suwon ze stopu lekkiego
5-ramienna obręcz 17” ze stopu lekkiego, srebrna, 
7.0J×17, do opon 225/50 r17.
c5400ADe00

4.  Obręcz koła 18” ze stopu lekkiego
Maszynowo polerowana obręcz 18” ze stopu 
lekkiego o pięciu podwójnych ramionach, 7.5J×18, 
do opon 225/45 r18.  
W zestawie zaślepka i 5 nakrętek.
g5F40Ak100

5.  Zestaw czujników układu TPMS
Oryginalne czujniki Kia, identyczne z montowanymi 
fabrycznie. Umożliwiają monitorowanie ciśnienia 
w oponach.
D4F40Ak990

6.  Nakrętki przeciwkradzieżowe i nasadka  
do odkręcania

skutecznie zabezpieczają koła pojazdu przed 
kradzieżą.  
66490ADe50 

Oryginalne akcesoria Kia 
poddawane są rygorystycznym 
testom i spełniają nasze najwyższe 
standardy produkcyjne.
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iMPONUJĄcywygląD

Atrakcyjne obręcze kół podkreślają elegancję pojazdu.

ObręcZe KÓłObręcZe KÓł



1.  Uchwyt „Xtender” do nart i desek snowboardowych
Ułatwia uprawianie sportów zimowych. Pozwala przewieźć 6 par nart lub  
4 deski snowboardowe. Wysuwany na bok. Umożliwia montaż i demontaż 
sprzętu bez dotykania nadwozia pojazdu. Wyposażony w zamek.
55700sBA10

2.  Uchwyt „Deluxe” do nart i desek snowboardowych
Daje więcej czasu na uprawianie zimowego szaleństwa. Umożliwia szybki 
i łatwy montaż oraz demontaż. Pozwala przewieźć 6 par nart lub 4 deski 
snowboardowe. Wyposażony w zamek. 
55700sBA20

3.  Uchwyt na rower „ProRide”
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. Wyposażony w zamek.
55701sBA10

4.  Uchwyt „FreeRide” do roweru
łatwy w użyciu. Wyposażony w uchwyt ramy z łatwym zapięciem, wygodne 
uchwyty kół oraz regulowane, szybko rozpinane paski. Umożliwia szybki i łatwy 
załadunek oraz rozładunek. Dopuszczalne obciążenie: 17 kg. Wyposażony 
w bezpieczny zamek. 
55701sBA21

OTWÓrZ się nA ŚwiAt

Kia Niro to samochód dla ludzi aktywnych.

Dzięki oryginalnym akcesoriom dostosujesz go w pełni  

do swoich wymagań.

Aluminiowe poprzeczne belki dachowe
Ułatwiają zabranie potrzebnego ekwipunku i podjęcie następnego wyzwania. 
lekkie i łatwe w montażu. Umożliwiają transport wszystkich niezbędnych 
rzeczy podczas kolejnej wyprawy. Tylko dla pojazdów z oryginalnymi relingami. 
Pasują do panoramicznego okna dachowego.
g5211ADe00Al

Zalety oryginalnych akcesoriów Kia:
  Aerodynamiczne ukształtowanie 
zmniejsza poziom hałasu.
  spełniają rygorystyczne 
standardy produkcyjne Kia.
  Umożliwiają pełne wykorzystanie 
nośności dachu danego modelu.
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W PODrÓżyW PODrÓży



1.  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. Wodoszczelna obudowa 
złącza 13-stykowego. Zestaw zgodny ze wszystkimi 
funkcjami nowoczesnych przyczep kempingowych. 
G5621ADE00CP (13-stykowy)
G5620ADE00CP (7-stykowy) 

2.  Demontowany hak holowniczy
Jeżeli zachodzi potrzeba przewiezienia większego 
ładunku, idealnym rozwiązaniem jest wysokiej klasy, 
odporny na korozję hak stalowy. 3-kulowy system 
blokady zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. 
Dealer Kia poinformuje o maksymalnej masie 
holowanej przyczepy. Wyłącznie do samochodów 
wyposażonych w pakiet holowniczy.
G5281ADE00

Hak holowniczy dostępny dla modeli od roku 
produkcji 2017.

Ważne informacje dotyczące haków holowniczych
Wyłącznie do samochodów wyposażonych w pakiet 
holowniczy. Maksymalna masa holowanej przyczepy 
zależy od wersji pojazdu. szczegółowych informacji 
udzieli Dealer Kia.
Wszystkie oryginalne haki holownicze do modelu 
Kia Niro 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). Zgodny z normą UNece 55r.

3.  Uchwyt do rowerów na wszystkie haki holownicze
Nieoceniony podczas wycieczek i wakacji. 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.
e823055001 (lHD)

Zalety oryginalnych akcesoriów Kia:
  spełniają rygorystyczne standardy 
produkcyjne Kia.

  spełniają normy dotyczące uchwytów na 
rowery (cArlOs bc) oraz normy dotyczące 
urządzeń sprzęgających przyczepy 
samochodowe (cArlOs Tc).

  Odporność na korozję.
1 2
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W PODrÓżyW PODrÓży



1.  Zestaw chlapaczy
Niezależnie od warunków pogodowych i otoczenia, chlapacze zabezpieczają 
podwozie, progi oraz drzwi przed wodą, błotem i pyłem. Zaprojektowane 
specjalnie dla Kia Niro. 
g5F46Ak000 (przednie, 2 sztuki)
g5F46Ak100 (tylne, 2 sztuki)

2.  Folie ochronne zagłębień przy klamkach drzwi
Zagłębienia przy klamkach drzwi są szczególnie narażone na zadrapania 
i zarysowania. Dzięki foliom ochronnym mogą wciąż wyglądać jak nowe.
66272ADe00 (zestaw 4 sztuk)

3.  Czarna folia ochronna zderzaka tylnego
Zapewnia odpowiednią ochronę zderzaka tylnego przed zarysowaniami 
i zadrapaniami podczas załadunku i rozładunku. 
g5272ADe00Bl

4.  Przezroczysta folia ochronna zderzaka tylnego
częste korzystanie z bagażnika zwiększa ryzyko zadrapania lub zarysowania 
zderzaka. Przezroczysta folia dyskretnie chroni lakier przed uszkodzeniami.
g5272ADe00tr

1.  Uchwyt na iPada®

Zapewnia szybkie i łatwe mocowanie i wygodne korzystanie z urządzenia. Dzięki temu nawet najdłuższa 
jazda mija w mgnieniu oka. 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

2.  Wieszak na ubrania
Pozwala utrzymać odzież w odpowiednim stanie, bez zagnieceń. Można go szybko zamontować na oparciu 
fotela kierowcy. Jak również szybko zdemontować i zabrać ze sobą. Wymaga demontażu, jeżeli na kanapie 
tylnej siedzi pasażer.
66770ADe00

3.  Zaczep przenośny
Umożliwia zawieszenie pojemnika lub torby z żywnością. Zmniejsza ryzyko zabrudzenia wnętrza. 
Mocowany w dolnej części konsoli centralnej, od strony pasażera. Zdjęcie pokazuje przykład  
zastosowania zaczepu.
66743ADe00

UPOrZĄDKOWANe wnĘtrze

NieNAgANNy WyglĄD  
nA DŁUŻej

Oryginalne akcesoria Kia podnoszą komfort i wygodę jazdy  

na jeszcze wyższy poziom.

Odpowiednie oryginalne akcesoria zapewniają nienaganny 

wygląd pojazdu nawet po wielu latach intensywnego  

użytkowania.
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KOMfOrT OcHrONA



1.  Dywaniki gumowe z szarym akcentem 
Wytrzymałe i łatwe do umycia. skutecznie  
zabezpieczają podłogę. idealnie dopasowane.  
Wyposażone w wytrzymałe zaczepy  
i antypoślizgowy spód.
g5131ADe00 (zestaw 4 sztuk)

2.  Dywaniki welurowe
eleganckie i praktyczne. Z podwójnym przeszyciem 
i logo Niro. Wykonane z wysokiej jakości weluru.  
Wykonane na miarę. Mocowane do podłogi  
za pomocą standardowych zaczepów.  
Antypoślizgowy spód. 
g5143ADe00 (zestaw 4 sztuk)

3.  Eleganckie dywaniki welurowe
Podnoszą elegancję wnętrza. Pasują idealnie  
do modelu Niro. Niezwykle grube dywaniki przednie 
z ozdobnym, czarno-srebrnym metalowym logo Kia. 
Mocowane do podłogi za pomocą standardowych 
zaczepów. 
g5144ADe00 (zestaw 4 sztuk)

4.  Dywanik gumowy bagażnika
Zaprojektowany specjalnie dla modelu Niro. Podwyższone krawędzie zabezpieczają bagażnik przed  
wszelkimi zabrudzeniami. Wytrzymały i wodoodporny. Antypoślizgowy spód. Antypoślizgowa guma  
zapobiega przesuwaniu się ładunku. idealnie pasuje do bagażnika pojazdu. Z wytłoczonym logo Kia Niro.
g5122ADe00 (dla wersji ze schowkiem pod podłogą)
g5122ADe10 (dla wersji bez schowka pod podłogą)

5.  Dywanik bagażnika 
elegancki, idealnie dopasowany. Z podwójnym przeszyciem. Dzięki niemu bagażnik zawsze wygląda 
perfekcyjnie, niezależnie od przewożonego ładunku. Wykonany z wysokiej jakości weluru. Z logo Kia Niro. 
g5120ADe00
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Zalety oryginalnych akcesoriów Kia:
  spełniają rygorystyczne standardy produkcyjne  
Kia i przechodzą specjalne testy.

  idealnie dopasowane do danego modelu pojazdu.
  Wyposażone w wytrzymałe zaczepy  
i antypoślizgowy spód.

OcHrONA OcHrONA



szczegółowych informacji udzieli Dealer Kia.

Kia Niro została wyposażona w wiele najnowszych 

układów bezpieczeństwa. Dzięki oryginalnym akcesoriom 

Kia również jej kierowca jest przygotowany na każdą 

ewentualność.

PrAKTycZNe DroBiAzgi
Przygotuj się na wszelkie okoliczności 

oraz niespodziewane wyzwania.

1.  Kamizelka odblaskowa
bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jaskrawy kolor oraz paski 
odblaskowe zapewniają widoczność z daleka zarówno w dzień,  
jak i w nocy. Wygodna w przechowywaniu. Zgodna z normą eN 20471. 
Wyposażenie obowiązkowe w większości krajów europy.  
rozmiar uniwersalny.
66941ADe00 (1 sztuka)

2.  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 

3.  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

1.  Dla najmłodszych
skarpetki dziecięce z powłoką antypoślizgową 
w kształcie bieżnika opon i wygodnym elastycznym 
ściągaczem.

2.  Praktyczne gadżety
błyszczący czarny brelok metalowy z matowym 
logo Kia. czerwono-czarny brelok metalowy z logo 
Kia i żetonem do wózka sklepowego. czerwono-
czarna, nylonowa rozpinana smycz z logo Kia.  

3.  Gotowy do drogi
Modny aluminiowy bidon w kolorze matowej czerni. 
Z hasłem i logo Kia.

4.  Ekwipunek odkrywcy
czapka z daszkiem: wykonana z wysokiej jakości 
materiału. Z przeszyciami na daszku i logo z tyłu.
Worek sportowy: czarny, wykonany z wysokiej 
jakości poliestru. Z czerwonymi ściągaczami, 
nadrukiem hasła i logo Kia.
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beZPiecZeŃsTWO  
nA PierwszyM MiejscU

beZPiecZeŃsTWO i bUTiK KiA beZPiecZeŃsTWO i bUTiK KiA



OcHrONA

1.  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 numerze produktu.

2.  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:
2a.  Letni płyn do spryskiwaczy, koncentrat 1:100 (40 ml) lP974APe101k
2b.  Płyn do czyszczenia obręczy kół z rozpylaczem (500 ml) lP970APe101k
2c.  Płyn do usuwania resztek z rozpylaczem (500 ml) lP970APe102k

3.  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.  
Pełni funkcję skutecznej, hipoalergicznej powłoki teflonowej (PTfe).
lP982APe1Brok (pakiet brązowy)
lP982APe1silk (pakiet srebrny)
lP982APe1golk (pakiet złoty)

4.  Zestaw do zimowej pielęgnacji samochodu (brak zdjęcia)
Zawiera butelkę koncentratu zimowego płynu do spryskiwaczy. Zapewnia swobodną 
pracę wycieraczek i utrzymuje szybę czołową wolną od zanieczyszczeń drogowych, 
marznącego deszczu oraz śniegu. Odmrażacz do szyb z rozpylaczem 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:
4a. Odmrażacz do szyb z rozpylaczem (500 ml)  lP973APe110k
4b. Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat (–60°c, 1 l) lP973APe103k
4c. Zimowy płyn do spryskiwaczy, gotowy do użycia (–30°c, 5 l) lP973APe104k
4d. Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat (–60°c, 500 ml)  lP973APe102k
4e. Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat (–60°c, 250 ml) lP973APe101k

5.  Skrobak do lodu z rękawicą (brak zdjęcia)
Zapewnia komfort i chroni dłonie podczas skrobania szyb.
lP950APe01k (poza zestawem)

sPrOsTAJ WsZysTKiM  
wyzwAnioM nAtUry

Hybrydowa Kia Niro to samochód stworzony do obcowania z naturą. 

Wybierając oryginalne akcesoria Kia, warto przygotować się na każdą 

podróż i każdą pogodę.

1 2 3
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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.


