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Csak a legjobb elég jó

Emelje ki az új Sorento 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.



Könnyűfém keréktárcsa készlet 17” 
17” 5 dupla küllős könnyűfém keréktárcsa, 
7.0Jx17, 235/65 R17 abroncsokhoz. A készlet 
kerékagy-borítást és öt kerékcsavart tartalmaz.
C5F40AC110 (TPMS-kompatibilis)

Könnyűfém keréktárcsa készlet 19” 
19” 5-Y-küllős könnyűfém keréktárcsa, kétszínű, 
7.5Jx19, 235/55 R19 abroncsokhoz. A készlet 
kerékagy-borítást és öt kerékcsavart tartalmaz.  
C5F40AC330 (TPMS-kompatibilis)

Könnyűfém keréktárcsa 17” Suwon
17” 5-küllős könnyűfém keréktárcsa, ezüst, 
7.0Jx17, 235/65 R17 abroncsokhoz. 
C5400ADE00 (TPMS-kompatibilis)

Könnyűfém keréktárcsa készlet 19” 
19” 10-küllős könnyűfém keréktárcsa, krómozott, 
7.5Jx19, 235/55 R19 abroncsokhoz. A készlet 
kerékagy-borítást és öt kerékcsavart tartalmaz.
C5F40AC350 (TPMS-kompatibilis)

Könnyűfém keréktárcsa készlet 18”
18” 10-küllős könnyűfém keréktárcsa, kétszínű, 
7.5Jx18, 235/60 R18 abroncsokhoz. A készlet 
kerékagy-borítást és öt kerékcsavart tartalmaz.        
C5F40AC230 (TPMS-kompatibilis)

Piros LED lábtér-megvilágítás
Rejtett padlóvilágítás az első lábtérben.  
Kellemes üdvözlő fény, amely az első ajtók 
nyitásakor fel-, csukásakor pedig lekapcsol.  
A második üléssorra is megrendelhető.
66650ADE00 (első üléssor)
66650ADE10 (második üléssor)

Csomagtérajtó dísz
A méretre készült, magas fényű, rozsdamen-
tes acél díszléc divatos és stílusos megjelenést 
kölcsönöz a csomagtartó ajtajának. 
C5491ADE00ST

Kerékőr, kulccsal
Ha már sokat áldozott a tökéletes stílusra, óvja meg 
befektetését ezekkel a zárható kerékcsavarokkal.
66490ADE10

TPMS - Abroncsnyomás-felügyeleti rendszer  
Maximális úttartás, minimális üzemanyag- 
fogyasztás, optimális károsanyag-kibocsátás: 
használja az alapkivitelű TPMS rendszert tarto-
zékként választott keréktárcsájával is. A készlet 
tartalma: négy érzékelő és négy kerékcsavar.  
3NF40AC000

KERÉKTÁRCSÁK STÍLUS

Teremtse meg saját stílusát. 
Alakítsa saját ízléséhez a Sorentót a kecses, dinamikus 
formatervet kihangsúlyozó tartozékok segítségével.

Oldalsó fellépő, „sportos”
A sportos és funkcionális fellépő, alumínium betéteivel és csúszásgátló gumi elemeivel megkönnyíti a beszállást, illetve  
a tetőcsomagtartón elhelyezett tárgyak elérését. Az első sárfogó készlettel nem kompatibilis.
C6F37AC100

Külső visszapillantó tükörház-borítás
A látványos, magas fényű rozsdamentes acél külső tükörház-borítás jól harmonizál a többi ragyogó fényű 
stíluselemmel. 
C5431ADE00ST



SZABADIDŐ

5. Deluxe síléc- és snowboard-tartó
Egyszerre akár 6 pár síléc vagy 4 snowboard elhe-
lyezésére alkalmas. A fokozott biztonság érdekében 
zárható. Hajlított keresztléc esetében használja  
a csomagban mellékelt távtartót a keresztléc és  
a tartó között. A kép illusztráció.
55700SBA20 

6. Csomagrögzítő háló az utasülésen
A gumiszalagokkal az utasülésre rögzíthető, praktikus 
hálós tároló ideális azon apró tárgyak biztonságos 
elhelyezésére, amelyekre a vezetőnek menet közben 
szüksége lehet. Megakadályozza a tárgyak szétguru-
lását, a vezetőülésből könnyen elérhető. 
66170ADE00

7. Csomaglekötő háló
A csomagtartó padlójához tervezett tartós, rugalmas 
háló. Megakadályozza az apró tárgyak csúszkálását 
menet közben. Kizárólag padló alatti tárolórekesszel 
szerelt modellekhez.
85790C5000

8. Minden típusú vonóhorogra felszerelhető  
kerékpártartó
Kettő kerékpár szállítására alkalmas, elektromos 
kerékpárokkal is kompatibilis szerkezet. Legfeljebb 
60 kg-ig terhelhető. Kényelmes és praktikus, billenthe-
tő funkciójának köszönhetően a kerékpárok leemelése 
nélkül is hozzáférhet a csomagtartóhoz. A tartó és a 
kerékpárok használat közben egyaránt lopásvédettek.
E823055001

3. ProRide kerékpártartó
Miután a kerékpárt felhelyezte a váztartóra, minden 
további beállítást és rögzítést a tetőlemez magassá-
gában, egy kézzel működtethető forgógombbal végez-
hetünk el. A tartó az autó bal és jobb oldalára egyaránt 
felszerelhető. Legfeljebb 20 kg-mal terhelhető. A foko-
zott biztonság érdekében zárható. A kép illusztráció.
55701SBA10

2. FreeRide kerékpártartó
Gyorsan, egyszerűen rögzítheti, illetve emelheti 
le kerékpárjait, hála a gyorszáras váztartónak, az 
ötletes kialakítású keréktartóknak és a szabályozható, 
gyorsan oldható szíjaknak. Legfeljebb 17 kg-mal 
terhelhető. A fokozott biztonság érdekében zárható. 
A kép illusztráció.
55701SBA21 (T-Bolt adapterrel)

1. Kereszttartó, alumínium
A robusztus, kis tömegű alumínium kereszttartókat kifeje-
zetten a Sorento hossztartójához tervezték. Könnyen  
fel- és leszerelhetők. Hossztartó nélküli modell esetén  
kérjük, tekintse meg a vonóhorogra szerelhető kerékpár-
szállító megoldásokat. Legnagyobb terhelhetőség 80 kg.
C5211ADE00AL

Minden belefér.
Növelje még tovább a Sorento eleve lenyűgöző szállítókapacitását,  
és soha nem kell otthon hagynia kedvenc sporteszközeit.

4. Xtender síléc- és snowboard-tartó
A könnyebb fel- és lerakodás érdekében a 
szállítórendszer oldalra kitolható, így ruhája nem 
érintkezik a karosszériával. Egyszerre akár 6 pár síléc 
vagy 4 snowboard elhelyezésére alkalmas. A fokozott 
biztonság érdekében zárható. Hajlított keresztléc 
esetében használja a csomagban mellékelt távtartót 
a keresztléc és a tartó között. A kép illusztráció.
55700SBA10
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Megjegyzés: A Sorentóhoz kínált mindkét vonóhorog   
UNECE 55R minősítéssel rendelkezik. A legnagyobb  
terhelhetőség kerékpártartó használata esetén 75 kg, 
beleértve a kerékpártartó tömegét is.

9. Függőlegesen oldható vonóhorog
Kiváló minőségű acél vonóhorog háromgolyós  
reteszeléssel az egyszerű és megbízható rejtett  
rögzítésért. Leszerelés után láthatatlan.
C5281ADE00

10. Fix vonóhorog
Rendszeres használatra ideális, rögzített vonó-
horog kiváló minőségű, rozsdaálló bevonattal. 
C5280ADE00

11. Vonóhorog kábelköteg 
Az eredeti jármű csatlakozókon, illetve a jeleket fel-
erősítő, multifunkciós utánfutó modulon keresztül 
csatlakozik. Egyaránt kompatibilis a hagyományos 
izzókkal szerelt, valamint a LED-es utánfutó világítással. 
Hangjelzéssel figyelmeztet az utánfutó irányjelzőjének 
vagy féklámpájának a meghibásodására. Utánfutó 
csatlakoztatásakor a rendszer automatikusan kiiktatja 
a gépjármű hátsó ködlámpáját. Európai használatra ja-
vasolt. A 13 pólusú csatlakozó vízálló, a rendszer minden 
modern lakókocsi funkcionalitást támogat.
+15/+30 hosszabbító készletre előkészítve 
(55621ADE01 számú hosszabbító készletet külön 
meg kell vásárolni):
+15: Kizárólag bekapcsolt gépjármű gyújtás és műkö-
dő generátor esetén biztosít áramellátást (a lakókocsi 
hűtőszekrényéhez használatos)
+30: Állandó áramellátás a csekély áramfelvételű  
fogyasztókhoz – kiegészítő világítás és vízpumpa  
(lakókocsikon vagy lószállító utánfutókon használatos)

Vonóhorog kábelköteg, 13-pólusú C5621ADE00CP
Vonóhorog kábelköteg adapter, 13 / 7-pólusú 
(járműtől a vontatmányig)   E919999137
Hosszabbító készlet +15 / +30 55621ADE01

Vonóhorgokra vonatkozó fontos tájékoztatás 
A Sorentóval vontatható maximális tömeget az adott 
modell műszaki specifikációja határozza meg. További 
tájékoztatásért forduljon Kia márkakereskedőjéhez. 
Az összes Eredeti Kia Tartozékként forgalmazott vonó-
horog rozsdaálló, teljesíti az ISO 9227NSS sószórásos 
teszt követelményeit, valamint a terhelési normákra 
(CARLOS), vontatmányok csatlakoztatására (TC) és a 
kerékpártartókra (BC) vonatkozó szabvány előírásait.

SZABADIDŐ



KOMFORT

Hátsó üléssori iPad® bölcső
A bölcső biztonságosan az első ülés háttámlájához rögzíthető, és lehetővé teszi az iPad® 
elforgatását, megdöntését. A termék nem tartalmazza az iPadet. Kompatibilis iPad® 
modellek: iPad® 1, 2, 3 & 4, valamint iPad®Air 1 & 2.
66582ADE01

Mobil autós vállfa
Ennél praktikusabban és elegánsabban még soha nem tarthatta rendezetten 
és ráncmentesen a ruháit menet közben. A vállfa könnyedén, biztonságosan az 
első fejtámlához rögzíthető. Szükség esetén könnyedén leszerelheti, és magával 
viheti (irodába, szállodai szobába stb.). 
66770ADE00

Étel- és italrögzítő kampó
A középkonzol utasoldali felének alján kialakított horog biztonságosan rögzíti az elvitelre 
vásárolt ételeket, italokat tartalmazó zacskókat, megakadályozva azok esetleges  
kiborulását. A kép illusztráció
66743ADE00

Vezeték nélküli, indukciós töltőaljzat
Elektromágneses indukció segítségével tölti gyorsan és egyszerűen elektronikus eszközeit. Qi 
kompatibilis okostelefonját helyezze egyszerűen az aljzatra, és megkezdődik a töltési folya-
mat. A nem Qi rendszerű készülékek külön töltő bölcső segítségével használhatók az aljzattal.  
C6F76AC000

Legyen minden utazás 
     kellemes és emlékezetes.

Kényelem, praktikum és kapcsolódás felsőfokon,  
a Sorento minden utasa számára.

KOMFORT

USB töltő 
Töltse gyorsan és biztonságosan USB portra 
csatlakoztatható elektronikus berendezéseit. 
Beépített túlmelegedés elleni védelemmel. 
A hasonló töltőknél háromszor gyorsabb, 
kompakt töltőegység fémes burkolatát 
gravírozott Kia logó díszíti. 
A7H60AK000EU

< Szélterelő
Mérsékli a légörvényeket, ha menet közben kissé lehúzza az 
első ablakot. Az áramvonalas kialakítású szélfogó eltereli a 
légáramlatot, és távol tartja az utastértől az esőcseppeket.  
Kétdarabos.
C5221ADE00



VÉDELEM VÉDELEM

1. Csomagtéri tálca
A könnyű, vízálló és igen tartós védőtálca megemelt pereme révén óvja a csomagteret 
a piszoktól és a nedvességtől. Csúszásgátló gumi felülete segíti a csomagok biztonságos 
rögzítését. A tálcát kifejezetten a Sorentóhoz méreteztük, felszínét a Sorento logója díszíti. 
Hétüléses kivitelek esetén kihajtott harmadik üléssorral nem használható.
C5122ADE05 (ötüléses)
C5122ADE07 (hétüléses)

Őrizze meg autóját 
    makulátlan állapotában.

Ne hagyja, hogy a kosz, a nedvesség, a karcok és kopások elcsúfítsák   
a Sorento külsejét vagy utasterét.

1

4. + 5. Textil padlószőnyeg, velúr 
A kiváló minőségű, puha velúr szőnyegek stílusosan óvják a padlót, hogy 
utastere hosszan megőrizze tiszta, új hatását. A lábtérbe tökéletesen illesz-
kedő szőnyegeket a normál rögzítőpontokhoz illeszthetjük, hátoldaluk csúszás-
gátló. A vezető- és utasoldali padlószőnyeget a Sorento hímzett logója díszíti.

C5143ADE00 (1. és 2. üléssor)

2. + 3. Gumiszőnyegek
A lábterekbe tökéletesen illeszkedő, négydarabos szőnyegkészlet. A rendkívül stra-
pabíró, tartós szőnyegek megóvják az utasteret a víztől, sártól, homoktól és a sótól; 
egyedi felületkezelésük révén rendkívül könnyen tisztíthatók. A vezető oldali szőnyeget 
a Sorento logója díszíti.
C5131ADE00 (1. és 2. üléssor)
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6. + 7.  Textil padlószőnyeg, alap
A strapabíró, nemezelt kialakítású padlószőnyegek biztonságosan rögzíthetők, 
minőségükben és dizájnjukban tökéletesen illeszkednek az autó belteréhez. 
A vezető oldali szőnyeget a Sorento logója díszíti, a pedálsor előtt megerősített 
saroktámasz található.
C5141ADE00 (1. és 2. üléssor)



VÉDELEM VÉDELEM

Kétoldalas csomagtéri szőnyeg 
Kifejezetten a Sorentóhoz tervezett,  
kétfunkciós szőnyeg. A szőnyeg egyik  
oldalán finom velúr felületet találunk, 
amely maximálisan óvja a sérülékeny 
rakományt. Másik oldalát tartós, vízálló 
felület borítja, amely ideális piszkos  
rakományok szállítására. A kihajtható  
lökhárító védőelemmel kombinálható.
C5120ADE05 (ötüléses)

< Csomagtartó szőnyeghez erősíthető, lökhárító védőelem
Az egyedi kialakítású, kihajtható védőelem megóvja a lökhárítót a ki- és bepa-
koláskor előforduló sérülésektől. Gyorsan és egyszerűen a csomagtéri szőnyeghez 
erősíthető. Használaton kívül behajtható, illetve szükség szerint fel- és leszerelhető.
2P120ADE50

Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, átlátszó
A tartós, átlátszó védőfólia óvja a lökhárító felső, fényezett szélét a csomagok 
be- és kipakolása során fenyegető sérülésektől. 
C5272ADE00TR

Ajtókilincs fólia
Megóvja a kilincs mögötti lemezfelületet és a fényezést a karcoktól és a kopástól. 
Tartós, öntapadó, átlátszó fólia. 4 darabos készlet. A kép illusztráció. 
66272ADE00

Sárfogó készlet
Óvja autója fenéklemezét, küszöbét és ajtajait a hólétől, piszoktól, törmeléktől 
és sótól. Kifejezetten a Sorentóhoz tervezve. Az első készlet nem kompatibilis 
a „Sportos” oldalsó fellépőkkel. 
C6F46AC100 (első készlet / kétdarabos)  
C6F46AC200 (hátsó készlet / kétdarabos)  
C6F46AC000 (első készlet & hátsó készlet / négydarabos)

Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, fekete
Az egyedi kialakítású, fekete védőfólia óvja a lökhárító felső, fényezett szélét 
a csomagok be- és kipakolása során fenyegető sérülésektől. 
C5272ADE00BL

Csomagtéri szőnyeg 
Stílusos megjelenés, tiszta csomagtartó: 
a raktér padlójához tökéletesen igazodó 
szőnyeg kiváló minőségű velúrból készült, 
zászlós típuslogó díszíti. Kihajtott harmadik 
üléssorral nem használható. A kihajtható 
lökhárító védőelemmel kombinálható.
C5120ADE07 (7 hétüléses)



7. Nyári autóápolási készlet
A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó koncentrátumot (7a), ami el-
távolítja az ablaküvegről a zsíros lerakódásokat, rovarokat és egyéb szeny-
nyeződéseket, és ezáltal kristálytiszta szélvédőt biztosít. Az igazán makacs 
rovarmaradványokat a rovar eltávolító spray (7c) segítségével moshatja le 
a szélvédőről és a fényszórókról. A kifejezetten könnyűfém keréktárcsákhoz 
kifejlesztett keréktárcsa-tisztító spray (7b) egyben kiváló minőségű zsírtalaní-
tóként is használható, és megkönnyíti a fékpor és egyéb lerakódások eltávolítá-
sát. A plusz szivacs segít letörölni a szennyeződést az üvegfelületekről. 
LP974APE002K (a készlet a fent említett összes terméket tartalmazza)

Az alábbi termékek egyenként is megvásárolhatók:
7a.  Nyári ablakmosó folyadék 1:100 koncentrátum (40 ml)  LP974APE001K
7b.  Keréktárcsa-tisztító spray (500 ml) LP970APE001K
7c.  Rovar eltávolító spray (500 ml) LP970APE002K

8. Téli autóápolási készlet
A készlet tartalmaz egy üveg téli ablakmosó folyadék koncentrátumot (8b), 
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 (8a) nem csak megtisztítja az üveg-
felületet, de megakadályozza annak ismételt befagyását. Az ablak megtisz-
títását jégkaparó (8f) segíti, míg a szivacs (8f) letörli a párát az ablaküvegről..
LP973APE009K (a készlet a fent említett összes terméket tartalmazza)

Az alábbi termékek egyenként is megvásárolhatók:
8a.  Szélvédő jégmentesítő spray (500 ml) LP973APE010K 
8b.    Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 1 l) LP973APE003K
8c.  Téli ablakmosó folyadék, használatra kész (-30°C, 5 l) LP973APE004K 
8d.  Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 500 ml) LP973APE002K 
8e.  Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 250 ml) LP973APE001K

9. Jégkaparó kesztyűvel
Tartsa kézfejét melegen, szárazon, miközben a szélvédőt tisztítja. 
LP950APE01K (not included in the kit)

1. Felszerelési táska
Teljes körű elsősegély-csomagot, két darab látha-
tósági mellényt, valamint elakadásjelző három-
szöget tartalmaz. Megfelel a mindenkori hatályos 
magyar előírásoknak. 66940ADE00 

2. Láthatósági mellény
Egy méretben készülő, messziről is kiválóan 
látható, neonszínű mellény, amely a rávarrt 
fényvisszaverő csíkoknak köszönhetően éjjel és 
nappal egyaránt kiváló észlelhetőséget biztosít. 
Teljesíti a DIN EN 471 szabvány előírásait; a leg-
több európai országban kötelező tartozék.
66941ADE00 (egy darab mellény)

3. Elakadásjelző háromszög
Ez a kiválóan látható háromszög könnyű, mégis stabil, 
a helytakarékos tárolás érdekében összehajtható. Tel-
jesíti az ECE-R27 szabvány követelményeit; a legtöbb 
európai országban kötelező tartozék. E883166000

4. Akkumulátor és ablaktörlők
A legújabb technológiát alkalmazó, eredeti Kia ak-
kumulátorok kivételesen hosszú élettartamot és 
megbízható teljesítményt szavatolnak. A kiváló mi-
nőségű, prémium ablaktörlő lapátokat kifejezetten 
a Kia modelleihez fejlesztettük ki, így tökéletesen 
tisztítanak. A cikkszámokról és a tartozékok elér-
hetőségéről érdeklődjön Kia-márkakereskedőjénél.

5. Izzók
Az eredeti Kia izzók hosszú élettartamot, nagy 
fényerőt és jól körülírt fénynyalábot ígérnek. 
Egyenként vagy (a néhány európai országban kö-
telező tartozékként előírt) izzókészletben egyaránt 
elérhetők. A cikkszámokról és a tartozékok elérhe-
tőségéről érdeklődjön Kia-márkakereskedőjénél.

6. Festékjavító készlet
Óvja járművét a korróziótól, és őrizze meg nagy-
szerű megjelenését. Javítsa ki a karcolásokat, 
kőfelverődéseket és egyéb hibákat a festékjaví-
tóval. A cikkszámokról és a tartozékok elérhető-
ségéről érdeklődjön Kia-márkakereskedőjénél.
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VIGYÁZZON AUTÓJÁRA, VIGYÁZZON MAGÁRA! VIGYÁZZON AUTÓJÁRA, VIGYÁZZON MAGÁRA!

Vigyázzon autójára, vigyázzon magára!
Kiája védelmezi Önt és utasait, ám meghálálja, ha visszakapja ezt 
a gondoskodást. Gondoskodjon szeretteiről, gondoskodjon  
Kiájáról - mindannyian megérdemlik!
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최소 공간 규정

0.23K

0.24K

K

0.33K

0.33K

0.33K 0.33K

그리드 규정

최소 사이즈 규정

12mm

www.kia.com

Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól
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* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát,
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek
szerint érvényes.

Minden információ és specifikáció a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban 
a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban 
látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a Magyarországon elérhető 
kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis 
mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért 
forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kia.com


