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Csak a legjobb elég jó

KERÉKTÁRCSÁK  4–5 STÍLUS 6–7 SZABADIDŐ 8 KOMFORT 9 VÉDELEM 10–13 BIZTONSÁG, GONDOSKODÁS, KARBANTARTÁS 14-15 

Emelje ki az új Optima 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.
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KERÉKTÁRCSÁK KERÉKTÁRCSÁK 

4

Nincs látványosabb az eredeti Kia könnyűfém keréktárcsáknál.  
Az Optima elegáns stílusával harmonizáló keréktárcsák teljesítik  

a Kia szigorú minőségi szabványait. 

16” könnyűfém keréktárcsa készlet, 
B típusú 
16” B típusú könnyűfém keréktárcsa, 
6.5Jx16, 215/60 R16 abroncsokhoz. 
A készlet kerékagy-borítást és öt 
kerékcsavart tartalmaz. 
D4F40AK170 

18” könnyűfém keréktárcsa készlet, 
A típusú 
18” A típusú könnyűfém keréktárcsa, 
mart felület, 7.5Jx18, 235/45 R18 
abroncsokhoz. A készlet kerékagy- 
borítást és öt kerékcsavart tartalmaz. 
D4F40AK310 

17” könnyűfém keréktárcsa készlet, 
B típusú 
17” öt duplaküllős könnyűfém kerék-
tárcsa, metálezüst színű, 7.5Jx17, 
215/55 R17 abroncsokhoz. A készlet 
kerékagy-borítást és öt kerékcsavart 
tartalmaz. D4F40AK270 

TPMS Abroncsnyomás-felügyeleti 
készlet 
Az eredeti szenzorok megegyeznek a 
gyári beépítésű érzékelőkkel, így opti-
mális működést, valamint hosszú élet-
tartamú szenzor-akkumulátort ígérnek. 
A készlet tartalma: négy érzékelő és 
négy kerékcsavar. D4F40AK990 

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

Könnyűfém keréktárcsa  
készlet 18”, B típusú 
18” B típusú könnyűfém keréktárcsa, 
mart felület, 7.5Jx18, 235/45 R18 
abroncsokhoz. A készlet kerék-
agy-borítást és öt kerékcsavart tartal-
maz. D4F40AK330

<

Magára vonja a figyelmet 
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STÍLUS STÍLUS 

1./2. LED lábtér-megvilágítás
Rejtett padlóvilágítás az első lábtérben.  Kellemes 
üdvözlő fény, amely az első ajtók nyitásakor fel-, 
zárásakor pedig lekapcsol. A motor indításakor a 
világítás elhalványul. Válasszon a piros és fehér 
színű megvilágítás közül, akár a hátsó üléssorhoz is.
1a. Piros, első üléssor: 66650ADE00
1b. Piros, második üléssor: 66650ADE10
2a. Fehér, első üléssor: 66650ADE00W
2b. Fehér, második üléssor: 66650ADE10W

3. Külső tükörház-dekoráció
A magas fényű, rozsdamentes acél tükörház-
borítás látványosan harmonizál a többi fémes 
dekorelemmel.
D4431ADE00ST

1a

1b

Az új Optima megjelenését gondosan megválasztott 
díszítőelemek alkalmazásával szabhatja saját kedvére. Az utolsó simítás 

3

2a

2b
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SZABADIDŐ KOMFORT

4. Első 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.
D4221ADE00

1. 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.
E823055001

Vonóhorgokra vonatkozó fontos tájékoztatás 
Az Optimával vontatható maximális tömeget a modell műszaki specifikációja 
határozza meg.  További tájékoztatásért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.   
Az összes Eredeti Kia Optima Tartozékként forgalmazott vonóhorog rozsdaálló, 
teljesíti az ISO 9227NSS sószórásos teszt követelményeit, valamint a vontat-
mányok csatlakoztatására vonatkozó szabvány (CARLOS) előírásait.

5. 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

2. Oldható vonóhorog
Kiváló minőségű acél vonóhorog háromgolyós reteszeléssel az egyszerű és  
megbízható, rejtett alsó rögzítésért.  Leszerelés után láthatatlan. Legnagyobb 
terhelhetőség kerékpár szállításakor: 75 kg, beleértve a kerékpárszállító 
tömegét. UNECE 55R tanúsítvány. GT Line és GT kivitelekhez nem társítható.
D4281ADE00

3. Vonóhorog kábelköteg 
A készlet a jármű eredeti csatlakozóit használja, valamint egy olyan, multi-
funkciós 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 mind-
en 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) 
7 pólusú:     D4620ADE00CP 
13 pólusú:    D4621ADE00CP 
+15 / +30 kiegészítő készlet  55621ADE01 

7. Mobil autós vállfa
Ennél praktikusabban és elegánsab-
ban nem tarthatja rendezetten és 
ráncmentesen a ruháit menet közben.  
A vállfa könnyen, biztonságosan az első 
fejtámlához rögzíthető, szükség esetén 
egyszerűen leszerelheti, és magával 
viheti (irodába, szállodai szobába stb.)
66770ADE00

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

Tegye még praktikusabbá az új Optimát a funkcionális  
Eredeti Tartozékokkal

Válasszon az utazás minőségét és élményét új magasságokba 
emelő tartozékok közül. Praktikus lehetőségek Praktikus kényelem
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VÉDELEM VÉDELEM

Tökéletes állapotban
Gondoskodjon új Optimájáról, hogy hosszú ideig  
megőrizhesse eredeti szépségét.

1. Textil padlószőnyeg, prémium
A lábtérbe tökéletesen illeszkedő, fényűzően  
vastag velúr szőnyegeket a normál rögzítőpon-
tokhoz illeszthetjük, a hátoldala csúszásgátlós.  
Négy darabos készlet. Az első szőnyegeket ízléses 
fekete-ezüst fém Kia logó díszíti.
D4144ADE00 (balkormányos)

2. Négyévszakos szőnyeg
A négy darabos szőnyegkészlet tökéletesen  
illeszkedik a lábtérhez. A rendkívül tartós sző-
nyegek megóvják az utasteret a víztől, sártól, 
homoktól és sótól; különleges felületkezelésüknek 
köszönhetően rendkívül könnyen tisztíthatók. 
A vezető- és utasoldali padlószőnyeget az  
Optima logója díszíti.
D4131ADE00 (balkormányos)

3. Textil padlószőnyeg, alap
A strapabíró, nemezelt kialakítású padlószőnye-
gek biztonságosan rögzíthetők, minőségükben 
és dizájnjukban tökéletesen illeszkednek az autó 
belteréhez.  A vezető oldali szőnyeget az Optima 
logója díszíti, a pedálsor előtt megerősített  
saroktámasz található.
D4141ADE00 (balkormányos)

4. Textil padlószőnyeg, velúr
A kiváló minőségű, puha velúr szőnyegek stíluso-
san óvják a padlót, hogy utastere hosszan  
megőrizze tiszta, új hatását.  A lábtérbe tökélete-
sen illeszkedő szőnyegeket a normál rögzítőpon-
tokhoz illeszthetjük, a hátoldala csúszásgátlós.   
A vezető- és utasoldali padlószőnyeget az Optima 
logója díszíti.
D4143ADE00 (balkormányos)

5. Csomagtéri tálca
A könnyű, vízálló és igen tartós védőtálca meg-
emelt peremével óvja a csomagteret a piszoktól és 
a nedvességtől.  Csúszásgátló gumi felülete meg-
akadályozza a csomagok elmozdulását. A tálcát 
kifejezetten az Optimához méreteztük, felszínét a 
modell logója díszíti. 
D4122ADE00

2

1 

3

5

4
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VÉDELEM VÉDELEM 

12

2.+3. Sárfogó készlet, első és hátsó   
Óvja autója fenéklemezét, küszöbét és ajtajait a hólétől, piszoktól, sártól.  
Kifejezetten az Optimához tervezett tartozék.
Első: D4F46AK000
Hátsó: D4F46AK100
Első és hátsó: D4F46AK200

1. Csomagtéri szőnyeg
A kiváló minőségű velúr szőnyeg segít megőrizni a csomagtartó tiszta, új, 
tetszetős megjelenését. Tökéletesen illeszkedik a csomagtartóba, a jármű logója 
díszíti. A kihajtható lökhárító védőelem rögzítésére szolgáló patentszemekkel.
Csomagtéri szőnyeg: D4120ADE00
Kihajtható lökhárító védőelem: 66120ADE00

<

Hátsó lökhárító rakodóperem 
védőfólia, átlátszó
A tartós, átlátszó védőfólia óvja a 
lökhárító felső, fényezett szélét a 
csomagok be- és kipakolása során 
fenyegető sérülésektől.
D4272ADE00TR

Ajtókilincs fólia
Megóvja a kilincs mögötti lemezfelüle-
tet és a fényezést a karcoktól és a 
kopástól.  Tartós, átlátszó fólia.   
4 darabos készlet.
66272ADE00

Hátsó lökhárító rakodóperem védőfólia, fekete
Az egyedi kialakítású, fekete védőfólia óvja a lökhárító felső, fényezett szélét  
a csomagok be- és kipakolása során fenyegető sérülésektől.
D4272ADE00BL

2 3 5

6

4
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BIZTONSÁG, GONDOSKODÁS, KARBANTARTÁS BIZTONSÁG, GONDOSKODÁS, KARBANTARTÁS 

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

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

3. 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)

6. Glasscoat kezelés 
A külső felületeket óvja a szennyező-
déstől, az oldószerektől, az útsózástól, 
az autómosóktól és a madárpiszoktól. 
Nem szükséges viaszolni Beltéri Glass-
coat kezelés: hatásos hipoallergén 
PTFE bevonatot képez a szőnyegeken 
és kárpitokon, óvja azokat a minden-
napos koszolódástól, foltoktól.
LP982APE1BROK (bronz csomag)
LP982APE1SILK (ezüst csomag)
LP982APE1GOLK (arany csomag)

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

 4. 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 modellei-
hez fejlesztettük ki, így tökéletesen 
tisztítanak.  A cikkszámokról és a 
tartozékok elérhetőségéről érdeklődjön 
Kia-márkakereskedőjénél.

7. Nyári autóápoló készlet 
A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó koncentrátumot (7a), ami eltávo-
lítja az ablaküvegről a zsíros lerakódásokat, rovarokat és egyéb szennyeződé-
seket, és ezáltal kristálytiszta szélvédőt biztosít.  Az igazán makacs rovarma-
radványokat 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 hasz-
nálható, 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. Nyári ablakmosó folyadék 1:100 koncentrátum (40 ml)  LP974APE101K
7b. Keréktárcsa-tisztító spray (500 ml)  LP970APE101K
7c. Rovar eltávolító spray (500 ml)  LP970APE102K

8. Téli autóápoló 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 üvegfe-
lületet, 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)  LP973APE110K 
8b. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 1 l)   LP973APE103K
8c. Téli ablakmosó folyadék, használatra kész (-30°C, 5 l)  LP973APE104K
8d. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 500 ml)  LP973APE102K
8e. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum (-60°C, 250 ml)   LP973APE101K

9. Jégkaparó kesztyűvel
Tartsa kézfejét melegen, szárazon, miközben a szélvédőt tisztítja.
LP950APE01K (a készlet nem tartalmazza)
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Kiája védelmezi Önt és utasait, ám meghálálja, ha  
visszakapja ezt a törődést.  Hasznos extra tartozékainkkal  

és kiegészítőinkkel gondoskodhat autójáról. Mindannyian 
megérdemlik!

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

www.kia.com

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.  
Az aktuális információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól


