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STYLOVÉ DOPLŇKY

Extra zušľachtené
Kia Sorento sa stalo ešte viac sofistikovanejším a zušľachteným SUV. Ale vy mu môžete 

dať osobný štýl výberom originálneho príslušenstva Kia. Všetko príslušenstvo je zhotovené 

tak, aby vyhovovalo prísnym nárokom Kia na kvalitu, odolnosť a presnosť. Na mieru 

vyrobené príslušenstvo sedí úplne presne. Váš díler Kia je pripravený vám pomôcť zušľachtiť 

vaše Sorento ešte viac.
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Štýl

Prvé dojmy
Navrhnuté presne na vaše Sorento. Štýlové a praktické príslušenstvo vám zabezpečí obdiv 

všade, kam prídete.
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Štýl

1. Bočné tyče 
Drsná elegancia z leštenej nehrdzavejúcej 
ocele. Tvarované tak, aby ladili s líniami 
vozidla. Ochrana proti poškodeniu v teréne.
2P372ADE00 (súprava dvoch tyčí)

2. Bočné schody 
Pre ľahší prístup k strešným nosičom 
a vstupu do kabíny. Vyrobené z matného 
hliníku s protišmykovou gumou. 
2P371ADE00 (súprava dvoch schodov)

3. Bočné spodné kryty 
Kombinuje elegantný štýl s ochranou pred 
ľahkým poškodením. Hliníkový vzhľad.
2P420ADE30 (súprava dvoch líšt)

4. Sada líšt na okno 
Zdôraznia štýlovosť Sorenta. povrch 
z leštenej nehrdzavejúcej ocele, pasujúcej 
k ostatným chrómovým doplnkom.
2P493ADE00ST (súprava šiestich líšt)

5. Kryty spätných zrkadiel 
Pútavé kryty spätných zrkadiel, dopĺňajúce 
ostatné chrómové elementy na vozidle.
2P431ADE00ST (súprava dvoch krytov)
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Štýl

2. + 3. Lišty vnútorných prahov 
Udržte nový vzhľad vnútorných prahov 
s ochrannými, hliníkovými lištami.
2PF45AC100 (súprava predných 
a zadných líšt)

1. Lišta zadných dverí 
Štýlový doplnok s chrómovým vzhľadom.
2P491ADE00ST

1 2

3

6



Vyjadrite svoj štýl
Prispôsobte si svoje vozidlo výberom vysoko kvalitných zliatinových diskov. Boli navrhnuté tak, 

aby dopĺňali zrelú eleganciu vášho Sorenta.

DisKy

1. Súprava zliatinového disku 17" 
5-lúčový disk z ľahkej zliatiny
vhodný pre pneumatiky 235 / 65 R17. 
Súprava obsahuje kryt a 5 matíc.
2PF40AC270
2PF40AC275 (pre TPMS)

2. Zliatinový disk 17" Jeju 
Moderný 5-lúčový disk z ľahkej zliatiny, 
strieborný, vhodný pre pneumatiky 
235 / 65 R17. Schválený na použitie v zime.
2P400ADE00

3. Súprava zliatinového disku 18" 
Pútavý 10-lúčový disk z ľahkej zliatiny 
vhodný pre pneumatiky 235 / 60 R18. 
Súprava obsahuje kryt a 5 matíc.
2PF40AC280
2PF40AC285 (pre TPMS)

4. Súprava zliatinového disku 19" 
Dynamický 10-lúčový disk z ľahkej zliatiny 
vhodný pre pneumatiky 235 / 55 R19. 
Súprava obsahuje kryt a 5 matíc.
2PF40AC290
2PF40AC295 (pre TPMS)

5. Bezpečnostné matice a kľúč
Ochráňte si vašu investíciu so súpravou 
bezpečnostných matíc.
66490ADE00
66490ADE10 (krátke matice)
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PrePrava

1

Športoví nadšenci
Bicyklovanie, lyžovanie, surfovanie - nezáleží na tom akému športu sa venujete, 

Sorento so systémami na strešné nosiče odvezie vás aj vaše športové potreby 

kam len chcete.
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PrePrava

1. Xtender 739 nosič lyží a snowboardov 
Pre jednoduché nakladanie a vykladanie, 
nosič je možné vysunúť do strany, 
takže vaše oblečenie nepríde do kontaktu 
s vozidlom. Vhodný pre 6 párov lyží 
alebo 4 snowboardy.
55700SBA10

2. Deluxe 727 nosič lyží a snowboardov 
Aby ste predišli poškriabaniu strechy 
vysokým viazaním je možné nosič 
výškovo nastaviť. Vďaka veľkým 
tlačítkam nie je problém otvoriť nosič 
aj v rukaviciach. Je vhodný pre 6 párov 
lyží alebo 4 snowboardy.
55700SBA20

3. Strešné tyče, hliníkové 
Robustné ľahké hliníkové priečne tyče pre 
strešné pozdĺžniky Sorenta. Jednoduchá 
montáž a demontáž. Chránia strechu pred 
poškodením a spĺňajú normy mestského 
nárazového testu.
E83004D050

4. Strešné tyče, oceľové 
Vyrobené z robustnej, kvalitnej ocele. 
Jednoduchá montáž a demontáž. 
Spĺňajú normy mestského nárazového testu.
E83004D000

5. ProRide 591, nosič bicyklov 
Akonáhle je bicykel na nosiči, každé ďalšie 
prispôsobenie a zabezpečenie vykonáte 
jednoduchým otočením ovládača, ktorý 
je vo výške strechy. Môže byť upevnený 
na oboch stranách vozidla. Hmotnostný 
limit je 20 kg.
55701SBA10

6. FreeRide 532 nosič bicyklov 
Rýchle a jednoduché nakladanie 
a vykladanie, s rýchlo upínacím držiakom 
rámu bicykla, šikovným prichytením 
kolies a nastaviteľnými popruhmi. 
Súprava adaptérov je potrebná pre originálne 
hliníkové priečne tyče.
55701SBA20 
55701SBA29 (adaptér)
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PrePrava
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PrePrava

1. Deliaca mreža batožinového priestoru
Zabezpečte oddelenie pasažierov, zvierat 
a nákladu. Kopíruje tvary interiéru, 
jednoducho sa inštaluje a môže byť použitá 
aj s vaničkou batožinového priestoru. 
Je navrhnutá tak, aby nebránila vodičovi 
vo výhľade dozadu.
2P151ADE50 (vrchný rám)
2P153ADE50 (deliaca mreža)

2. Organizátor batožinového priestoru 
Dostupný v troch rôznych veľkostiach 
(27 / 41 / 64 litrov). Prenosný vak má rúčky 
na nosenie, priehľadný diel pre ľahšie 
prezeranie obsahu a protišmykový spodok. 
Vďaka drôtovému rámu je možné ho postaviť 
pre ľahšie vkladanie a vykladanie vecí.
8019 S 55123SBA10
8020 M 55123SBA20 
8021 L 55123SBA30

3. Vak na odpadky 8014
Ľahko umývateľný, vodotesný a so 
samozatvárateľným vrchom. Vak na odpadky 
vám pomôže udržať čistotu a poriadok vo 
vozidle. Zaveste ho na operadlo alebo hocikde 
inde pomocou nastaviteľného popruhu.
55123SBA40

4. Sieťové vrecko na operadlo sedadla 
spolujazdca
Perfektné na uskladnenie malých predmetov, 
ktoré by vodič mohol potrebovať počas 
cesty. Pohodlné sieťový vrecko je možné 
prichytiť elastickými popruhmi na predné 
spolujazdcove sedadlo. Obsah zostane 
na svojom mieste, ľahko dostupný 
z miesta vodiča.
66170ADE00

Hlavná mreža batožinového priestoru + zvislá deliaca mreža
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Ochrana

Zaobchádzať opatrne
Zachovajte nový vzhľad vášho Sorenta čo najdlhšie, vnútri aj vonku. Praktické, vysoko kvalitné 

príslušenstvo ochráni vaše vozidlo pred dennodenným opotrebením.
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Ochrana

2. Ochranný koberec zadného nárazníka 
Výklopný koberec chráni zadný nárazník pred 
poškodením počas nakladania a vykladania. 
Je jednoducho prichytený o koberec 
v batozinovom priestore.
2P120ADE50

3. Vanička batožinového priestoru 
Zvýšené hrany chránia koberec a bočné steny 
pred špinou a vlhkosťou. Odolný a kvalitný 
materiál je ľahko umývateľný a nesie logo Sorento. 
Vode a prachu odolná vanička sa presne hodí do 
kufra Sorenta.
2P122ADE00

4. Textilné koberce, štandardné 
Zhodná kvalita a dizajn s interiérom vozidla. 
Tieto koberce sú pevné, prešívané a držia bezpečne 
na svojom mieste. Koberec vodiča má spevnenú časť 
pod pätou a logo Sorento.
2P141ADE81 (prvý a druhý rad)
2P140ADE71 (tretí rad)

5. Textilné koberce, velúrové 
Luxusné velúrové koberce dopĺňajú interiér 
a držia na svojom mieste vďaka upevňovacím 
bodom a protišmykovej zadnej strane. 
Vodičov a spolujazdcov koberec má logo Sorento.
2P144ADE81 (prvý a druhý rad)
2P143ADE71 (tretí rad)

Gumenné rohože 
(bez obrázku) 
Súprava štyroch rohoží. Veľmi odolné rohože 
s úpravou pre ľahké čistenie zachytávajú vodu, 
blato, piesok a posypovú soľ. Obe predné rohože 
majú logo Sorento. 
2P131ADE81 (prvý a druhý rad)
2P132ADE71 (tretí rad)
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1. Koberec batožinového priestoru 
Koberec je vyrobený z kvalitného velúru presne na miery vozidla s logom Sorento. Velúrový materiál zabezpečí ochranu prepravovanému 
nákladu a ochráni tiež dno kufra pred zašpinením. Je vhodný na kombináciu s ochranným kobercom zadného nárazníka.
2P120ADE05 (5 miestne)
2P120ADE07 (7 miestne)
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Ochrana
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1. Súprava lapačov nečistôt, predné 
a zadné 
Ohráňte najviac zraniteľné miesta vášho 
vozidla pred poškodením kameňmi, blatom, 
špinou a posypovou soľou. 
2PF46AC000 (predné)
2P460ADE20 (zadné)

2. Ochranná fólia hrany zadného nárazníka, 
transparentná 
Elastická, neviditeľná ochranná fólia 
na hornú časť zadného nárazníka. 
Zabraňuje poškodeniu laku pri nakladaní 
a vykladaní.
2P272ADE00TR

3. Ochranná fólia pod kľučky dverí 
Chráni lak pred škrabancami od 
nechtov a kľúčov. Vyrobená z odolného, 
samolepiaceho, priehľadného filmu.
66272ADE00 (súprava 4 fólií)
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KOmfOrt

2 43

Nerobte si starosti
V meste, na ceste, v lete, v zime, vám originálne príslušenstvo Kia uľahčí cestovanie a urobí ho ešte pohodlnejším.

1. Deflektor, predný 
Obmedzuje turbulencie počas jazdy s mierne 
otvoreným predným oknom. Aerodynamicky 
tvarovaný deflektor presmeruje tok vzduchu 
a odvedie dažďové kvapky. 
2P221ADE00 (súprava dvoch deflektorov)

2. Ochranná clona čelného skla 
Chráni interiér pred extrémnym teplom počas 
slnečných dní a zabraňuje tvorbe námrazy na 
čelnom a predných bočných oknách v studenej zime. 
Pri použití je zabezpečená proti krádeži.
2P723ADE00

3. Parkovacie snímače, predné a zadné 
Jednoduchšie parkovanie v stiesnených priestoroch. 
Výstražný tón sa mení v závislosti na blízkosť 
prekážky. 4 predné a 4 zadné snímače môžu byť 
upravené vo farbe vozidla.
66602ADE00 (predné)
66603ADE00 (zadné)

4. Vešiak 
Elegantný a pohodlný spôsob ako udržať vaše 
oblečenie čisté a bez pokrčenia počas celej cesty. 
Je ľahko upevniteľný na hlavovej opierke predného 
sedadla a rýchlo odnímateľný pre použitie hocikde 
inde (kancelária, hotelová izba a pod.).
66770ADE00
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Originálne príslušenstvo Kia vyvinuté mOBisOm
Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných 
v čase vydania tejto publikácie, ktoré sa môžu kedykoľvek 
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca si vyhradzuje 
právo na zmeny v ponuke produktov. Modely a vyhotovenie 
vozidiel i príslušenstva zobrazené v katalógu môžu byť odlišné 
od modelov dostupných na vašom trhu. Z dôvodu obmedzení 
procesu tlače, farebné vyhotovenie katalógu sa môže mierne 
odlišovať od skutočných farieb. Aktuálne informácie získate 
u svojho predajcu Kia.

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
info@kmss.sk, www.kia.com

KSK13.01520

www.kia.com

Originálne príslušenstvo KIA vyvinuté MOBISOM




