Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (valamint Norvégiában,
Svájcban, Izlandon és Gibraltárban).
Helyi feltételek szerint érvényes.

www.kia.com

Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól

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

Az itt található információk, illusztrációk és műszaki adatok a nyomdába adás
pillanatában megfeleltek a valóságnak. Az adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak. A kiadványban látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek
a Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomtatási eljárás korlátai miatt az itt
bemutatott karosszériaszínek kis mértékben eltérhetnek a valós árnyalatoktól.
A legfrissebb információkért kérjük, forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

Tartozékok

Eredeti tartozékok

Csak a legjobb elég jó
Emelje ki az új Sportage 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.
Ha máshogy nem jelöltük, a jelen kiadványban látható tartozékok a Sportage és Sportage GT Line
modellekkel egyaránt kompatibilisek.
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KERÉKTÁRCSÁK

Még több dinamizmus
Semmi nem képes olyan hatásosan átformálni az új Sportage megjelenését, mint az
eredeti Kia könnyűfém keréktárcsák. Még határozottabbá teszik a formatervet, ráadásul
ugyanolyan magas elvárások szerint készültek, mint minden Eredeti Kia Tartozék.
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1. 1
 9" könnyűfém keréktárcsa
19" öt Y-küllős könnyűfém keréktárcsa, kétszínű, 7.5Jx19 méretben, 245 / 45 R19 abroncsokhoz.
52910F1500PAC (csak GT Line kivitelhez)
2. 1
 9" könnyűfém keréktárcsa
19" tízküllős könnyűfém keréktárcsa, kétszínű, 7.5Jx19 méretben,
245 / 45 R19 abroncsokhoz.
52910F1400PAC
3. 1
 8'' Halla könnyűfém keréktárcsa
18" tízküllős könnyűfém keréktárcsa, 7.5Jx18 méretben,
225 / 55 R18 és 235 / 55 R18 abroncsokhoz.
Kerékagy-borítással; kerékcsavarok nélkül.
2W400ADE01
4. 1
 8" Gangnam könnyűfém keréktárcsa
18" öt dupla küllős könnyűfém keréktárcsa, kétszínű, 7.5Jx18
méretben, 225 / 55 R18 és 235 / 55 R18 abroncsokhoz. Kerékagyborítással; kerékcsavarok nélkül.
F1400ADE00
5. 1
 7'' könnyűfém keréktárcsa
17" öt dupla küllős könnyűfém keréktárcsa, 7.0Jx17 méretben,
225 / 60 R17 abroncsokhoz.
52910F1200PAC
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6. 1
 6'' könnyűfém keréktárcsa
16" öt dupla küllős könnyűfém keréktárcsa, 6.5Jx16 méretben,
215 / 70 R16 abroncsokhoz. Kizárólag kézi rögzítőfékkel szerelt
gépkocsikhoz.
52910F1100PAC
7. 1
 7" acél keréktárcsa
17“ tízküllős acél keréktárcsa, antracit színű, 7.0Jx17 méretben,
225/60 R17 abroncsokhoz. Optimális téli gumiabroncsokhoz.
Kerékagy-borítással; kerékcsavarok nélkül.
F1401ADE00
8. K
 erékőr, kulccsal
Ha már sokat áldozott a tökéletes stílusra, óvja meg befektetését
ezekkel a zárható kerékcsavarokkal.
66490ADE10
9. T
 PMS Abroncsnyomás-felügyeleti készlet
A szenzorok megegyeznek a gyári beépítésű érzékelőkkel, így optimális működést, valamint hosszú élettartamot ígérnek.
D9F40AK800
Megjegyzés - a könnyűfém keréktárcsákhoz külön rendelhető központi kerékagy-borítás (529603W200).
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STÍLUS

Nyűgözzön le
mindenkit
Még az új Kia Sportage eleve magával ragadó formaterve is személyre
szabható az Eredeti Tartozékok segítségével.
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1. Oldalsó fellépők
A robusztus, csúszásgátló gumi betétekkel
szerelt, matt alumínium fellépők
kényelmessé teszik a beszállást, valamint
könnyű hozzáférést biztosítanak a tetőn
elhelyezett tartozékokhoz.
F1370ADE00 (megvilágítás nélkül)
4. O
 ldalsó díszléc
A magas fényű, rozsdamentes acél
díszítőbetétek még sportosabbá teszik
a Sportage megjelenését.
F1271ADE00ST
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2. Küszöbvédő elem
Divatos, elegáns és tartós a karosszéria
körvonalához simuló, polírozott
rozsdamentes acél kivitelű küszöbvédő.
F1371ADE00

3. Külső tükörház-dekoráció
A magas fényű, rozsdamentes acél
tükörház-borítás látványosan harmonizál
a többi fémes dekorelemmel.
F1431ADE00ST
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5. C
 somagtérajtó dísz
A tökéletesen illeszkedő, magas fényű,
rozsdamentes acél díszítőelem még
elegánsabbá teszi a hátsó ajtó megjelenését.
F1491ADE00ST
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STÍLUS

STÍLUS

1

2a

2b

3
1. Oldalsó fellépők, megvilágított kivitelben
Az oldalsó fellépők LED-csíkos megvilágítással is
rendelhetőek, melyek automatikusan felkapcsolnak, amint
Ön a kulccsal kinyitja az ajtózárat.
A motor indításakor a világítás elhalványul. Sárfogókkal
kombinálható. Megvilágítás nélkül is rendelhető.
F1370ADE10
2. LED lábtér-megvilágítás
Rejtett padlóvilágítás az első lábtérben. Kellemes
üdvözlő fény, amely az első ajtózárak kulcsról
történő működtetésével kapcsol be, illetve ki. A motor
indításakor a világítás elhalványul. Válasszon piros vagy
fehér színű megvilágítást akár a hátsó üléssorhoz is.
A második üléssori megvilágítás kizárólag első üléssori
világítással együtt építhető be.
2a. 66650ADE00 (piros, első üléssor)
2b. 66650ADE10 (piros, második üléssor)
2c. 66650ADE00W (fehér, első üléssor)
2d. 66650ADE10W (fehér, második üléssor)
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3. LED kilépő-világítás
A nagy fényerejű LED-es kilépő-világítás még
kényelmesebbé teszi a be- és kiszállást, különösen
sötétben. A LED-es fények az első ajtók nyitásakor
automatikusan fel-, zárásakor pedig lekapcsolnak.
66651ADE00

2c

4. LED-es ajtó projektorok: GT line logó
A LED-es ajtó projektorok visszafogottan, mégis
élesen rajzolják ki a GT line emblémát a földre.
Az innovatív ajtó projektorok különleges élménnyé
tesznek minden beszállást: az első ajtók nyitásakor
fel-, zárásakor pedig lekapcsolnak.
66651ADE00GL

2d
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Új helyek.
Új távlatok.
Ha új helyeket szeretne felfedezni, az új Kia Sportage
a legjobb választás. Minden környezetben otthon érzi
magát, akármerre jár. Az Eredeti Kia Tartozékok kínálata
pedig segít abban, hogy minden utazásból kihozza
a legtöbbet. A kalandoknak csak képzelőereje szabhat
határt.
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SZABADIDŐ

Teljes, stílusos élet
Az eredeti tartozékok segítenek kiélvezni az élet minden pillanatát.
Soha nem volt könnyebb - sem élvezetesebb - kedvenc hobbijának hódolni.

1
1. Deluxe síléc- és snowboard-tartó
Egyszerre akár 6 pár síléc vagy 4 snowboard elhelyezésére
alkalmas. A fokozott biztonság érdekében zárható. Hajlított
kereszttartó esetében használja a csomagban mellékelt távtartót
a keresztrúd és a tartó között.
55700SBA20
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2. ProRide kerékpártartó
Miután a kerékpárt felhelyezte a váztartóra, minden további beállítást
és rögzítést a tetőlemez magasságában, egy kézzel működtethető
forgógombbal végezhetünk el. A tartó az autó bal és jobb oldalára
egyaránt felszerelhető. Legfeljebb 20 kg-mal terhelhető. A fokozott
biztonság érdekében zárható.
55701SBA10

3. F
 reeRide 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.
55701SBA21 (T-Bolt adapterrel)
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4. A
 lumínium kereszttartók
A strapabíró, könnyű alumínium kereszttartókat kifejezetten a Sportage-hez terveztük.
Könnyen fel- és leszerelhető. Csak eredeti
hossztartóval felszerelt gépkocsikhoz rendelhető. Panoráma napfénytetővel vagy anélkül
gyártott autókra egyaránt felszerelhető.
A helyes felszerelésről és a maximális terhelhetőségről érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél.
F1211ADE00AL (a tető hossztartón kialakított rögzítő lyukakkal rendelkező autókhoz)
F1211ADE10AL (a tető hossztartón kialakított
rögzítő lyukakkal nem rendelkező autókhoz)

5. A
 cél kereszttartók
A robusztus, kiváló minőségű acélból készült
elemeket könnyű fel- és leszerelni. Csak
eredeti hossztartóval felszerelt gépkocsikhoz
rendelhető. Panoráma napfénytetővel
vagy anélkül gyártott autókra egyaránt
felszerelhető. A helyes felszerelésről és a
maximális terhelhetőségről érdeklődjön Kia
márkakereskedőjénél.
F1211ADE00ST (a tető hossztartón kialakított
rögzítő lyukakkal rendelkező autókhoz)
F1211ADE10ST (a tető hossztartón
kialakított rögzítő lyukakkal nem rendelkező
autókhoz)
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TRANSPORT
PAGE
SZABADIDŐ

1

2
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1. R
 ögzített vonóhorog
Rendszeres használatra ideális, rögzített vonóhorog
kiváló minőségű, rozsdaálló bevonattal. UNECE
55R tanúsítvány. A kerékpártartó használatáról
és maximális terhelhetőségéről érdeklődjön Kia
márkakereskedőjénél.
F1280ADE00
2. O
 ldható vonóhorog
Kiváló minőségű, rozsdaálló acél vonóhorog
háromgolyós reteszeléssel az egyszerű és
megbízható, rejtett alsó rögzítésért. Leszerelés után
láthatatlan. UNECE 55R tanúsítvány. A kerékpártartó
használatáról és maximális terhelhetőségéről
érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél.
F1281ADE00
3. V
 onóhorog 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 13 pólusú csatlakozó
aljzatot vízálló ház óvja; a rendszer a modern lakókocsik
minden funkcióját képes kiszolgálni. A 13 pólusú
készlet +15/+30 kiegészítése előkészítve (55621ADE01
kiegészítő készlet külön kapható):
+15: Áramellátás ráadott gyújtás és üzemelő
generátor esetén (lakókocsi hűtőszekrényhez)
+30: Állandó áramellátás kis áramfelvételű
fogyasztók részére - kiegészítő világításhoz és
vízpumpához (lakókocsi vagy lószállító utánfutó)
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4
F1621ADE00CP (13 tűs)
F1620ADE00CP (7 tűs)
55621ADE01 (+ 15 / + 30 kiegészítő készlet)
4. Csomag-elválasztó
A hátsó üléstámla és a tető közé tökéletesen
illeszkedő, robusztus tartozék megóvja az utasokat
a csomagtartóban szállított tárgyak elmozdulása
esetén. A könnyen beszerelhető rács kialakításánál
fogva hátrafelé nem akadályozza a kilátást.
Az állítható hátsó üléstámla pozíciójától függetlenül
beszerelhető. Kompatibilis a csomagtér takaróval,
a csomagtér-szőnyeggel és a csomagtér-tálcákkal.
F1150ADE00 (felső váz)
5. Minden típusú vonóhorogra felszerelhető
kerékpártartó
Kettő kerékpár szállítására alkalmas, elektromos
kerékpárokkal is kompatibilis, legfeljebb 60 kg-ig
terhelhető. Billenthető, így a kerékpárok leemelése
nélkül is hozzáférhet a csomagtartóhoz. A tartó
és a kerékpárok használat közben egyaránt
lopásvédettek. Csak balkormányos gépkocsikhoz.
E823055001
Vonóhorgokra vonatkozó, fontos tájékoztatás
A vontatható maximális tömeget az adott
modell műszaki specifikációja határozza
meg. További tájékoztatásért forduljon Kia
márkakereskedőjéhez. Az összes Eredeti Kia
Sportage tartozékként forgalmazott vonóhorog
rozsdaálló, teljesíti az ISO 9227NSS sószórásos
teszt követelményeit, valamint a vontatmányok
csatlakoztatására vonatkozó szabvány (CARLOS)
előírásait.
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KOMFORT

Élvezze a praktikum kényelmét
A komfortos üléshelyzet csak a kezdet. A valódi kényelemhez hozzá tartoznak
a könnyedén alkalmazható, felhasználóbarát megoldások, valamint
a személyes igényeknek tökéletesen megfelelő tárolási lehetőségek.

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

1+2
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2. Mobil autós vállfa
Ennél praktikusabban és elegánsabban nem
tarthatja 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

4
3. J égvédő és napellenző
Erős napsütésben megakadályozza az utastér
túlzott felmelegedését; télen óvja a szélvédőt és
az első oldalablakokat. Lopás ellen védett. Kifejezetten a Sportage modellhez tervezett tartozék.
F1723ADE00

5
5. É
 tel- 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

4. E
 lső 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. 2 darabos
készlet.
F1221ADE00
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VÉDELEM

Maradjon tökéletes
formában
Tudjuk, milyen fontos, hogy kiváló formában tartsa magát. Gondoskodjon
a Sportage-ról, és autója remek megjelenéssel hálálja meg azt,
2

még évek múltán is.
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1. H
 átsó lökhárító védelem
A robusztus, mégis elegáns, rozsdamentes acél idom hatékonyan
óvja a fényezést a nehéz tárgyak vagy csomagok be- és kirakodása
során fenyegető sérüléstől. Tökéletesen igazodik a lökhárító
körvonalaihoz.
F1274ADE00ST

3

2. H
 átsó lökhárító rakodóperem védőfólia, átlátszó
A tartós, átlátszó védőfólia óvja a lökhárító felső, fényezett szélét
a csomagok be- és kipakolása során fenyegető sérülésektől.
F1272ADE00TR
3. H
 átsó lökhárító rakodóperem védőfólia, fekete
Az egyedi kialakítású, fekete védőfólia óvja a lökhárító felső,
fényezett szélét a csomagok be- és kipakolása során fenyegető
sérülésektől.
F1272ADE00BL

4a

4. S
 árfogó készlet, első és hátsó
Óvja autója fenéklemezét, küszöbét és ajtóit a hólétől, piszoktól,
sártól. Kifejezetten a Sportage modellhez tervezett tartozék.
2 darabos készlet.
4a. F1460ADE10 (első)
4b. F1460ADE20 (hátsó)
5. C
 somagtér rakodóperem védőelem, rozsdamentes acél
A magas fényű, rozsdamentes acél védőelem óvja a rakodónyílás
belső peremét a sérülésektől.
F1274ADE10ST
6. A
 jtókilincs fólia
Megóvja a kilincs mögötti lemezfelületet és a fényezést a
karcoktól és a kopástól. Tartós, átlátszó fólia. 4 darabos készlet.
66272ADE00

1
4b
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VÉDELEM

VÉDELEM
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1. Textil padlószőnyeg, velúr, GT line
A kiváló minőségű, puha velúr szőnyegek stílusosan óvják a padlót,
hogy utastere hosszan megőrizze tiszta, új hatását. A lábtérbe
tökéletesen illeszkedő szőnyegeket a normál rögzítő pontokhoz
illeszthetjük, hátoldaluk csúszásgátlós. Ezüst/szürke színű, dupla
öltésekkel varrva; az első szőnyegeket hímzett GT line logó díszíti.
F1143ADE00GL

4. Textil padlószőnyeg, alap
A strapabíró, nemezelt kialakítású padlószőnyegek
biztonságosan rögzíthetők, minőségükben és dizájnjukban
tökéletesen illeszkednek az autó belteréhez. A vezető
oldali szőnyeget a Sportage logója díszíti, a pedálsor előtt
megerősített saroktámasz található.
F1141ADE00

1. Csomagtéri

szőnyeg, GT line
A kiváló minőségű velúr szőnyeg segít megőrizni a csomagtartó
tiszta, új, tetszetős megjelenését. Tökéletesen illeszkedik
a csomagtartóba. Ezüst/szürke színű, dupla öltésekkel varrva;
a szőnyeget hímzett GT line logó díszíti. A kihajtható lökhárító
védőelem rögzítésére szolgáló patentszemekkel.
F1120ADE00GL

2. Textil padlószőnyeg, velúr
A kiváló minőségű, puha velúr szőnyegek stílusosan óvják a padlót,
hogy utastere hosszan megőrizze tiszta, új hatását. A lábtérbe
tökéletesen illeszkedő szőnyegeket a normál rögzítő pontokhoz
illeszthetjük, hátoldaluk csúszásgátlós. A vezető- és utasoldali
padlószőnyeget a Sportage logója díszíti.
F1143ADE00

5. Négyévszakos szőnyeg
A négy darabos szőnyegkészlet tökéletesen illeszkedik
a lábtérhez. A rendkívül tartós szőnyegek megóvják az utasteret
a víztől, sártól, homoktól és sótól; különleges felületkezelésüknek
köszönhetően rendkívül könnyen tisztíthatók. A vezető- és
utasoldali padlószőnyeget a modell logója díszíti.
F1131ADE00

2. K
 étoldalas csomagtéri szőnyeg
Kifejezetten a Sportage modellhez tervezett, kétfunkciós csomagtéri
szőnyeg. Egyik oldalán kiváló minőségű, puha velúr borítás óvja
a törékeny csomagokat; a másikon a kosznak ellenálló, tartós felület
szolgál a piszkos tárgyak elhelyezésére. A kihajtható lökhárító
védőelem rögzítésére szolgáló patentszemekkel.
F1120ADE00

3. Textil padlószőnyeg, prémium
A lábtérbe tökéletesen illeszkedő, fényűzően vastag velúr
szőnyegeket a normál rögzítő pontokhoz illeszthetjük, hátoldaluk
csúszásgátlós. Négy darabos készlet. Az első szőnyegeket ízléses
fekete-ezüst fém Kia logó díszíti.
F1144ADE00
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3. K
 ihajtható lökhárító védőelem
Az egyedi kialakítású, kihajtható védőelem a csomagok be- és
kirakodása során óvja a sérülésektől a hátsó lökhárítót. Gyorsan és
egyszerűen a csomagtér szőnyeg hátuljához erősíthető.
66120ADE00

5

4. C
 somagtéri tálca
A könnyű, vízálló és igen tartós védőtálca megemelt pereme révén
óvja a csomagteret a piszoktól és a nedvességtől. Csúszásgátló
gumi felülete megakadályozza a csomagok elmozdulását. A tálcát
kifejezetten a Sportage modellhez méreteztük, felszínét a modell
logója díszíti.
F1122ADE00
5. H
 abszerkezetű csomagtér tálca
A könnyű és tartós csomagtér tálca polietilén habból készült.
Megfizethető és praktikus megoldás a csomagtartó tisztán,
rendezetten tartására. A tálcát kifejezetten a Sportage modellhez
méreteztük, felszínét a modell logója díszíti. A praktikus
tároláshoz feltekerhető.
F1122ADE10
Megjegyzés - Minden csomagtéri tartozék kombinálható a csomagelválasztóval (F1150ADE00).

21

BIZTONSÁG, GONDOSKODÁS, KARBANTARTÁS

Vigyázzon autójára,
vigyázzon magára!
Kiája védelmezi Önt és utasait, ám meghálálja, ha visszakapja ezt a törődést.
Hasznos extra tartozékainkkal és kiegészítőinkkel gondoskodhat autójáról.

8d

8a

7b
1. Felszerelési táska
Teljes körű elsősegély-csomagot, két darab láthatósági mellényt, valamint elakadásjelző háromszöget tartalmaz. Megfelel a mindenkori hatályos magyar előírásoknak.
66940ADE00

1

2

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

4

5. Akkumulátor és ablaktörlők
A legújabb technológiát alkalmazó, eredeti Kia akkumulátorok kivételesen
hosszú élettartamot és megbízható teljesítményt szavatolnak. A kiváló
minőségű, prémium ablaktörlő lapátokat kifejezetten a Kia modelleihez
fejlesztettük ki, így tökéletesen tisztítanak. A cikkszámokról és a tartozékok elérhetőségéről érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél.
6. 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 (Pack Bronze)
LP982APE1SILK (Pack Silver)
LP982APE1GOLK (Pack Gold)

5
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6

7c

8b

8c

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 legtöbb európai országban kötelező tartozék.
66941ADE00 (egy darab mellény)
3. Festékjavító készlet
Óvja járművét a korróziótól, és őrizze meg nagyszerű megjelenését.
Javítsa ki a karcolásokat, kőfelverődéseket és egyéb hibákat a festékjavítóval. A cikkszámokról és a tartozékok elérhetőségéről érdeklődjön
Kia márkakereskedőjénél.

3

8e

8f
7a

7. N
 yári autóápolási készlet
A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó koncentrátumot (7a), ami
eltávolítja az ablaküvegről a zsíros lerakódásokat, rovarokat és egyéb
szennyeződéseket, 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 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:
7a. N
 yári ablakmosó folyadék 1:100 koncentrátum (40 ml) LP974APE101K
7b. K
 eréktárcsa-tisztító spray (500 ml)
LP970APE101K
7c. R
 ovar eltávolító spray (500 ml)
LP970APE102K

9

8. T
 éli 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 üvegfelületet, de megakadályozza annak ismételt
befagyását. Az ablak megtisztítását jégkaparó (8f) segíti, míg a szivacs
(8f) letörli a párát az ablaküvegről
LP973APE109K (a készlet a fent említett összes terméket tartalmazza)
Az alábbi termékek egyenként is megvásárolhatók:
8a. Szélvédő jégmentesítő spray (500 ml)
8b. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 1 l)
8c. Téli ablakmosó folyadék, használatra kész (-30°C, 5 l)
8d. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 500 ml)
8e. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 250 ml)

LP973APE110K
LP973APE103K
LP973APE104K
LP973APE102K
LP973APE101K

9. J égkaparó kesztyűvel
Tartsa kézfejét melegen, szárazon, miközben a szélvédőt tisztítja.
LP950APE01K (a készlet nem tartalmazza)
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