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Len to najlepšie  
je dosť dobré

Doplňte svojej novej Kia Carens ešte viac kvality 

a odolnosti pomocou originálneho príslušenstva, 

ktoré sa k nej perfektne hodí. Jedine originálne 

príslušenstvo je dizajnované, vyrobené 

a testované podľa prísnych štandardov, 

presne ako vaše vozidlo. Váš lokálny predajca 

Kia vám veľmi rád pomôže pri výbere toho 

správneho príslušenstva.
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Dynamické vylepšenie Vysoko kvalitné zliatinové disky boli navrhnuté

tak, aby pridali vášmu Carensu ešte viac dynamiky. 

Zlepšujú tiež ovládateľnosť vozidla, znížením 

neodpruženej hmotnosti.

Súprava zliatinového disku 16”
5-lúčový zliatinový disk, strieborný, 
6.5Jx16, vhodný pre pneumatiky  
205 / 55 R16. Súprava obsahuje kryt  
a 5 matíc.
A4F40AC100
A4F40AC150 (pre TPMS)

Súprava zliatinového disku 18”
5-lúčový zliatinový disk, dvojfarebný, 
7.5Jx18, vhodný pre pneumatiky  
225 / 45 R18. Súprava obsahuje kryt  
a 5 matíc.
A4F40AC300
A4F40AC350 (pre TPMS)

Zliatinový disk 17” Halla
10-lúčový zliatinový disk, 
strieborný, 7.0Jx17, vhodný 
pre pneumatiky 225 / 45 R17.
A4400ADE01

Súprava zliatinového disku 17”
10-lúčový zliatinový disk, strieborný, 
7.0Jx17, vhodný pre pneumatiky  
225 / 45 R17. Súprava obsahuje kryt  
a 5 matíc.
A4F40AC200
A4F40AC250 (pre TPMS)

Zliatinový disk 16” Busan
5-lúčový zliatinový disk, 
strieborný, 6.5Jx16, vhodný 
pre pneumatiky 205 / 55 R16.
A4400ADE00

Zliatinový disk 18“ Busan
5-lúčový zliatinový disk, 
strieborný, 7.5Jx18, vhodný 
pre pneumatiky 225 / 45 R18. 
A4400ADE02

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

Oceľový disk 16“ (bez obrázku) 
6.5Jx16, vhodný pre pneumatiky 
205 / 55 R16. 
52910A4000
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Definujte svoj individuálny štýl Každý Carens je inovatívnym vyjadrením moderného 

umenia, ale vašim výberom originálneho príslušenstva 

Kia mu viete dodať niečo zo svojho osobného štýlu.

Lišty bočných dverí
Pridanie leštených nerezových líšt zdôrazní športovú 
eleganciu Carensu.
A4271ADE10ST

Lišta dverí batožinového priestoru
Leštená lišta zadných dverí dodáva štýlový vzhľad a dopĺňa ďalšie 
chrómové prvky.
A4491ADE00ST
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Lišty vnútorných prahov
Vytvárajú elegantný dojem zakaždým, 
keď otvoríte dvere. Nerezové lišty 
s logom Carens ochránia pred 
nepríjemným odieraním laku. 
Súprava štyroch líšt.
A4450ADE00
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Strešné tyče, hliníkové
Robustné ľahké hliníkové priečne tyče pre strešné pozdĺžniky 
Carensu. Jednoduchá montáž a demontáž. Chránia strechu 
pred poškodením a spĺňajú normy mestského nárazového testu.
A4211ADE00AL

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

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. 
Je vhodný pre 6 párov lyží alebo 4 snowboardy.
55700SBA10

FreeRide 532 nosič bicyklov
Rýchle a jednoduché nakladanie a vykladanie, s rýchlo 
upínacím držiakom rámu bicykla, šikovným prichytením kolies 
a nastaviteľnými popruhmi.
55701SBA20

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

Život je tak jednoduchý,  
ako si ho urobíte

Život modernej rodiny je plný zmien. 

Pôsobivá všestrannosť Carensu môže byť rozšírená 

s niektorým  praktickým príslušenstvom.
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Dôležité informácie ku ťažným 
zariadeniam
Maximálna hmotnosť prívesu 
pre váš Carens záleží od jeho 
špecifikácie. Poraďte sa so svojím 
predajcom pre poskytnutie ďalších 
informácií. Všetky originálne ťažné 
zariadenia Kia sú odolné voči korózii, 
certifikované podľa ISO 9227NSS 
testy soľným postrekom a sú 
v súlade s požiadavkami normy 
pre spojovacie zariadenia (CARLOS).
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Horizontálne ťažné zariadenie, 
odnímateľné
Ľahko pripojiteľné a odpojiteľné, 
s čiastočne viditeľným upevnením 
pre priamy prístup. Maximálna hmotnosť 
prívesu závisí od parametrov vášho 
vozidla. Pre bližšie informácie, prosím, 
kontaktujte vášho predajcu Kia.
A4281ADE03

Vertikálne ťažné zariadenie, odnímateľné
Vysoko kvalitné oceľové ťažné zariadenie 
so zaisťovacím systémom s 3 guličkami 
pre jednoduché a bezpečné uchytenie. 
Po odpojení ťažného zariadenia 
nie je vidieť žiadnu z jeho súčastí 
na vozidle. Maximálna hmotnosť 
prívesu závisí od parametrov vášho 
vozidla. Pre bližšie informácie, prosím, 
kontaktujte vášho predajcu Kia.
A4281ADE00

Ťažné zariadenie pevné (bez obrázku)
Ideálne pre pravidelné používanie. 
Pevné ťažné zariadenie je vyrobené 
s vysoko kvalitnou povrchovou úpravou 
odolnou voči korózii.
A4280ADE03

Nosič bicyklov Euroclick G2
Pre použitie s horizontálne montovaným 
a odpojiteľným ťažným zariadením. 
Ľahký nosič na dva bicykle jednoducho 
upevníte do montážneho bodu vozidla. 
Bezpečné upevnenie bicyklov s okrúhlym 
alebo oválnym rámom od 22 do 80 mm.
55220SBA00

Nosič bicyklov pre všetky typy ťažných 
zariadení
Vhodný pre prepravu dvoch bicyklov 
alebo dvoch elektrických bicyklov. 
Umožňuje nakloniť nosič pre pohodlný 
prístup do batožinového priestoru aj ak sú 
bicykle naložené. Nosič aj bicykle je možné 
uzamknúť. Najväčšie zaťaženie je 60 kg.
E823055001

Súprava káblov ťažného zariadenia 
(bez obrázku)
Súprava so zvukovým signálom 
poruchy osvetlenia prívesu. 
Vodotesná 13-pólová zásuvka.
A4620ADE00CP 7-pólová súprava
A4621ADE00CP 13-pólová súprava
55621ADE00 rozširujúca súprava 
pre 13-pólovú súpravu
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Deliaca mreža batožinového priestoru
Mreža, presne zapadajúca medzi operadlo zadného sedadla a strechu. Silná mreža chráni cestujúcich pred prienikom prepravovaných 
vecí, hlavne pri nehode. Je navrhnutá tak, aby nebránila vodičovi vo výhľade dozadu.
Horný rám:  A4150ADE00
Spodný rám:  A4151ADE00 (ľavá strana)

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

Organizátor batožinového priestoru 
Prenosný, 41 litrový 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.
55123SBA20

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
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Cíťte sa ako doma Interiér vo vašom Carense je extrémne pohodlný pre vás 

aj vašich cestujúcich. Výberom správneho príslušenstva 

si viete ešte viac uľahčiť život.

Držiak na iPad na predné sedadlo
Ideálne umiestnenie pre cestujúcich vzadu. 
Držiak je upevnený na operadle predného 
sedadla a umožňuje iPad otočiť alebo 
nakloniť pre ideálny sklon na sledovanie.
66582ADE00

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.
A4723ADE00

Parkovacie senzory, predné a zadné
Jednoduchšie parkovanie v stiesnených priestoroch. Výstražný tón sa mení v závislosti 
na blízkosti prekážky. 4 predné a 4 zadné snímače môžu byť nalakované vo farbe vozidla.
Predné: 66602ADE00 Zadné: 66603ADE00

Deflektor, predný
Obmedzuje turbulencie počas jazdy 
s mierne otvoreným predným oknom. 
Aerodynamicky tvarovaný deflektor 
presmeruje prúdenie vzduchu, 
dažďové kvapky a znižuje rušivý hluk. 
Súprava dvoch deflektorov.
A4221ADE00

Take away háčik
Pripevnený na stredovej konzole na strane 
spolujazdca. Háčik zabezpečuje vrecká 
s jedlom alebo nápojmi proti prevráteniu 
počas jazdy. 
66743ADE00

Konzola na mobilný telefón
Bezpečne drží váš mobilný telefón 
na dohľad a mimo výhľadu na cestu. 
Je vhodný pre všetky typy mobilných 
telefónov.
E555055000
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Vešiak
Elegantný a pohodlný spôsob ako 
udržať vaše oblečenie čisté a bez 
pokrčenia počas celej cesty. Jednoducho 
a bezpečne sa pripevňuje na prednom 
sedadle. Spĺňa súčasné požiadavky 
bezpečnosti cestujúcich. Vešiak je rýchlo 
odnímateľný pre použitie hocikde inde 
(kancelária, hotelová izba, atď.).
66770ADE00



Ochrana

16

Vždy vyzerať skvele Zabezpečte výstavný vzhľad vášho Carensu pomocou kvalitného 

príslušenstva, ktoré bolo špeciálne vyrobené na ochranu exteriéru  

a interiéru.

Chrániče rohov nárazníkov, predné a zadné
Zvýšená ochrana častí vozidla, ktoré sú mimo výhľadu vodiča pri parkovaní 
v stiesnených priestoroch. Súprava 4 chráničov.
A4270ADE00

Lišty bočných dverí
Účelová, štýlová ochrana proti škrabancom a preliačinám. Dopĺňajú športový, 
elegantný vzhľad vozidla a môžu byť vo farbe vášho vozidla. Súprava 4 líšt.
A4271ADE10
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Ochranná fólia hrany zadného nárazníka, priehľadná
Elastická, neviditeľná ochranná fólia na hornú časť zadného nárazníka. 
Zabraňuje poškodeniu laku pri nakladaní a vykladaní.
A4272ADE00TR

Ochranná fólia hrany zadného nárazníka, čierna
Čierna ochranná fólia na hornú časť zadného nárazníka. 
Zabraňuje poškodeniu laku pri nakladaní a vykladaní.
A4272ADE00BL

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

Chránič zadného nárazníku
Masívne ale štýlové vyhotovenie nerezovej ocele. Poskytuje účinnú ochranu 
laku proti poškodeniu pri nakladaní a vykladaní ťažkých predmetov 
alebo batožiny. Dokonale prilieha ku kontúram nárazníka.
A4274ADE00ST

Súprava lapačov nečistôt (bez obrázku)
Ochráňte najcitlivejšie miesta vášho vozidla od poškodenia kameňmi, blatom, 
špinou a posypovou soľou. Súprava 2 lapačov.
Predné: A4F46AC000
Zadné: A4F46AC100
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Ochrana

Textilné koberce, velúrové
Koberce z vysoko kvalitného, mäkkého 
velúru so zrnitým, protišmykovým 
spodkom. Súprava 4 samostatných 
kobercov so spevnenou časťou pod 
vodičovými pätami. S logom Carens 
na oboch predných kobercoch.
A4143ADE00

Textilné koberce, štandardné
Pevné, prešívané, plstenné koberce. 
Súprava 4 samostatných kobercov 
so zabudovanými upevňovacími bodmi 
a spevnenou časťou pod vodičovými 
pätami. S logom Carens na koberci vodiča.
A4141ADE00

Gumenné rohože
Súprava 4 samostatných rohoží. 
Tieto veľmi odolné rohože zachytávajú 
vodu, blato, piesok, cestnú soľ a boli 
vyrobené tak, aby sa dali ľahko umyť. 
Oba predné koberce majú logo Carens.
A4131ADE00
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Ochrana

Vanička dna batožinového priestoru
Presne zapadajúca, ľahko umývateľná vanička do kufra vášho Carensu. Je vode a prachu odolná.  
Robustná avšak ľahká, s logom Carens.
A4122ADE00

Koberec batožinového priestoru pre 5 miestnu verziu
Koberec batožinového priestoru s dvomi funkciami. 
Koberec je vyrobený presne na miery vozidla. Na jednej strane 
je použitý kvalitný velúr pre ochranu prepravovanému nákladu 
(vľavo) a z druhej strany má koberec protišmykový gumený 
povrch, ktorý chráni dno kufra pred zašpinením (hore).
A4120ADE05

Koberec batožinového priestoru pre 7 miestnu verziu
Koberec je vyrobený z kvalitného velúru presne na miery 
vozidla, s logom Carens. Velúrový materiál zabezpečí ochranu 
prepravovanému nákladu a ochráni tiež dno kufra pred 
zašpinením. Koberec zostane pripevnený ku operadlám tretieho 
radu sedadiel keď sú použité. Súprava dvoch kobercov.
A4120ADE07
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Bezpečnosť

Predvídajte nepredvídateľné Carens je skonštruovaný tak, aby ochránil vás aj vašich 

spolucestujúcich, ale vždy je dobré byť pripravený 

na kolízie, ktorým sa neviete vyhnúť. 

Výstražný trojuholník
Neprehliadnuteľný, skladací výstražný 
trojuholník je ľahký ale stabilný. Spĺňa Predpis 
EHK č. 27 a právne podmienky vo väčšine 
európskych krajín.
E883166000

Bezpečnostný balík
Obsahuje kompletnú lekárničku 
a najdôležitejšie pohotovostné prvky 
ako reflexnú vestu a výstražný trojuholník.
66940ADE00 

Reflexná vesta
Univerzálna reflexná vesta pre maximálnu 
viditeľnosť počas noci aj dňa. Spĺňa právne 
podmienky vo väčšine európskych krajín.
66941ADE00
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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.

Originálne príslušenstvo KIA vyvinuté MOBISOM

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

KSK13.01503

www.kia.com




