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WYRAŹ SIEBIE. 
PODKREŚL SWOJĄ WYJĄTKOWOŚĆ.

Twoja nowa kia stinger może być jeszcze bardziej 
atrakcyjna, funkcjonalna i trwała! Wystarczy sięgnąć 
po oryginalne akcesoria kia. Zaprojektowano je tak, 
by jak najlepiej pasowały do tego modelu. akcesoria 
opracowano, wyprodukowano i przetestowano 
zgodnie z najwyższymi standardami jakości.  
Przy ich wyborze pomocą służy najbliższy  
Dealer kia.

akcesoria przedstawione w niniejszym katalogu  
pasują do wszystkich wersji, również gT line  
oraz gT (chyba że podano inaczej).
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ObręcZe kółObręcZe kół

KORZYSTAJ Z KAŻDEJ OKAZJI. 
WYRÓŻNIJ SIĘ!

3.

4.

5.

2.1.

Nakrętki przeciwkradzieżowe i nasadka do odkręcania
skutecznie zabezpieczają koła pojazdu przed kradzieżą.  
66490ADE50 (niepokazane/pasują do obręczy 1, 2 i 3)

Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Oryginalne czujniki kia, identyczne z montowanymi  
fabrycznie. Umożliwiają monitorowanie ciśnienia w oponach. 
52933J5000 (pojedynczy zawór/niepokazany)

Wszystkie zestawy obejmują zaślepkę i 5 nakrętek.

1. Obręcz koła 17” ze stopu lekkiego, typ A
Dwukolorowa obręcz 17” ze stopu lekkiego,  
o pięciu podwójnych ramionach, 7.0Jx17,  
do opon 225/50 r17. J5F40AK000

2. Obręcz koła 18”ze stopu lekkiego, typ A 
Obręcz 18” ze stopu lekkiego, o pięciu  
potrójnych ramionach, 8.0J×18, do opon  
225/45 r18. J5F40AK100

3. Obręcz koła 18” ze stopu lekkiego, typ B 
Dwukolorowa obręcz 18” ze stopu lekkiego, o pięciu  
potrójnych ramionach, 8.0J×18, do opon 225/45 r18.
J5F40AK110 

4. Obręcz koła 19” ze stopu lekkiego, typ A 
Dwukolorowa obręcz 19” ze stopu lekkiego, 
8.0J×19, do opon 225/40 r19. 
J5F40AK200 (przednia/tylko dla wersji gT line) 

Dwukolorowa obręcz 19” ze stopu lekkiego, 
8.5J×19, do opon 255/35 r19.
J5F40AK250 (tylna/tylko dla wersji gT line)

5. Obręcz koła 19” ze stopu lekkiego, typ B
Dwukolorowa obręcz 19” ze stopu lekkiego, 
8.0J×19, do opon 225/40 r19. 
J5F40AK210 (przednia/tylko dla wersji gT) 

Dwukolorowa obręcz 19” ze stopu lekkiego, 
8.5J×19, do opon 255/35 r19.
J5F40AK260 (tylna/tylko dla wersji gT)
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4. Oświetlenie diodowe pod lusterkami  
zewnętrznymi
Włącza się przy każdym otwarciu drzwi. Oświetla 
podłoże przy drzwiach subtelnym, rozproszonym 
światłem. W ten sposób podnosi bezpieczeństwo  
i poczucie komfortu po zmroku.
66651ADE00

4.3a.

3b.

3. Projektory diodowe
Oświetlają podłoże jednobarwnym, wyraźnym logo kia lub gT line. Wywierają duże wrażenie  
po zmroku. Włączają się automatycznie po otwarciu drzwi przednich. 
3a. 66651ADE00K (logo kia)
3b. 66651ADE00GL (logo gT line)

2. Sportowe nakładki na pedały
Znak rozpoznawczy dynamicznego kierowcy. Metalowe sportowe pedały  
wyglądają atrakcyjnie, a gumowe wstawki zapewniają pewność prowadzenia.
J5F05AK000 (zestaw)

1b.

1a./2.  

1. Diodowe oświetlenie miejsca na nogi
Dyskretne oświetlenie włącza się automatycznie przy każdym  
odblokowaniu drzwi i gaśnie po uruchomieniu silnika.  
Dostępne w dwóch kolorach: stylowej czerwieni i klasycznej bieli.
1a. 66650ADE20W (białe, 1. rząd)
1b. 66650ADE20 (czerwone, 1. rząd)

PODKREŚL SWÓJ STYL. 
ROZŚWIETL WNĘTRZE!

sTylisTykasTylisTyka
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OchrOna

CHROŃ PIĘKNO. 
ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA.

6. 7.

1. 2.

5.

4.3.

aWD - wersje z napędem na wszystkie koła. 

2WD - wersje z napędem na tylne koła.

1. Dywaniki gumowe z szarym akcentem
Umożliwiają beztroskie wsiadanie do samochodu, niezależnie  
od warunków pogodowych i otoczenia. Wytrzymałe i łatwe  
do umycia. skutecznie zabezpieczają podłogę. idealnie  
dopasowane. Wyposażone w wytrzymałe zaczepy  
i antypoślizgowy spód. Z szarym logo.
J5131ADE00 (2WD, zestaw 4 sztuk)
J5131ADE00AW (aWD, zestaw 4 sztuk)

2. Dywaniki welurowe
eleganckie i praktyczne. Wykonane z wysokiej jakości weluru 
i ozdobione logo modelu. chronią wnętrze przed zabrudzeniami. 
Wykonane na miarę. Mocowane do podłogi za pomocą  
standardowych zaczepów. antypoślizgowy spód.
J5143ADE00 (2WD, zestaw 4 sztuk)
J5143ADE00AW (aWD, zestaw 4 sztuk)

3. Eleganckie dywaniki welurowe
Wysokiej jakości dywaniki welurowe z nicią perłową  
pasują idealnie do modelu stinger. grube, luksusowe dywaniki 
przednie z ozdobnym, czarno-srebrnym metalowym logo kia. 
Mocowane do podłogi za pomocą standardowych zaczepów.
J5144ADE00 (2WD, zestaw 4 sztuk)
J5144ADE00AW (aWD, zestaw 4 sztuk)

4. Dywaniki welurowe z motywem GT Line
Wysokiej klasy dywaniki z podwójnymi przeszyciami pasującymi 
do tapicerki siedzeń wersji gT line. Mocowane do podłogi  
za pomocą standardowych zaczepów. antypoślizgowy spód.  
Dywaniki przednie z wyszywanym szaro-srebrnym logo  
wersji gT line.
J5143ADE00GL (2WD, zestaw 4 sztuk)
J5143ADE00GLAW (aWD, zestaw 4 sztuk)

5. Dywaniki welurowe z motywem GT
Wysokiej klasy dywaniki welurowe  
z podwójnym, czerwonym przeszyciem  
pasującym do tapicerki siedzeń wersji gT. 
Mocowane do podłogi za pomocą  
standardowych zaczepów. antypoślizgowy 
spód. Dywaniki przednie z wyszywanym 
logo wersji gT.
J5143ADE00GTAW (aWD, zestaw 4 sztuk)
J5143ADE00GT (2WD, zestaw 4 sztuk) 

6. Welurowy dywanik bagażnika
elegancki i idealnie dopasowany. Dzięki  
niemu bagażnik zawsze wygląda perfekcyj-
nie, niezależnie od przewożonego ładunku. 
Wykonany z wysokiej jakości weluru. Z logo 
kia stinger.  
J5125ADE00

7. Dywanik gumowy bagażnika
Podwyższone krawędzie zabezpieczają  
bagażnik przed zabrudzeniami.  
Wytrzymały i wodoodporny.  
antypoślizgowy spód. Przeciwpoślizgowa 
guma zapobiega przesuwaniu się ładunku.  
idealnie pasuje do wnętrza. Ozdobiony  
logo modelu stinger.
J5122ADE00
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5. Wieszak na ubrania
Pozwala utrzymać odzież w odpowiednim stanie, bez  
zagnieceń. Można go szybko zamontować na oparciu fotela 
przedniego oraz szybko zdemontować i zabrać ze sobą.  
Wymaga demontażu, jeżeli na kanapie tylnej siedzi pasażer.
66770ADE10

6. Uchwyt na iPada® dla osoby siedzącej  
na kanapie tylnej
Zapewnia pasażerom możliwość łatwego korzystania  
z urządzenia. Dzięki temu nawet najdłuższa jazda mija  
niepostrzeżenie. Umożliwia obracanie oraz przechylanie 
urządzenia. Pasuje do iPada® 1, 2, 3 i 4 oraz iPada® air 1 i 2. 
Zestaw nie obejmuje iPada® ani ładowarki.
66582ADE01

6.

5.

2. Folie ochronne zagłębień przy klamkach drzwi
Zagłębienia przy klamkach drzwi są szczególnie narażone  
na zadrapania i zarysowania. Dzięki foliom ochronnym te miejsca 
mogą wciąż wyglądać jak nowe.
66272ADE00 (zestaw 4 sztuk)

4. Demontowalny hak holowniczy i uchwyt na rowery  
na wszystkie haki holownicze
Wysokiej klasy stalowy hak holowniczy oraz uchwyt na rowery  
na wszystkie haki holownicze zaspokoją niemal wszystkie potrzeby  
transportowe. Dostępne od początku 2018 roku (niepokazane).

2.

1. Przezroczysta folia ochronna zderzaka tylnego
częste korzystanie z bagażnika zwiększa ryzyko zadrapania lub zarysowania zderzaka.  
Przezroczysta folia dyskretnie chroni lakier przed uszkodzeniami.
J5272ADE00TR

3. Zestaw chlapaczy
niezależnie od warunków pogodowych i otoczenia, chlapacze zabezpieczają podwozie,  
progi oraz drzwi przed wodą, błotem i pyłem. Zaprojektowane specjalnie dla kia stinger.
J5F46AC100 (przednie, zestaw 2 sztuk, niepokazane)
J5F46AC200 (tylne, zestaw 2 sztuk, niepokazane)

1.

UŁATWIAJ SOBIE CODZIENNOŚĆ. 
POSTAW NA DOSKONAŁE DOPASOWANIE!

kOMfOrTOchrOna
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www.kia.com

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy  
i sporządzone są według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Zawarte dane zostały zebrane przy 
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre 
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą nie być dostępne na rynku polskim. 
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach 
samochodów marki Kia.

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.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Oryginalne akcesoria kia opracowane przez MObis

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji umożliwia 
korzystanie z ich najnowszych wersji bez ponoszenia  
dodatkowych kosztów.

Gwarancja na 7 lat/150 000 km. 
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki są określone 
w książce gwarancyjnej.


