Akcesoria
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Sięgaj po więcej
Twoja nowa Kia Carens może być jeszcze bardziej atrakcyjna,
funkcjonalna i trwała! Wystarczy sięgnąć po oryginalne
akcesoria Kia. Wszystkie akcesoria przedstawione w niniejszym
katalogu spełniają najwyższe standardy projektowe
i produkcyjne. Te same, które charakteryzują również Państwa
samochód. Przy wyborze akcesoriów pomocą posłuży Państwu
najbliższy Dealer Kia Motors.
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Obręcze kół

Obręcze kół

Wysokiej klasy obręcze kół ze stopu lekkiego zaprojektowano tak, by
nowa Kia Carens wyglądała jeszcze atrakcyjniej.
Zmniejszają one również masę nieresorowaną, podnosząc tym
samym własności jezdne samochodu.

Więcej dynamiki

Obręcz koła 16” ze stopu lekkiego

Obręcz koła 17” ze stopu lekkiego

Obręcz koła 17” Halla ze stopu lekkiego

Pięcioramienna obręcz 16”

Dziesięcioramienna obręcz 17”

Dziesięcioramienna obręcz 17”

ze stopu lekkiego, srebrna,

ze stopu lekkiego, srebrna,

ze stopu lekkiego, srebrna,

6,5J×16, do opon 205/55 R16.

7,0J×17, do opon 225/45 R17.

7,0J×17, do opon 225/45 R17.

W zestawie zaślepka i pięć nakrętek.

W zestawie zaślepka i pięć nakrętek.

A4400ADE01

A4F40AC100

A4F40AC200

A4F40AC150 (dla wersji z układem TPMS)

A4F40AC250 (dla wersji z układem TPMS)

Obręcz koła 16” Busan ze stopu lekkiego

Obręcz koła 18” ze stopu lekkiego

Nakrętki przeciwkradzieżowe

Obręcz 16” ze stopu lekkiego, o pięciu

Pięcioramienna obręcz 18”

i nasadka do odkręcania

podwójnych ramionach, srebrna,

ze stopu lekkiego, dwukolorowa,

Zestaw nakrętek przeciwkradzieżowych

6,5J×16, do opon 205/55 R16.

7,5J×18, do opon 225/45 R18.

skutecznie zabezpiecza koła pojazdu

A4400ADE00

W zestawie zaślepka i pięć nakrętek.

66490ADE10 (nakrętki krótkie)

Obręcz koła 18” Busan ze stopu lekkiego
Obręcz 18” ze stopu lekkiego, o pięciu
podwójnych ramionach, srebrna,
7,5J×18, do opon 225/45 R18.

A4F40AC300
A4F40AC350 (dla wersji z układem TPMS)

Obręcz koła 16” stalowa (niepokazana)
6,5J×16, do opon 205/55 R16.
52910A4000

A4400ADE02
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Stylistyka

Podkreśl swój styl

Stylistyka

Nowa Kia Carens prezentuje się niezwykle atrakcyjnie
i nowocześnie. A dzięki oryginalnym akcesoriom Kia
może wyglądać jeszcze bardziej niepowtarzalnie.

Listwy boczne nadwozia

Listwa klapy bagażnika

Dzięki listwom z polerowanej stali nierdzewnej Kia Carens wygląda

Listwa z polerowanej stali nierdzewnej stanowi stylistyczne

jeszcze bardziej elegancko.

podkreślenie tylnej części pojazdu. Uzupełnia inne chromowane

A4271ADE10ST

akcenty nadwozia.
A4491ADE00ST

Nakładki progów
Nakładki ochronne ze stali nierdzewnej,
ozdobione logo „Carens”. Zabezpieczają
lakier przed zarysowaniami. Tworzą
pozytywne wrażenie przy każdym otwarciu
drzwi. Zestaw 4 sztuk.
A4450ADE00
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W podróży

W podróży

Życie może być tak proste!

Współczesne życie rodzinne jest pełne wyzwań. Zawsze
jest coś do zrobienia. Każde z akcesoriów opracowane jest
z konkretnym przeznaczeniem i może znacząco zwiększyć
uniwersalność nowej Kia Carens.

Uchwyt „ProRide 591” do roweru
Po przymocowaniu roweru do ramienia dalsze dopasowanie
i zabezpieczanie odbywa się na wysokości dachu. Służy do tego
pokrętło obracane jedną ręką. Może zostać zamontowany zarówno
z lewej, jak i z prawej strony dachu. Dopuszczalne obciążenie 20 kg.
55701SBA10

Aluminiowe poprzeczne belki dachowe

Uchwyt „FreeRide 532” do roweru

Wytrzymałe, lekkie aluminiowe belki dachowe. Zaprojektowane

Wyposażony w uchwyt ramy z łatwym zapięciem, wygodne uchwyty

specjalnie do relingów dachowych Kia Carens. Łatwe do

kół oraz regulowane, szybko rozpinane paski. Umożliwia szybki

zamontowania i zdemontowania. Zabezpieczają dach przed

i łatwy załadunek oraz rozładunek.

uszkodzeniem i spełniają normy bezpieczeństwa.

55701SBA20

A4211ADE00AL
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Uchwyt „Xtender 739” do nart i desek snowboardowych

Uchwyt „Deluxe 727” do nart i desek snowboardowych

Dla ułatwienia załadunku i rozładunku uchwyt można wysunąć

Regulowana wysokość zabezpiecza dach przed uszkodzeniami

na bok tak, by uniknąć kontaktu odzieży z nadwoziem. Umożliwia

spowodowanymi przez wysokie wiązania narciarskie. Wyjątkowo

przewożenie 6 par nart lub 4 desek snowboardowych.

duże przyciski ułatwiają otwieranie uchwytu w rękawicach.

55700SBA10

Umożliwia przewożenie 6 par nart lub 4 desek snowboardowych.		
55700SBA20
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W podróży

W podróży

Uchwyt „euroclick G2” do rowerów

Uchwyt do rowerów na wszystkie haki holownicze

Zakładany na haku holowniczym

Umożliwia przewożenie 2 rowerów zwykłych lub

demontowanym poziomo. Po zdjęciu

2 rowerów elektrycznych (e-bikes). Z niezwykle

zaczepu kulowego haka łatwo zatrza-

wygodną funkcją odchylania. Umożliwia ona

skuje się na swoim miejscu. Umożliwia

otwieranie klapy bagażnika nawet przy pełnym

przewożenie 2 rowerów. Bezpiecznie

załadunku. Uchwyt oraz zamontowane w nim rowery

mocuje rowery z okrągłą lub owalną ramą

są zabezpieczone przed kradzieżą.

o wymiarze od 22 do 80 mm.

Maksymalna ładowność 60 kg.

55220SBA00

E823055001

Zestaw przewodów elektrycznych do
haka holowniczego (niepokazany)
Umożliwia wykorzystanie
wszystkich funkcji świateł tylnych
samochodu. Z akustycznym
ostrzeżeniem o niesprawności świateł
Hak holowniczy demontowany poziomo

przyczepy. Wodoszczelna obudowa

Łatwy do zamontowania i zdemontowania.

złącza 13-stykowego

Częściowo widoczne mocowanie ułatwiające

Złącze 7-stykowe: A4620ADE00CP

dostęp.

Złącze 13-stykowe: A4621ADE00CP

A4281ADE03

Przedłużająca wiązka przewodów do
złącza 13-stykowego: 55621ADE00

Hak holowniczy demontowany pionowo
Wysokiej klasy stalowy hak holowniczy
z 3-kulowym systemem blokady,

Ważne informacje dotyczące haków

zapewniającym łatwy i bezpieczny montaż

holowniczych

od spodu.

Maksymalna masa holowanej przyczepy

A4281ADE00

zależy od parametrów pojazdu. Szczegółowych
informacji udzieli Dealer Kia Motors. Wszystkie

Hak holowniczy stały (niepokazany)
Idealny do częstego używania.
Z zabezpieczeniem antykorozyjnym
wysokiej jakości.
A4280ADE03
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oryginalne haki holownicze Kia są odporne
na korozję, spełniają normę ISO 9227NSS
odporności na działanie soli oraz spełniają
wymagania OE dotyczące standardów
urządzeń sprzęgających przyczepy
samochodowe (CARLOS).
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W podróży

W podróży

Torba na odpadki 8014

Torba do bagażnika 8020 M

Siatka na przedmioty na fotel pasażera

Wodoszczelna, łatwa do wyczyszczenia

Objętość 41 l. Przezroczysta część

Idealna na pomieszczenie drobnych

torba z zamkiem na górze. Pomaga

umożliwia łatwą identyfikację zawartości.

przedmiotów, potrzebnych kierowcy

utrzymać czystość i porządek we wnętrzu

Przeciwpoślizgowy spód zapobiega

podczas jazdy. Ten wygodny woreczek

samochodu. Za pomocą regulowanych

przesuwaniu się podczas jazdy. Pusta

z siatki mocuje się elastycznymi taśmami

pasków można zawiesić ją na oparciu fotela

może zostać złożona na płasko.

z przodu oparcia fotela pasażera.

lub w innym dogodnym miejscu.

55123SBA20

Utrzymuje zawartość w miejscu i zapewnia

55123SBA40

dostępność z fotela kierowcy.
66170ADE00

Kratka bagażnika, górna i dolna
Solidna przegroda, mocowana pomiędzy oparciem kanapy tylnej a dachem. Chroni osoby wewnątrz przed przesuwającym się ładunkiem,
zwłaszcza podczas gwałtownego hamowania lub kolizji. Łatwa do zamontowania. Nie ogranicza pola widzenia kierowcy do tyłu.
Kratka górna: A4150ADE00
Kratka dolna: A4151ADE00 (strona lewa)
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Komfort

Komfort

Wnętrze nowej Kia Carens jest wyjątkowo komfortowe.
Możesz jednak sprawić, by było jeszcze bardziej wygodne
i funkcjonalne.

Poczuj się jak w domu

Uchwyt na iPada
Zapewnia idealną pozycję do oglądania
osobom siedzącym na tylnej kanapie. Pewnie
mocowany do oparcia przedniego fotela.
Umożliwia obracanie oraz przechylanie iPada.
66582ADE00

Przednie i tylne czujniki parkowania

Uchwyt telefonu

Ułatwiają parkowanie na ograniczonych przestrzeniach. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

Bezpiecznie utrzymuje telefon komórkowy

zmienia się w miarę zbliżania się do przeszkody. Cztery czujniki przednie oraz cztery czujniki

w zasięgu wzroku i zapobiega jego

tylne mogą zostać pomalowane w kolorze samochodu.

przemieszczaniu podczas jazdy.

Przednie: 66602ADE00

E555055000

Tylne: 66603ADE00

Wieszak na ubrania
Zawieszenie odzieży na wieszaku zapewnia
utrzymanie jej w odpowiednim stanie i uniknięcie
zagnieceń. Mocowany łatwo i pewnie do zagłówka
Pokrowiec na szyby

Owiewka przednia

Zaczep przenośny

przedniego fotela. Bezpieczny dla osoby siedzącej

Zabezpiecza wnętrze przed nadmiernym

Zmniejsza zawirowania powietrza podczas

Mocowany w dolnej części konsoli centralnej,

w fotelu nawet w razie kolizji. Można go łatwo zdjąć

rozgrzewaniem się od padających promieni

jazdy z nieznacznie opuszczoną szybą

od strony pasażera. Umożliwia zawieszenie

i użyć w innym miejscu, np. w biurze, hotelu,

słonecznych. Zimą chroni szybę czołową

przednią. Aerodynamicznie ukształtowane

torby z żywnością. Zmniejsza ryzyko

domu itp.

i szyby boczne przednie przed oblodzeniem.

owiewki zmieniają kierunek opływającego je

zanieczyszczenia wnętrza.

66770ADE00

Po założeniu zabezpieczony przed kradzieżą.

powietrza. Ograniczają hałas oraz chronią

66743ADE00

A4723ADE00

przed kroplami deszczu. Zestaw 2 sztuk.
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A4221ADE00
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Ochrona

Ochrona

Komplet chlapaczy (niepokazany)

Zawsze dobry wygląd

Dzięki wysokiej klasy akcesoriom Kia Carens nawet po latach eksploatacji może
wyglądać tak znakomicie, jak prezentowała się w salonie. Zabezpieczają one lakier
nadwozia oraz wnętrze.

Zabezpieczają najbardziej narażone miejsca przed uderzeniami kamieni,
żwiru oraz dodatkowo chronią przed korozją powodowaną przez wodę,
błoto i sól drogową. Zestaw 4 sztuk.
Przednie: A4F46AC000
Tylne: A4F46AC100

Listwy boczne

Przezroczysta folia ochronna zderzaka tylnego

Czarna folia ochronna zderzaka tylnego

Zabezpieczają przed zarysowaniem lub wgnieceniem. Składają się na sportowy, nowoczesny wygląd

Wytrzymała, niewidoczna folia chroniąca górną powierzchnię tylnego zderzaka.

Czarna folia chroniąca górną powierzchnię tylnego zderzaka. Zabezpiecza przed

samochodu. Mogą być pomalowane w kolorze nadwozia. Zestaw 4 sztuk.

Zabezpiecza przed uszkodzeniem powierzchni lakierowanych podczas załadunku

uszkodzeniem powierzchni lakierowanych podczas załadunku lub rozładunku.

A4271ADE00

lub rozładunku. A4272ADE00TR

A4272ADE00BL

Ochraniacze naroży zderzaka przedniego i tylnego

Folie ochronne zagłębień przy klamkach drzwi

Nakładka ochronna zderzaka tylnego

Dodatkowe zabezpieczenie punktów krańcowych samochodu, których nie widzi

Zabezpieczają miejsca za klamkami przed zadrapaniem paznokciami lub

Elegancka i wytrzymała. Wykonana z nierdzewnej stali. Chroni lakier zderzaka

kierowca podczas parkowania na małej przestrzeni. Zestaw 4 sztuk.

kluczykami. Wykonane z wytrzymałej, samoprzylepnej przezroczystej folii.

przed uszkodzeniami podczas załadunku i rozładunku dużych i ciężkich

A4270ADE00

Zestaw 4 sztuk.

przedmiotów. Pasuje idealnie do kształtu zderzaka.

66272ADE00

A4274ADE00ST
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Ochrona

Ochrona

Dywaniki gumowe (prawe zdjęcie)
Zestaw 4 dywaników na wszelkie warunki
pogodowe. Każdy dokładnie pasuje do
miejsca na nogi. Te wyjątkowo wytrzymałe
dywaniki nie przepuszczają wody, błota,
piasku ani soli drogowej. Specjalne
wykończenie ułatwia utrzymanie ich
w czystości. Oba przednie dywaniki
z logo Carens.
A4131ADE00

Dywaniki welurowe
Luksusowe dywaniki welurowe dopełniają
elegancji wnętrza. Mocowane do podłogi
za pomocą standardowych zaczepów.
Antypoślizgowy spód.Dywaniki kierowcy
i pasażera z logo Carens.
A4143ADE00

Textile floor mat, standard
Wykonane z wytrzymałego filcu. Pewne
mocowanie. Dywanik kierowcy z logo
Carens i wzmocnieniem pod piętą.
A4141ADE00
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Ochrona

Ochrona

Dywanik bagażnika z antypoślizgowym spodem

Dywanik bagażnika z antypoślizgowym spodem

(dla wersji 5-miejscowej)

(dla wersji 7-miejscowej)

Dwufunkcyjny, zaprojektowany specjalnie dla Kia Carens. Z jednej

Pasuje idealnie do bagażnika. Wykonany z weluru wysokiej klasy,

strony pokryty miękkim welurem wysokiej jakości (po lewej).

który zapewnia dobre trzymanie przedmiotów. Chroni bagażnik

Druga strona z wytrzymałą, antypoślizgową powierzchnią gumową

przed pyłem i błotem. Z logo Carens. Podczas korzystania

(powyżej). A4120ADE05

z trzeciego rzędu siedzeń dywanik mocowany jest do ich oparć.
Zestaw 2 sztuk. A4120ADE07

Dywanik gumowy bagażnika
Podniesione krawędzie boczne zabezpieczają bagażnik przed zabrudzeniem. Trwały, łatwy do czyszczenia. Z logo Carens.
Dopasowany wymiarami do bagażnika nowej Kia Carens. A4122ADE00
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Bezpieczeństwo

Na wszelki wypadek

Bezpieczeństwo

Każda Kia Carens jest standardowo wyposażona
we wszystko, co niezbędne. Kiedy jednak wybieramy
się w dłuższą drogę, warto zabrać ze sobą dodatkowe
akcesoria, pomocne w przypadku nieprzewidzianych
okoliczności.

Trójkąt ostrzegawczy
Doskonale widoczny, lekki i stabilny. Dla oszczędności
miejsca można go całkowicie złożyć. Zgodny z normą ECE-R27.
Wyposażenie obowiązkowe w większości krajów Europy.
E883166000

Zestaw bezpieczeństwa

Kamizelka odblaskowa

Obejmuje apteczkę pierwszej pomocy oraz komplet

Rozmiar uniwersalny. Jaskrawy kolor oraz paski odblaskowe

najpotrzebniejszych narzędzi. Zawiera m.in. bandaże, dwie

zapewniają widoczność z daleka zarówno w dzień, jak i w nocy.

kamizelki odblaskowe oraz trójkąt ostrzegawczy.

Zgodna z normą DIN EN 471. Wyposażenie obowiązkowe

Zgodny z normą DIN 13164.

w większości krajów Europy.

66940ADE00

66941ADE00
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7 lat / 150 000 km gwarancji na cały samochód.
Szczegółowe warunki znajdują się w książce
gwarancyjnej.

Oryginalne akcesoria Kia opracowane przez MOBIS
Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Niniejszy katalog może zawierać fotografie oraz elementy wyposażenia wersji nie występujących
na rynku polskim. Dane mają charakter informacyjny, a producent zastrzega sobie możliwość ich
zmian bez uprzedniego powiadomienia. Szczegółowe dane techniczne, cenniki oraz opcje wyposażenia
modeli oferowanych na rynku polskim dostępne są na stronie www.kia.com oraz w autoryzowanych
salonach sprzedaży Kia Motors Polska.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały
w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po
zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.
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www.kia.com

