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Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól

Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia. 
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát, 
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek szerint 
érvényes.
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Emelje ki az új Niro minőségét és tartósságát az Eredeti Kia Tartozékokkal.  Az autójához 

tökéletesen illeszkedő tartozékokat és alkatrészeket szigorú szabályokat betartva terveztük, 

gyártottuk és teszteltük.  Helyi Kia márkakereskedője örömmel segít Önnek választani.

EXTRAFELSZERELÉSEK
 CSAK A LEGJOBB ELÉG JÓ.
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1.  LED talajmegvilágítás
  A világítás felkapcsol, amint kinyitja az ajtót. 

A LED talajmegvilágító fények karakteresek, 
ugyanakkor visszafogottak és fokozott 
láthatóságot biztosítanak, különösen sötétben. 
66651ADE00

2.  LED lábtér-megvilágítás 
Prémium hatású üdvözlőfény, mely az ajtózárak 
oldásakor felkapcsol, a motor indításakor pedig 

LED-es ajtó projektorok: Kia logó 
Stílusos beszállás az éjszakában: a visszafogott, mégis jól látható megvilágítás 
lenyűgöző látványosságként a Kia logóját vetíti a talajra. Az első ajtók 
nyitásakor automatikusan felkapcsol. 
66651ADE00K

fokozatosan elhalványul. Válasszon a divatos 
piros és a klasszikus fehér színű megvilágítás 
között. A második üléssori megvilágítás kizárólag 
első üléssori világítással együtt építhető be.

2a. 66650ADE20W (fehér / első üléssor) 
2b. 66650ADE30W (fehér / második üléssor) 
2c. 66650ADE20 (piros / első üléssor) 
2d. 66650ADE30 (piros / második üléssor)

TEREMTSE MEG  
 SAJÁT STÍLUSÁT

Kia Niróját a természet ihlette. Tegye még tökéletesebbé: 

beszálláskor világítsa meg környezetét energiatakarékos LED 

fényforrásokkal.
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1.  16" könnyűfém keréktárcsa készlet   
16" ötküllős könnyűfém keréktárcsa teljes 
méretű dísztárcsával, 6.5Jx16, alkalmas 
205/60 R16 abroncsokhoz. A készlet tartalma: 
kerékagyborítás, 5 db kerékcsavar. 
G5F40AK000

2.  18" könnyűfém keréktárcsa készlet 
18" öt duplaküllős, mart felületű könnyűfém 
keréktárcsa, 7.5Jx18, alkalmas 225/45 
R18 abroncsokhoz.A készlet tartalma: 
kerékagyborítás, 5 db kerékcsavar. 
G5F40AK100

3.  TPMS Abroncsnyomás-felügyeleti készlet 
Legyen mindig biztonságban az abroncsok 
optimális állapotát szavatoló, eredeti 
szenzorokkal. A TPMS készlet segítségével 
tisztában lehet az abroncsok pontos 
nyomásértékével. 
D4F40AK990

4.  Kerékőr, kulccsal 
Óvja meg befektetését! A zárható kerékcsavarok 
megbízhatóan védelmezik könnyűfém 
keréktárcsáit a lopás ellen.  
66490ADE50 (medium)

Miért válassza az Eredeti Kia 
Tartozékokat?

  A gyári beépítésű alkatrészekkel 
azonos elvárások szerinti, 
szigorú tesztelés 
  Számos vizsgálaton ellenőrizzük 
a kerekek szerkezeti 
szilárdságát
  Igazodik a KIA homologizációs 
előírásaihoz

1 2

TEGYE
 SZEMÉLYESSÉ

Hogyan teheti legegyszerűbben kifejezetten ele  - 

 gáns sá hibrid crossoverét? Természetesen lenyű - 

göző keréktárcsákkal!

3 4
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1.  Xtender síléc és snowboard tartó 
Még több élmény, még kevesebb erőfeszítéssel: élvezze a téli sportokat 
aggodalmak nélkül. Az akár hat pár síléc vagy négy hódeszka szállítására 
alkalmas tartó oldalra kitolható, így kényelmesebben és könnyebben 
szerelheti fel vagy veheti le felszerelését, anélkül, hogy ruházatát 
összekoszolná az autó oldalfala. A fokozott biztonság érdekében zárható.  
55700SBA10

2.  Deluxe síléc- és snowboard tartó 
Az egész napos síelés után nincs nagyobb öröm, mint ha gyorsan és 
könnyedén visszaindulhatunk a szállásra. Egyszerre akár 6 pár síléc vagy 4 
snowboard elhelyezésére alkalmas.  A fokozott biztonság érdekében zárható.  
55700SBA20

3.  ProRide kerékpártartó 
Tegye egyszerűvé és biztonságossá a kerékpárok felhelyezését és leemelését. 
Miután a kerékpárt felhelyezte a váztartóra, a praktikus forgógombokkal 
tetőmagasságban, egy kézzel elvégezheti a beállításokat és a rögzítést. Akár 
20 kilogrammal terhelhető. A fokozott biztonság érdekében zárható.  
55701SBA10

4.  FreeRide kerékpártartó 
Tegye feledhetetlenné a kerékpározás élményét. Gyorsan, egyszerűen 
rögzítheti és leemelheti kerékpárjait, hála a gyorszáras váztartónak, az 
ötletes kialakítású keréktartóknak és a szabályozható, gyorsan oldható 
szíjaknak. A zárható szerkezet teherbírása 17 kg. 
55701SBA21

VESSE BELE MAGÁT 
 A SZABAD TERMÉSZETBE

A Kia Nirót kifejezetten az aktív életmód igényeit figyelembe véve 

terveztük meg. Az Eredeti Kia Tartozékok segítenek az Ön elvárásaihoz 

igazítani az autót.

Alumínium kereszttartók 
Minél több minden fér fel, annál több élmény vár Önre. A könnyű, egyszerűen 
felszerelhető kereszttartók tökéletesen illeszkednek. Csak eredeti tetőkerettel 
felszerelt gépkocsikhoz rendelhető. Panoráma napfénytetővel is felszerelhető. 
G5211ADE00AL

MIért válassza az Eredeti Kia 
Tartozékokat?

  Egyedi kialakításuk csökkenti a 
szélzajt 
  A gyári beépítésű alkatrészekkel 
azonos elvárások szerinti, szigorú 
tesztelés
  Maximálisan kihasználják autója 
megengedett tetőterhelését
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1.  Vonóhorog kábelköteg 
A készlet a jármű eredeti csatlakozóit használja, 
valamint egy olyan, multifunkciós vontatmány 
modult, amely felerősíti a szükséges jeleket. 
Az izzós és LED-es utánfutó világítással is 
kompatibilis készlet hangjelzéssel figyelmeztet, 
ha meghibásodik a vontatmány irányjelzője 
vagy féklámpája. A gépkocsi hátsó ködlámpáját 
automatikusan kiiktatja, ha vontatmányt 
csatlakoztatunk rá. A vízálló aljzattal (13 pólusú) 
rendelkező csatlakozóháznak köszönhetően nem 
kell a beázástól tartania. 
G5621ADE00CP (13 pólusú) 
G5620ADE00CP (7 pólusú)

2.  Oldható vonóhorog 
Amikor jelentős terheket kell vontatnia, ez a 
kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült 
vonóhorog optimális megoldást jelent. A 
háromgolyós rögzítési rendszer lehetővé teszi 
a horog egyszerű, biztonságos és diszkrét 
leszerelését. A járművével vontatható legnagyobb 
tömegről érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél. 
Kizárólag vontatási csomaggal felszerelt 
járművekhez. 
G5281ADE00

Vonóhorgokra vonatkozó, fontos tájékoztatás 
Kizárólag vontatási csomaggal felszerelt 
járművekhez rendelhetőek. A Niróval vontatható 
maximális tömeget az adott modell műszaki 
specifikációja határozza meg.  További 
tájékoztatásért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

Az összes Eredeti Kia Niro Tartozékként 
forgalmazott vonóhorog rozsdaálló, teljesíti az 
ISO 9227NSS sószórásos teszt követelményeit, 
valamint a vontatmányok csatlakoztatására 
vonatkozó szabvány (CARLOS) előírásait. UNECE 
55R tanúsítvány.

3.  Vonóhorogra szerelhető általános kerékpártartó 
Optimális megoldás kerékpáros nyaralásokra vagy egész napos 
kirándulásokra. Maximális élmény, minimális erőfeszítés. Két kerékpár 
(beleértve az elektromos kerékpárokat is) szállítására. Maximális 
terhelhetőség 60 kg. Könnyen rakodható, védett a lopás ellen, és lehetővé 
teszi a csomagtérajtó nyitását a kerékpárok leszerelése nélkül. 
E823055001 (LHD)

Miért válassza az Eredeti Kia Tartozékokat?
  A gyári beépítésű alkatrészekkel azonos 
elvárások szerinti, szigorú tesztelés

  A kerékpárszállítókra vonatkozó CARLOS BC 
és az utánfutókra/ lakókocsikra vonatkozó 
CARLOS TC szabványok maximális 
biztonságot szavatolnak

  E-coat (elektroforetikus) festési eljárás 
gondoskodik a hatékony korrózióvédelemről1 2

3
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1.  Hátsó üléssori iPad® bölcső 
Televíziós műsorok, filmek, játékok - mostantól utasai mindezeket élvezhetik menet közben, és a leghosszabb 
utazások is gyorsan telnek majd. Forgatható és dönthető, hogy utasai tökéletesen lássák a képernyőt. 
Kompatibilis termékek: iPad® 1, 2, 3 és 4, valamint iPad®Air 1 és 2. A töltő és az iPad® nem részei a csomagnak. 
66582ADE01

2.  Mobil autós vállfa 
Ráncok és aggodalmak nélkül: a vállfa segítségével rendezetten tarthatja ruháit. Könnyen rögzíthető az első 
üléseken. Ha hátsó utasokat szállít, el kell távolítani. 
66770ADE00

3.  Étel- és italrögzítő kampók 
Egyszerű, mégis hatékony: ez a diszkrét kampó lehetővé teszi, hogy az autós büféből vagy az étteremből 
hazaszállított ételek, italok ne boruljanak ki menet közben. A padlókonzol utas oldali részén rögzíthető. A kép 
illusztráció. 
66743ADE00

1.  Sárfogó készlet 
Ezek az egyedi kialakítású sárfogók rossz időben óvják a fenéklemezt, a 
küszöböket és az ajtókat a szennyeződéstől, a sártól és a felverődésektől. 
G5F46AK000 (első / 2 darabból álló készlet) 
G5F46AK100 (hátsó / 2 darabból álló készlet)

2.  Ajtókilincs üregvédő fólia 
Érintésveszély! Az ajtókilincsek mögötti üregek fokozott kopásnak vannak 
kitéve. Ezekkel a fóliákkal azonban megelőzhető a sérülés: az autó fényezése 
olyan marad, mint újkorában, mentes a köröm- és kulcsnyomoktól.  
66272ADE00 (4 darabos készlet)

3.  Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, fekete 
Rakodja csomagjait gondtalanul, annak megnyugtató tudatában, hogy a hátsó 
lökhárító felső éle védett mindenféle karcolástól és súrlódástól. 
G5272ADE00BL

4.  Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, átlátszó 
Minél többet szállít, annál nagyobb az esélye, hogy megsérül a hátsó lökhárító. 
Ez a diszkrét, átlátszó fólia hatékonyan óvja a fényezést az esetleges 
sérülésektől. 
G5272ADE00TRA TERMÉSZET NEM ISMERI 

 A RENDETLENSÉGET

MÉG INKÁBB FENNTARTHATÓ 
 A MÉG HOSSZABB ÉLETTARTAMÉRT

Az Eredeti Kia Tartozékokkal a kényelem és komfort 

együtt jár Önnek.

Ha vigyázunk a dolgokra, meghosszabbítjuk élettartamu-

kat - ráadásul tovább gyönyörködhetünk bennük.

1

2

3

1 2

3 4
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1.  Négyévszakos szőnyegek szürke díszítéssel 
Bármilyen kalandból tér is vissza, az autóba 
beszállva nem kell aggódnia a nedves, saras, 
homokos lábbelik miatt. A tartós, könnyen tisz-
títható szőnyegek hatékonyan és hiánytalanul 
óvják az utastér padlóját. A méretre szabott 
formájú, szürke logóval díszített szőnyegek 
elmozdulását szabványos rögzítőpontok akadá-
lyozzák meg. 
G5131ADE00 (4 darabos készlet)

2.  Textil padlószőnyeg, velúr 
Makulátlanul tiszta belső tér, hosszan. A kiváló 
minőségű, dupla öltésekkel varrott velúr 
padlószőnyegek megóvják a Niro belső terét a 
mindennapok során előforduló szennyeződéstől, 
egyben a megjelenését is javítják. A láb-
térbe tökéletesen illeszkedő, vastag velúr 
szőnyegeket az első sorban a Niro logója díszíti. 
A szőnyegeket a normál rögzítőpontokhoz il-
leszthetjük, hátoldaluk csúszásgátló.  
G5143ADE00 (4 darabos készlet) 

3.  Textil padlószőnyeg, prémium 
Tegye tökéletessé a modern utastér 
megjelenését a fényűző hatású, prémium 
padlószőnyegekkel. A Niro lábterébe tökéletesen 
illeszkedő, vastag velúr szőnyegeket az első 
sorban a Kia fekete-ezüst színű fém logója díszíti. 
A szőnyegeket a normál rögzítőpontokhoz illesz-
thetjük, hátoldaluk csúszásgátló. 
G5144ADE00 (4 darabos készlet) 

4.  Csomagtér tálca szürke betéttel 
Nem lehet olyan nedves, sáros vagy nyirkos az idő, hogy az egyedi kialakítású tálca ne védené meg 
tökéletesen a csomagteret a piszoktól. Tartós és csúszásmentes, megemelt peremével tökéletesen 
vízhatlan. A texturált, csúszásgátló felületen nem mozdulnak el a csomagok. A Niro belső teréhez 
illeszkedő, egyedi kialakítás. A Niro logójával, valamint szürke dekorbetéttel díszítve. 
G5122ADE00 (padló alatti tárolótálcával felszerelt modellekhez) 
G5122ADE10 (padló alatti tárolótálca nélküli modellekhez)

5.  Csomagtéri szőnyeg 
Akár kisállatot, heti nagybevásárlást vagy a család csomagjait szállítja, a méretezett, kettős öltésekkel 
varrott szőnyeg segít hosszan megőrizni a csomagtartó tiszta, újszerű, tetszetős megjelenését. Kiváló 
minőségű velúr anyagból készült, a Niro logójával díszítve. 
G5120ADE00
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Miért válassza az Eredeti Kia Tartozékokat?
  Eredeti gyári beszállítói előírások szerint gyártott és tesztelt szőnyeganyag
  CAD adatokon alapuló tervezése tökéletes illeszkedést szavatol
  Tartós és biztonságos rögzítőszemek, csúszásgátló hátoldal
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MINDIG A BIZTONSÁG 
AZ ELSŐ
Kia Nirója számos tulajdonsággal rendelkezik, amelyek 

növelik Ön és utasai biztonságát. Készüljön fel minden 

eshetőségre az Eredeti Kia Tartozékokkal.

1.  Láthatósági mellény 
Itt kezdődik a biztonság: kiválóan látható, neonszínű mellény, amely a rávarrt 
fényvisszaverő csíkoknak köszönhetően éjjel és nappal egyaránt kiváló 
észlelhetőséget biztosít. A könnyen elcsomagolható mellény teljesíti a DIN EN 
471 szabvány előírásait; a legtöbb európai országban kötelező tartozék. Egy 
méretben kapható. 
66941ADE00 (egy darab mellény)

1 3

1

2

2.  Felszerelési táska 
Az úton bármi megtörténhet; ne hagyjon esélyt a kellemetlen 
meglepetéseknek. A felszerelési táska két láthatósági mellényt, elakadásjelző 
háromszöget, valamint elsősegélynyújtó készletet tartalmaz. Megfelel a 
mindenkori hatályos magyar előírásoknak. 
66940ADE00 

3.  Elakadásjelző háromszög 
Készüljön fel a váratlan helyzetekre. Ha járműve mozgásképtelenné válik, a 
messziről látható, könnyű elakadásjelző háromszög hatékonyan figyelmezteti 
a közeledő autósokat a veszélyhelyzetre. Könnyű, stabil, összehajtható. 
Teljesíti az ECE-R27 szabvány követelményeit; a legtöbb európai országban 
kötelező tartozék.  
66942ADE00
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PROTECTION

1.  Festékjavító készlet 
Óvja járművét a korróziótól, és őrizze meg nagyszerű megjelenését. Javítsa 
ki a karcolásokat, kőfelverődéseket és egyéb hibákat a festékjavítóval. A 
cikkszámokról érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél.

2.  Nyári autóápolási készlet 
A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó koncentrátumot, ami 
eltávolítja az ablaküvegről a zsíros lerakódásokat, rovarokat és egyéb 
szennyeződéseket, és ezáltal kristálytiszta szélvédőt biztosít.  Az igazán 
makacs rovarmaradványokat a rovar eltávolító spray segítségével moshatja le 
a szélvédőről és a fényszórókról.  A kifejezetten könnyűfém keréktárcsákhoz 
kifejlesztett keréktárcsa-tisztító spray egyben kiváló minőségű zsírtalanítóként 
is használható, és megkönnyíti a fékpor és egyéb lerakódások eltávolítását.  A 
plusz szivacs segít letörölni a szennyeződést az üvegfelületekről. 
LP974APE102K (a készlet a fent említett összes terméket tartalmazza)

Az alábbi termékek egyenként is megvásárolhatók: 
2a. Nyári ablakmosó folyadék 1:100 koncentrátum (40 ml)  LP974APE101K
2b.  Keréktárcsa-tisztító spray (500 ml) LP970APE101K
2c. Rovar eltávolító spray (500 ml) LP970APE102K

3.  Glasscoat kezelés 
A külső felületeket óvja a szennyeződéstől, az oldószerektől, az útsózástól, az 
autómosóktól és a madárpiszoktól. Nem szükséges viaszolni Beltéri Glasscoat 
kezelés: hatásos hipoallergén PTFE bevonatot képez a szőnyegeken és 
kárpitokon, óvja azokat a mindennapos koszolódástól, foltoktól. 
LP982APE1BROK (Bronz csomag) 
LP982APE1SILK (Ezüst csomag) 
LP982APE1GOLK (Arany csomag)

4.  Téli autóápolási készlet 
A készlet tartalmaz egy üveg téli ablakmosó folyadék koncentrátumot, 
amellyel akadálytalanul siklik a szélvédőn az ablaktörlő, és amely eltávolítja 
az útfelületről felverődő szennyeződést, ónos esőt és havat.  Emellett a 
szélvédő jégmentesítésére szolgáló, pumpás spray nem csak megtisztítja 
az üvegfelületet, de megakadályozza annak ismételt befagyását.  Az ablak 
megtisztítását jégkaparó segíti, míg a szivacs letörli a párát az ablaküvegről.

Az alábbi termékek egyenként is megvásárolhatók:
4a. Szélvédő jégmentesítő spray (500 ml)  LP973APE110K
4b. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60 ° C, 1 l) LP973APE103K
4c. Téli ablakmosó folyadék, használatra kész  (-30 ° C, 5 l) LP973APE104K
4d. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60 ° C, 500 ml)  LP973APE102K
4e. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60 ° C, 250 ml) LP973APE101K

MINDENT KIBÍR AMIT A TERMÉSZET
   A SZÁMÁRA TARTOGAT

Hibrid crossover járműve arra termett, hogy Ön akadálytalanul élvezhesse 

a természetet. Válasszon az Eredeti Kia Tartozékok közül, és semmi nem 

érheti váratlanul.
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