
Dovolená u moře?
VY se těšte, MY se 

postaráme o Váš vůz.
Servisní prohlídka jen za 299 Kč!

www.kia.com

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Společnost Kia Motors Czech si vyhrazuje právo na změny.

Nabídka platí od 3. 7. do 6. 9. 2019

 15bodová servisní prohlídka vč. kontroly a seřízení světlometů

 Vybrané originální příslušenství se slevou

 Dárek při provedení desinfekce klimatizace

KIA doporučuje  

PROGRAM PRO STARŠÍ VOZY

Tento program je perfektní volbou pro 
zákazníky s vozidly staršími 3 let.

Product line 2 je vyráběn stejně jako 
originální díl Kia ve stejné kvalitě. Jde 
o stejnou kvalitu jako u originálních

dílů Kia. Nižší garantovaná cena minimálně 
o 20%.

Vybrané ceny:

Olejový filtr pro model
cee’d 1,4i od 2006 ...................................198 Kč
Brzdové destičky přední pro model
cee’d 1,6i od 2006 ................................1 819 Kč

Zvýhodnění o 20 %

UDĚLEJTE SI RADOST REKLAMNÍMI 
A DÁRKOVÝMI PŘEDMĚTY KIA

Podrobnou nabídku naleznete v KIA butiku 
www.kia.zstudio.cz.
Zboží je možné objednat s dodávkou k Vám 
domů nebo zakoupit u dealerů KIA v ČR. 

BETTER VIEW
LEPŠÍ A BEZPEČNÝ VÝHLED

Ochrana skel automobilu BETTER 
VIEW udržuje sklo jasnější a čistší, 
zlepšuje viditelnost ve všech směrech 
a tím i bezpečnost. A to zejména 
utěsněním mikroskopických pórů ve skle 
a odpuzováním vody skleněnými plochami. 
Za deště při rychlosti nad 60 km/hod 
odvádí vozu z čelního skla tak, že dovoluje 
jízdu bez nutnosti používání stěračů.

MOJE KIA 

Věříme, že vlastnictví vozů Kia by mělo 
být potěšení v každém ohledu, proto Vám 
přinášíme způsob, jak zůstat ve spojení 
s Vaším vozem.

Portál MojeKia Vám přináší:
– Informace, tipy a novinky
– Personalizované služby
– Rychlou možnost sjednání schůzky
– Mobilní aplikaci

Zaregistrujte se na kia.com/cz/mojekia 
nebo si stáhněte svou mobilní aplikaci ve 
verzi pro iOS i Android.



Léto je pro Váš vůz KIA náročné období, a proto je důležitá příprava 

a kontrola vozu. Autorizovaný servis zachová jeho vysokou 

spolehlivost, ekonomiku provozu a hlavně Vaše bezpečí.

Největší pozornost si v tomto období zaslouží Vaše klimatizace 

(filtr, desinfekce, doplnění plniva klimatizace). Je vždy vhodné také 

zkontrolovat základní prvky vozu jako brzdy, tlumiče, akumulátor, 

stěrače, provozní kapaliny a v neposlední řadě také osvětlení 

Vašeho vozu. Tak Vás na cestách nemůže nic překvapit. Naši 

školení a certifikovaní technici znají Váš vůz dokonale a pracují 

s výhradně s orginálními díly KIA (zaručena nejvyšší kvalita 

přípravy Vašeho vozu). Během servisní prohlídky si můžete pro 

Váš vůz vybrat příslušenství či autokosmetiku ze zvýhodněné letní 

nabídky nebo vyzkoušet naše nové modely KIA.

Servisní prohlídka jen za 299 Kč! 

15bodová sezónní servisní prohlídka 
obsahuje kontrolu následujících položek
- Zasklení vozu

- Stěrače, ostřikovače a ostřikovače světlometů, kapalina 
ostřikovačů (hladina a bod tuhnutí)

- Tlak v pneumatikách a hloubka dezénu (včetně rezervy) 

- Seřízení světlometů

- Kontrola osvětlení vozidla

- Brzdy (kontrola opotřebení kotoučů a obložení)

- Hladina brzdové kapaliny a bod varu

- Kontrola seřízení ruční brzdy

- Kontrola stavu lékárny (doba použitelnosti a kompletnost)

- Povinná výbava (trojúhelník, reflexní vesta, klíč na kola, zvedák)

- Akumulátor (kontrola pomocí testeru s protokolem o stavu), 
dotažení svorek

- Chladicí systém (kontrola hladiny a bodu tuhnutí, stav hadic 
a spojů)

- Výfuková soustava (kontrola stavu, těsnosti či případné koroze)

- Motorový olej (kontrola hladiny)

- Kontrola pohonných řemenů (napnutí a stav)

Připravte svůj vůz na sezónu v některém z našich 
autorizovaných servisů KIA!

PŘIPRAVTE VÁŠ VŮZ NA LETNÍ 
SEZÓNU. DOPŘEJTE MU PÉČI, 
KTEROU SI ZASLOUŽÍ.

ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA KLIMATIZACE 
S VÝMĚNOU KABINOVÉHO FILTRU 

Je správný čas pro preventivní desinfekci 
Vaší klimatizace a výměnu kabinového 
filtru. Desinfekce spolehlivě odstraňuje 
viry, bakterie a plísně. Také předchází 
alergickým reakcím, které mohou 
způsobovat právě bakterie a další 
mikroorganismy.
Ke každému čištění klimatizace obdržíte 
Letní směs do odstřikovačů. Z jedné 
lahvičky si po smíchání s vodou zajistíte  
3 až 3,5l letní náplně do ostřikovačů.. 
K tomu navíc dostanete 10% slevu na 
Kabinový filtr.

Sleva 10 %ZDARMA

NEZTRÁCEJTE ČAS MYTÍM 
EXTERIÉRU A ČIŠTĚNÍM INTERIÉRU 
VAŠEHO VOZU

Předejděte vzniku drobných oděrek 
na karoserii Vašeho vozu. Využijte 
profesionální ruční mytí a ochranu vozu 
díky tvrdému voskování. Nechte si také 
odborně vyčistit a ošetřit interiér Vašeho 
vozu.

Sleva 15 %

MĚJTE DOSTATEK PROSTORU PRO 
VAŠE ZAVAZADLA

Když se vydáte na dovolenou, budete 
pravděpodobně potřebovat více 
zavazadlového prostoru než obvykle. 
Než začnete pěchovat věci do auta, 
vychutnejte si pohodlí tohoto elegantního 
řešení. 

Zakupte si střešní příčníky či nosiče, 
střešní box nebo clonu proti slunci 
a námraze se slevou 15%! Střešní nosiče 
i box se snadno instalují. Střešní box 
přenáší až 75 kg v závislosti na nosnosti 
střechy vozidla. 

Vybrané akční ceny:

pro aktuální modely KIA 

univerzální Střešní box 330 ............ 9 226 Kč

pro model Ceed 2019 

Střešní příčníky hliníkové ................. 5 618 Kč

Clona proti slunci a námraze ........... 1 725 Kč

Sleva 15 %




