
	 	Zimní	15bodová	servisní	prohlídka	vozu	s	diagnostikou	akumulátoru	vč.	
protokolu	o	stavu	jen	za	299	Kč

	 	Vybrané	originální	příslušenství	za	atraktivní	ceny

	 	Užitečné	dárky	při	výměně	motorového	oleje	Shell

Nabídka platí od 14. 10. 2019 do 30. 11. 2019

KIA	doporučuje

www.kia.com

Bezpečná	jízda	začíná	
u	pneumatik.	 
Nastal	ten	správný	čas	
i	pro	Váš	vůz?

Zimní servisní prohlídka 
jen za 299	Kč

PROGRAM	PRO	STARŠÍ	VOZY

Tento program je perfektní volbou pro 
zákazníky s vozidly staršími 5 let.

Product line 2 je vyráběn stejně jako 
originální díl Kia v identické kvalitě. 
Jde o tu samou kvalitu jako u originálních
dílů Kia. Nižší garantovaná cena 
minimálně o 20 %.

Vybrané	ceny:

Olejový filtr pro model 
cee’d 1,4i od 2006 ........................... 209	Kč

Brzdové destičky přední pro model 
cee’d 1,6i od 2006 ......................... 1	819	Kč

ZVÝHODNĚNÍ	O 20 %

MOJE KIA 

Věříme, že vlastnictví vozů Kia by mělo 
být potěšením v každém ohledu, proto 
Vám přinášíme způsob, jak zůstat ve 
spojení s Vaším vozem.

Portál MojeKia Vám přináší:
– Informace, tipy a novinky
– Personalizované služby
– Rychlou možnost sjednání schůzky
– Mobilní aplikaci

Zaregistrujte se na kia.com/cz/mojekia 
nebo si stáhněte svou mobilní aplikaci 
ve verzi pro iOS i Android.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH a jsou platné v době tisku. Tiskové chyby vyhrazeny.

BEZPEČNOST	I	PRO	VAŠE	DĚTI

Dětský	podsedák je vhodný pro děti od 
15 do 36 kg (cca 3-12 let). Jeho montáž 
je mimořádně snadná a intuitivní. 
Kromě bezpečnosti poskytuje sedadlo 
také vysoký komfort pro malého 
cestujícího.
Tento podsedák se dává na sedadlo 
a upevňuje se pomocí 3bodového 
bezpečnostního pásu. Potah je pratelný 
v pračce. 	..........................................481	Kč.

OBRANA	PROTI	MODERNÍM	
ZLODĚJŮM

Pouzdro	na	klíče	
”
KIASafe“. Klíčem 

k úspěšné obraně před moderními 
zloději, kteří zneužívají systém 
bezdrátového odemykání a startování, 
by měla být na první pohled nenápadně 
vypadající látková kapsička na klíč 

”
KiaSafe.“ V té je ale všita tenká vrstva 

kovu, díky které kapsa funguje jako 
Faradayova klec a zamezuje tak klíči 
vysílat jakýkoliv signál. ..................363	Kč



ORIGINÁLNÍ	AUTOMOBILOVÉ	
BATERIE	KIA	S	3LETOU	ZÁRUKOU

Kdo by chtěl zůstat uprostřed polí 
a zjistit, že akumulátor je vybitý 
a nikde nikdo?
Špičková kvalita a schopnost dodávat 
spolehlivě vysoký výkon bez jakékoliv 
údržby v průběhu celé životnosti je 
samozřejmostí.

Vybrané	akční	ceny:

Originální akumulátor 
Sportage 1,6i od 2016 .................................2	683	Kč

Originální akumulátor 
Picanto 1.0 od 2011 do 2017 .......................1	830	Kč

SLEVA	20 %

PŘIPRAVTE	SVŮJ	VŮZ	NA	ZIMNÍ	SEZÓNU.	
DOPŘEJTE	MU	PÉČI,	KTEROU	SI	ZASLOUŽÍ.
Připravte se na období dlouhých zimních nocí a nepříznivých povětrnostních 
podmínek. Poctivou přípravou vozu eliminujete případná rizika.

Autorizovaný servis zachová jeho vysokou spolehlivost, ekonomiku provozu 
a hlavně Vaše bezpečí. Před zimní sezónou zkontrolujte odolnost chladicí 
kapaliny, kapaliny v ostřikovačích, stav brzd, baterie, tlumičů a dalších důležitých 
komponentů svého vozu. Tak Vás na cestách nemůže nic překvapit. Naši školení 
a certifikovaní technici znají Váš vůz dokonale a pracují výhradně s originálními 
díly KIA (zaručena nejvyšší kvalita přípravy Vašeho vozu). 
Během servisní prohlídky si můžete pro svůj vůz vybrat příslušenství či 
autokosmetiku ze zvýhodněné nabídky nebo vyzkoušet naše nové modely KIA. 

ZIMNÍ	SERVISNÍ	PROHLÍDKA	JEN	ZA	299	KČ!

15bodová sezónní servisní prohlídka obsahuje kontrolu následujících položek

- Zasklení vozu
- Stěrače, ostřikovače a ostřikovače světlometů, kapalina ostřikovačů 

(hladina a bod tuhnutí)
- Tlak v pneumatikách a hloubka dezénu (včetně rezervy) popřípadě 

kontrola použitelnosti dojezdové lepicí sady
- Seřízení světlometů
- Kontrola osvětlení vozidla
- Brzdy (kontrola opotřebení kotoučů a obložení)
- Hladina brzdové kapaliny a bod varu
- Kontrola seřízení ruční brzdy
- Kontrola stavu lékárny (doba použitelnosti a kompletnost)
- Povinná výbava (trojúhelník, reflexní vesta, klíč na kola, zvedák)
- Akumulátor (kontrola pomocí testeru s protokolem o stavu), dotažení 

svorek
- Chladicí systém (kontrola hladiny a bodu tuhnutí, stav hadic a spojů)
- Výfuková soustava (kontrola stavu, těsnosti či případné koroze)
- Motorový olej (kontrola hladiny)
- Kontrola pohonných řemenů (napnutí a stav)

Připravte vůz na sezónu v některém z našich autorizovaných servisů KIA!

Ke	každé	výměně	motorového	oleje	Shell	v	průběhu	podzimní 
akce	dostanete	ZDARMA	skvělé	dárky	-	COYOTE	zimní	kapalinu 
do	ostřikovačů	1	l	a	Wunder-Baum	osvěžovač	vzduchu 
(vůně	Artic	White).

DOSTATEK	PROSTORU 
A	POŘÁDEK	VE	VAŠEM	KUFRU

Organizér do zavazadlového prostoru 
je ideální pro rychlé uložení a zajištění 
jakýchkoliv předmětů. Také ho můžete 
složit na plocho a vytvořit prostor pro 
další náklad. S praktickými popruhy 
a držadly pro pohodlné přenášení mimo 
vaše auto. Nosnost 30 kg ..............1	917	Kč

SLEVA	20 %

MILIONY	NEČISTOT

Přesně tolik listí a dalších nečistot 
odstraní každý den originální stírací 
lišty KIA z Vašeho čelního skla.
Tyto špičkové ploché stírací lišty 
s aerodynamickým tvarem jsou tak 
robustní, že odstraní každou nečistotu, 
a navíc se velmi snadno instalují.

Vybrané	akční	ceny:

Sada předních stěračů Flat 
pro model cee‘d od 2012 .........................948	Kč

Sada předních stěračů Flat 
pro model Sportage od 2011 do 2015 ......909	Kč

SLEVA	20 %

BUĎTE	PŘIPRAVENI	NA	ZIMU!

Sníh, led a chladno kladou na Váš vůz 
Kia vysoké nároky. Udržování vozidla 
ve špičkovém provozním stavu snižuje 
pravděpodobnost výskytu nepříjemné 
nebo nebezpečné situace.

Zakupte si clonu proti slunci a námraze 
a dostanete	ZDARMA	škrabku	do	auta
 

AKČNÍ	NABÍDKA	DISKŮ 
A	ZIMNÍCH	KOL

Vybrané	akční	ceny	ocelových	disků:
15” pro model cee´d JD od 2012....................837	Kč 
16” pro model ceé d JD od 2012......................1	024	Kč
16” pro model Sportage SL od 2011...............1	024	Kč

Vybrané	akční	ceny	zimních	kol:
15“ pro model ceéd JD od 2012
bez TPMS................................................od	2	431	Kč
15“ pro model Venga YN od 2009
bez TPMS...............................................od	2	435	Kč
16“ pro model ceed CD od 2018
s TPMS...................................................od	4	380	Kč
16“ pro model Sportage QL od 2016
s TPMS...................................................od	5	086	Kč


