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Pouze to nejlepší je dost dobré

KOLA 4–5 STYL 6–7 PŘEPRAVA 8 KOMFORT 9 OCHRANA 10–13 BEZPEČNOST, PÉČE A SERVIS 14–15 

Využijte naplno kvalitu a odolnost svého nového vozu Optima s originálním příslušenstvím Kia. 
Všechny položky příslušenství byly vyvinuty tak, aby na váš vůz přesně padly. Toto příslušenství 

je navrhováno, vyráběno a testováno podle přísných jakostních norem. Váš místní prodejce Kia 
vám s výběrem velmi rád pomůže.
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KOLA

Nic neupoutá pozornost lépe než originální slitinové disky Kia. Jsou 
navrženy tak, aby doplnily elegantní styl vozu Optima, a splňují 

také přísné výrobní normy Kia.

Slitinový disk 16“, typ B
16palcové disky z lehké slitiny typu 
B, 6.5Jx16, vhodné pro pneumatiky 
215/60 R16. Sada obsahuje krytku 
a pět matic.
D4F40AK170

Slitinový disk 18“, typ A
18palcové disky z lehké slitiny typu A, 
obrobený povrch, 7.5Jx18, vhodné pro 
pneumatiky 235/45 R18. Sada obsahuje 
krytku a pět matic. 
D4F40AK310

Slitinový disk 17“, typ B
17palcové pětipaprskové disky 
z lehké slitiny, s dvojitými paprsky, 
metalická stříbrná, 7.5Jx17, vhodné pro 
pneumatiky 215/55 R17. Sada obsahuje 
krytku a pět matic. 
D4F40AK270

Sada pro snímání tlaku pneumatik 
(TPMS)
Tyto originální snímače jsou shodné 
se snímači montovanými ve výrobním 
závodu, což zajišťuje optimální 
funkčnost a dlouhou životnost baterie 
snímače. Sada obsahuje 4 snímače 
a 4 matice. 
D4F40AK990

Pojistné matice + klíč (chromovaná 
úprava)
Chraňte svoji investici do stylu pomocí 
této sady 4 pojistných matic kol.
66490ADE10

Slitinový disk 18“, typ B
18palcové disky z lehké slitiny typu B, 
7.5Jx18, vhodné pro pneumatiky  
235/45 R18. Sada obsahuje krytku 
a pět matic. 
D4F40AK330

<

Ve středu zájmu
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STYLOVÉ DOPLŇKY

1a

1b

Přidání pečlivě volených stylových prvků dodá vašemu novému 
vozu Optima osobitý vzhled.Poslední úpravy
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STYLOVÉ DOPLŇKY

1./2. Podsvícení prostoru pro nohy
Zapuštěné osvětlení podlahy v oblasti předního 
prostoru pro nohy. Poskytuje uvítací osvětlení, 
které se automaticky rozsvěcí a zhasíná 
s otevřením a zavřením předních dveří. Po spuštění 
motoru se osvícení postupně utlumí a zhasne.  
K dispozici v červené nebo bílé barvě a také pro 
druhou řadu sedadel.
1a. Červené, 1. řada: 66650ADE00
1b. Červené, 2. řada: 66650ADE10
2a. Bílé, 1. řada: 66650ADE00W
2b. Bílé, 2. řada: 66650ADE10W

3. Krytky vnějších zpětných zrcátek
Poutavý lesklý design nerezových krytek zrcátek 
doplňuje další zářivé stylové prvky.
D4431ADE00ST

3

2a

2b
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PŘEPRAVA

1. Nosič jízdních kol Atera
Tento nosič umožňuje přepravu 2 jízdních kol (nebo elektrokol) do celkové 
hmotnosti 60 kg. Díky praktické funkci naklápění lze zavazadlový prostor otevřít 
i tehdy, jsou-li kola naložená. Při použití je tento vysoce odolný nosič i převážená 
kola zabezpečeny proti krádeži.
E823055001

 Důležité informace pro tažné zařízení 
Maximální hmotnost přívěsu, který lze za váš vůz Optima připojit, závisí na 
specifikaci vozidla. Více informací získáte u svého prodejce vozů Kia. Veškerá 
tažná zařízení z originálního příslušenství modelu Optima jsou odolná proti 
korozi, certifikovaná v souladu s normou ISO 9227NSS pro zkoušku v solné 
komoře a vyhovují požadavkům konsorcia OE Car Loading Standard (CARLOS), 
Trailer Coupling (TC) a Bike Carrier (BC).

2. Rychloodnímatelné tažné zařízení
Vysoce kvalitní ocelové tažné zařízení se systémem zajištění pomocí 3 kulových 
čepů umožňující snadnou a bezpečnou montáž z dolní strany. Skryté, když se 
nepoužívá. Maximální zatížení při použití nosiče kol je 75 kg včetně hmotnosti 
samotného nosiče. Certifikováno podle UNECE 55R. Není vhodné pro verzi  
GT Line a GT.
D4281ADE00

3. Elektroinstalace k tažnému zařízení 
Elektroinstalace používá originální konektory vozidla a multifunkční modul 
přívěsu, který zesiluje všechny potřebné signály. Kompatibilní s konvenčními 
žárovkovými a LED světly přívěsu. Nabízí zvukovou výstražnou signalizaci 
ukazatelů směru nebo poruchy brzdových světel přívěsu. Zadní mlhové světlo 
vozidla je automaticky vypnuto, když je přívěs připojen. Systém je chráněn 
vodotěsným tělem 13pinové zásuvky a umožňuje tak využívat všechny moderní 
funkce karavanů. 
 
Sada 13pinové kabeláže je připravena pro rozšiřovací kabel +15/+30 (sada 
rozšiřovací kabeláže 55621ADE01 je nabízena k samostatnému zakoupení): 
+15: Napájecí zdroj pouze při zapnutém zapalování a spuštěném elektrickém 
generátoru (používá se pro chladničku karavanu) 
+30: Trvalý napájecí zdroj pro používání malých spotřebičů - přídavná světla 
a vodní čerpadlo (používá se pro karavany a přívěsy pro převážení koní) 
7pinová:     D4620ADE00CP 
13pinová:    D4621ADE00CP 
+15 / +30 sada rozšiřovací kabeláže 55621ADE01 

Rozšiřte praktičnost vašeho nového vozu Optima 
přidáním praktického originálního příslušenství Kia.Praktické možnosti

8
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KOMFORT

4. Deflektory skel předních dveří
Snižují turbulenci při jízdě s mírně otevřeným předním oknem. Aerodynamicky 
vytvarovaný deflektor přesměrovává proud vnějšího vzduchu a odklání kapky 
deště. Sada 2 kusů.
D4221ADE00

5. Zábava pro zadní sedadla - držák na iPad®

Držák se bezpečně instaluje na zadní stranu opěrek předních sedadel díky němu 
lze tablet iPad® naklápět i otáčet tak, aby byl zajištěn optimální zorný úhel. iPad® 
není součástí dodávky. Vhodný pro modely iPad® 1, 2, 3 a 4 a také iPad® Air 1 a 2.
66582ADE01

7. Ramínko na oděvy odnímatelné
Nejelegantnější a nejpohodlnější 
způsob, jak na dlouhé cestě 
udržet oblečení v upraveném 
a nepomačkaném stavu. Snadno 
a bezpečně se upevňuje k přednímu 
sedadlu. Snadno ho můžete 
demontovat a použít kdekoliv 
(v kanceláři, v hotelovém pokoji atd.). 
Maximální zátěž 3 kg.
66770ADE00

6. Závěsný interiérový háček
Tento háček, který lze instalovat 
nejenom na středové konzole na 
straně spolujezdce, je určen k uchycení 
tašek s jídlem a nápoji a snižuje riziko 
jejich rozlití během jízdy. Referenční 
obrázek. Maximální nosnost 1 kg.
66743ADE00

Vyberte si ze širokého sortimentu příslušenství, které posílí 
váš zážitek z každé jízdy i její kvalitu. Pohodlný komfort

9
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OCHRANA

Špičkový stav
Když se budete o svůj nový vůz Optima dobře starat, bude 
stále vypadat jako nový, jako by právě opustil autosalón.

2

1 

3
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OCHRANA

1. Velurové koberce, premium
Koberce zhotovené na míru dokonale padnou do 
prostoru pro nohy a na místě je drží standardní 
upevňovací body a protiskluzový podklad. Dodávají 
se v sadě 4 kusů a přední koberce jsou vyzdobeny 
elegantním logem Kia.
D4144ADE00

2. Pryžové koberce pro všechny druhy počasí
Sada obsahující 4 jednotlivé koberečky s rozměry, 
které přesně odpovídají jednotlivým prostorům pro 
nohy ve voze. Tyto mimořádně odolné koberečky 
zachycují vodu, bláto, písek a posypovou sůl a díky 
speciální povrchové úpravě se velmi snadno udržují 
v čistotě. Koberečky pro přední řadu sedadel jsou 
opatřeny logem Optima. Navíc díky vysokému 
obsahu syntetické pryže neobtěžují zápachem 
klasických pryžových koberců.
D4131ADE00

3. Textilní koberce, standardní
Tyto na míru zhotovené koberce jsou vyrobeny 
tak, aby vašemu vozidlu dokonale padly. Jsou 
z odolného plstěného materiálu a bezpečně 
uchycené na svých místech. Koberec na straně 
řidiče je opatřen logem Optima a je vyztužen 
v oblasti paty pro dokonalou ochranu.
D4141ADE00

4. Velurové koberce
Vysoce kvalitní velurové koberce zajišťují ochranu 
podlahy a nabízejí styl, díky kterému interiér vozu 
vypadá čistě a nově. Jsou vyrobeny na míru tak, 
aby přesně kopírovaly prostor pro nohy. Na místě 
je drží standardní upevňovací body a protiskluzový 
podklad. Na kobercích pro přední řadu sedadel je 
vyšito logo Optima.
D4143ADE00

5. Vana zavazadlového prostoru 
Tato lehká, vodotěsná a odolná vana 
zavazadlového prostoru se zvýšenými okraji chrání 
zavazadlový prostor před nečistotami a rozlitými 
kapalinami. Vzorek protiskluzového pryžového 
povrchu brání nákladu v samovolném pohybu.  
Toto příslušenství je vyrobeno speciálně na míru 
pro vaše vozidlo a opatřeno logem Optima. 
D4122ADE00

5

4
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OCHRANA
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OCHRANA

2./3. Sada předních a zadních zástěrek 
Pomáhá chránit spodek vozidla, prahy a dveře před nadměrným
znečištěním, rozbředlým sněhem nebo stříkajícím blátem.  
Zhotovena pro vůz Optima.
Přední: D4F46AK000
Zadní: D4F46AK100
Přední a zadní: D4F46AK200

1. Koberec zavazadlového prostoru
Vysoce kvalitní velurový koberec udržuje zavazadlový prostor čistý, stále jako 
nový a stylový. Je vyrobený na míru, a proto padne do zavazadlového prostoru 
jako ulitý. Je opatřen logem vlajkového vozu. Koberec je připraven k upevnění 
přehozu na nárazník pomocí spon. 
Koberec zavazadlového prostoru: D4120ADE00
Přehoz na nárazník ke koberci zavazadlového prostoru: 66120ADE00

<

5. Ochrana nakládací hrany zadního 
nárazníku, transparentní fólie
Odolná, transparentní ochranná fólie 
pro horní hranu zadního nárazníku 
vašeho vozu. Brání poškození 
lakovaného povrchu při nakládání 
a vykládání.
D4272ADE00TR

4. Ochranné fólie laku pod kliky dveří, 
transparentní fólie
Ochrání lak před poškrábáním nehty 
nebo klíči, takže bude dlouho vypadat 
jako nový. Použitá fólie je trvanlivá 
a transparentní. Sada 4 dílů.
66272ADE00

6. Ochrana nakládací hrany zadního nárazníku, černá fólie
Rozměrově přizpůsobená černá ochranná fólie pro horní hranu zadního nárazníku 
vozu. Brání poškození lakovaného povrchu při nakládání a vykládání.
D4272ADE00BL

2 3 5

6
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BEZPEČNOST, PÉČE A SERVIS

 1. Souprava pro případ nouze 
Obsahuje lékárničku první pomoci, 
dvě bezpečnostní vesty a výstražný 
trojúhelník. Splňuje požadavky 
normy DIN 13164:2014 a v některých 
evropských zemích je součástí povinné 
výbavy. 
66940ADE00

 2. Výstražný trojúhelník 
Tento dobře viditelný trojúhelník je 
lehký, ale stabilní a lze ho snadno 
sklopit pro úsporu místa. Vyhovuje 
normě ECE-R27 a ve většině 
evropských zemí je součástí povinné 
výbavy. 
E883166000

3. Reflexní vesta 
Velmi dobře viditelná neonová vesta 
s reflexními proužky v univerzální 
velikosti je zárukou dobré viditelnosti 
ve dne i v noci. Vyhovuje normě 
EN 20471 a ve většině evropských 
zemí je součástí povinné výbavy. 
66941ADE00 (jedna vesta)

6. Glasscoat 
Chrání vnější povrchy před působením 
znečištění, rozpouštědel, posypové 
soli, myček a ptačího trusu. Již není 
nutné časté a opakované voskování. 
Ošetření pomocí prostředku Glasscoat 
pro interiéry poskytne kobercům 
a čalounění účinnou hypoalergenní 
PTFE ochranu před každodenními
nečistotami a skvrnami.
LP982APE1BROK (bronzový balíček)
LP982APE1SILK (stříbrný balíček)
LP982APE1GOLK (zlatý balíček)

5. Korekční laky 
Ochrana před korozí a údržba vzhledu 
vozidla. Škrábance, odštípnutí laku 
kaménky a skvrny mohou být 
opraveny korekčním lakem. Informace 
o katalogovém čísle a dostupnosti vám 
poskytne váš prodejce.

 4. Akumulátor a lišty stěračů 
Originální akumulátory Kia představují 
tu nejnovější technologii a poskytují 
spolehlivý výkon po výjimečně dlouhou 
dobu. Vysoce kvalitní lišty stěračů jsou 
navrženy tak, aby dokonale plnily svou 
funkci ve vašem vozu Kia. Informace 
o katalogovém čísle a dostupnosti vám 
poskytne váš prodejce.

1

4

2

6

3

5

Váš vůz Kia je zkonstruován tak, aby se o vás a spolucestující spolehlivě 
postaral. Společnost Kia přesto doporučuje použít některé užitečné 

doplňující prvky, které je vždy vhodné mít s sebou v kabině. Některé  
další vám pomohou se o vozidlo lépe postarat. Oba si to zasloužíte!

Postarejte se
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BEZPEČNOST, PÉČE A SERVIS

7. Letní balíček Kia 
Sada obsahuje nádobu koncentrované letní kapaliny do ostřikovačů (7a), která 
vám pomůže udržet křišťálově čisté čelní sklo beze šmouh, protože spolehlivě 
odstraní zbytky hmyzu, mastnoty a jiné nečistoty. Pro odstranění hmyzu 
z čelního skla a světlometů je k dispozici sprej k odstraňování hmyzu (7c).  
Speciálně připravený čistič na disky kol ve spreji (7b), který se osvědčuje jako 
vysoce kvalitní odmašťovač a zjednodušuje odstranění prachu z brzd a špíny. 
Samostatně dodávaná houba pomáhá setřít nečistoty ze skleněných povrchů. 
LP974APE102K (sada obsahuje všechny výše uvedené produkty) 

Následující položky jsou také k dispozici individuálně: 
7a. Letní koncentrát Kia 1:100 (40 ml) LP974APE101K
7b. Čistič disků Kia (500 ml) LP970APE101K
7c. Odstraňovač hmyzu ve spreji (500 ml) LP970APE102K

8. Zimní balíček Kia 
Tato sada obsahuje nádobu koncentrované zimní kapaliny do ostřikovačů (8b), 
která dokáže zajistit hladký pohyb stěračů po čelním skle a zbaví jej nečistot 
z vozovky, přimrzávajícího deště a sněhu. Sprej s odmrazovací kapalinou (8a) 
pomáhá před jízdou vyčistit zamrznutá okna a brání opětovnému namrzání. 
Škrabka na led (8f) urychluje odstraňování ledu a houba (8f) umožňuje otřít 
zamlžená okna. 
LP973APE109K (sada obsahuje všechny výše uvedené produkty) 

Následující položky jsou také k dispozici individuálně: 
8a. Rozmrazovač skel Kia (500 ml)  LP973APE110K 
8b. Zimní koncentrát Kia do –60 °C (1 l)  LP973APE103K
8c. Zimní kapalina Kia do –30 °C (5 l) LP973APE104K
8d. Zimní koncentrát Kia do –60 °C (500 ml)  LP973APE102K
8e. Zimní koncentrát Kia do –60 °C (250 ml)  LP973APE101K

9.  Škrabka na námrazu s rukavicí Kia
Udrží vaše ruce v teple a suchu i během odstraňování ledu z čelního skla.
LP950APE01K (není součástí sady)

7b

7c

7a
8f

8a

8b 8c
8d

8e

9



www.kia.com

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K15.01237

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

Váš prodejce Kia:
Váš prodejce Kia:

Originální příslušenství Kia vyvinuté společností MOBIS




