
Nabídka platí 
od 4. 10. do 19. 11. 2021

•  15bodová servisní prohlídka s kontrolou 
a seřízením světlometů

•  Vybrané originální příslušenství 
za zvýhodněnou cenu

•  Více informací na našich webových 
stránkách www.kia.cz

Objevujte  
krásy zimy.
S vaším 
vozem Kia.

Podzimní servisní prohlídka 
jen za 399 Kč s voucherem.

ORIGINÁLNÍ AKUMULÁTOR 
S 3LETOU ZÁRUKOU
Kdo by chtěl zůstat nepojízdný 
v tu nejnevhodnější dobu? 
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........................3 079 Kč

Originální akumulátor
Picanto 1.0–1.2 MPI od 2017..............2 208 Kč

ZIMNÍ PNEUMATIKY 
A KOMPLETNÍ KOLA
Dostaňte ze svého vozu Kia to nejlepší 
a buďte připraveni na cestách na vše. 
Jedním z nejdůležitějších věci v tomto 
období jsou zimní pneumatiky. 

Využijte zvýhodněné nabídky 
zimních pneumatik a kompletních kol! 
Více informací u dealerů Kia.

SLEVA 20 % 
při použití voucheru

Voucher si stáhněte 
pomocí tohoto QR kódu, 

nebo na stránkách www.kia.cz

Vyvinuli jsme pro vás originální olej KIA s jedinečnými vlastnostmi pro maximální
výkon a životnost motoru a pro minimální spotřebu paliva. Užijte si jízdu!

Vhodný produkt pro Vaše vozidlo konzultujte  
s autorizovaným servisem KIA nebo si ho můžete najít  

na našich webových stránkách 

www.kia.com/cz/servis/servisni-pece/originalni-olej-kia/

DEJTE PŘEDNOST ORIGINÁLU



Kolik neviditelných 
pasažérů cestuje s vámi?
Řekněte sbohem nevítaným pasažérům 
ve vašem voze. Kromě pylových částic 
skoncujte také s nepříjemnými pachy 
a plyny díky novému kabinovému 
filtru s aktivním uhlím. Nejvyšší úroveň 
ochrany díky novému bionickému 
filtru Kia. 
ZAKUPTE KABINOVÝ FILTR S AKTIVNÍM 
UHLÍM NEBO BIONICKÝ FILTR KIA 
A  ZÍSKEJTE 30% SLEVU NA NOVÝ 
ANTIBAKTERIÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ 
ZÁPACHU!

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.  
Tak Vás na cestách nemůže nic překvapit. 

Využijte naší nabídku na Servisní prohlídku jen za 399 Kč! Stačí 
si jen na našich webových stránkách stáhnout voucher a poté 
navštívit s voucherem vámi vybraný autorizovaný servis Kia v ČR.

SLEVA 30 % 
při použití voucheru

SLEVA 20 % 
při použití voucheru

SLEVA 20 % 
při použití voucheru

Ochraňte interiér vašeho vozu  
v každém počasí 
Ať se vydáte na cestu v jakémkoliv počasí, 
buďte připraveni a ochraňte váš interiér.
PRYŽOVÉ KOBERCE 
DO KAŽDÉHO POČASÍ
Sada obsahující 4 jednotlivé koberečky 
s rozměry, které přesně kopírují obrysy 
prostoru pro nohy. Tyto mimořádně odolné 
koberce bezpečně zachycují veškeré 
nečistoty jako je bláto, posypová sůl a další, 
a navíc se velmi snadno čistí. Díky syntetické 
pryži navíc neobtěžují zápachem klasických 
pryžových koberců.
VANA ZAVAZADLOVÉHO 
PROSTORU
Tato lehká, vodotěsná a odolná vana 
zavazadlového prostoru se zvýšenými okraji 
chrání zavazadlový prostor před nečistotami 
a rozlitými kapalinami. Protiskluzový povrch 
brání nákladu v samovolném pohybu. Toto 
příslušenství je vyrobeno speciálně na míru 
pro vaše vozidlo a opatřeno logem.SERVISNÍ PROHLÍDKA JEN ZA 399 Kč!

15bodová sezónní servisní prohlídka obsahuje kontrolu následujících položek:

-  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)
- Kontrola povinné výbavy (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)
- Kontrola zasklení vozu

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

PRO ČISTÝ VÝHLED
Důležitou součástí automobilu jsou 
stěrače. Díky funkčním stěračům budete 
mít kvalitní výhled a zajistíte bezpečnější 
jízdu pro sebe i svou posádku.

Vybrané akční ceny:
Sada předních stěračů Flat 
pro model Ceed od 2018...............1 079 Kč

Sada předních stěračů Flat 
pro model Picanto od 2017................991 Kč

Voucher si stáhněte pomocí tohoto QR kódu, 
nebo na stránkách www.kia.cz

Voucher si stáhněte 
pomocí tohoto QR kódu, 

nebo na stránkách www.kia.cz

Voucher si stáhněte 
pomocí tohoto QR kódu, 

nebo na stránkách www.kia.cz

Voucher si stáhněte 
pomocí tohoto QR kódu, 

nebo na stránkách www.kia.cz


