
	 Jarní	15	bodová	servisní	prohlídka	vč.	kontroly	a	seřízení	světlometů

	 	Vybrané	originální	příslušenství	se	slevou

	 	Při	čištění	klimatizace	sleva	15%	na	kabinový	filtr

Nabídka platí od 16. 3. do 30. 4. 2020

DEJTE	PŘEDNOST	ORIGINÁLU

www.kia.com

Je	Váš	vůz	KIA
připraven	na	jarní	období?

Jarní servisní prohlídka 
jen za 299	Kč

Ceny jsou uvedeny vč. DPH a jsou platné v době tisku. Tiskové chyby vyhrazeny.

ČIŠTĚNÍ	A	PŘÍPRAVA	
KLIMATIZACE	S	VÝMĚNOU	
KABINOVÉHO	FILTRU

Je správný čas pro vyčištění 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 

Při	čištění	klimatizace	dostanete	15%	
slevu	na	kabinový	filtr

SLEVA	15	%

DEJTE PŘEDNOST ORIGINÁLU

Vyvinuli jsme pro vás originální olej KIA s jedinečnými vlastnostmi pro maximální
výkon a životnost motoru a pro minimální spotřebu paliva. Užijte si jízdu!

Vhodný produkt pro Vaše vozidlo konzultujte  
s autorizovaným servisem KIA nebo si ho můžete najít  

na našich webových stránkách 

www.kia.com/cz/servis/servisni-pece/originalni-olej-kia/

Akce	na 
LETNÍ	PNEU 

značky 
LAUFENN 

od	koncernu	
HANKOOK



ATRAKTIVNÍ	JARNÍ	NABÍDKA	
DISKŮ	A	KOL
v jarním období vyberte ty správné 
disky a kola pro Váš vůz. KIA nyní nabízí 
výprodej omezeného množství ocelových 
disků a letních pneumatik Laufenn za 
bezkonkurenční ceny.

Vybrané	akční	ceny	letních	pneumatik	Laufenn:	
16“ pro model Sportage SL/QL (215/70R16H):.......1 879 Kč
15“ pro model cee‘d JD od 2012 (195/65R15H):.....1 047 Kč

Vybrané	akční	ceny	ocelových	disků:	
15“ pro model cee‘d JD od 2012 ..........................837 Kč
16“ pro model Sportage SL od 2011 ................1 024 Kč
16“ pro model Sportage SL FL od 2014 ..........1 024 Kč
16“ pro model Sportage QL od 2016 ................1 617 Kč

Vybrané	akční	ceny	kompletních	letních	kol 
s	pneu	LAUFENN:	
15“ pro model cee‘d JD od 2012 bez TPMS ..........od 2 127 Kč
16“ pro model Sportage SL od 2011 bez TPMS ......od 3 145 Kč
16“ pro model Sportage SL FL od 2014 bez TPMS ...od 3 145 Kč
16“ pro model Sportage QL od 2016 bez TPMS ....od 3 738 Kč

Ceny jsou platné do vyprodání skladových zásob.

Výprodej

AKCE	NA	NÁKUP 
PNEUMATIK 
ZNAČKY	LAUFENN 
OD	KONCERNU	HANKOOK	

Zakupte 4 kusy letních pneumatik 
značky Laufenn a získejte palivovou 
poukázku Benzina v hodnotě 200 Kč. 
Poukázku obdržíte u Vašeho 
autorizovaného dealera KIA.

Více informací u autorizovaných 
dealerů KIA v ČR.

MILIONY	NEČISTOT
Přesně tolik prachu, pylu a dalších 
nečistot odstraní každý den originální 
stírací lišty KIA z Vašeho čelního skla.
Tyto špičkové ploché stírací lišty 
s aerodynamickým tvarem jsou tak 
robustní, že odstraní každou nečistotu 
a navíc se velmi snadno instalují.

Vybrané	akční	ceny:

Sada předních stěračů Flat
pro model cee‘d JD od 2012 .....................997	Kč

Sada předních stěračů Flat
pro model Sportage QL od 2016 ...........994	Kč

SLEVA	20	%

PŘIPRAVTE	VÁŠ	VŮZ	NA 
JARNÍ	SEZÓNU.	DOPŘEJTE	MU	
PÉČI,	KTEROU	SI	ZASLOUŽÍ.
Zima je pro Váš vůz KIA nejnáročnějším obdobím v roce a proto je před jarní 
sezónou důležitá příprava a kontrola vozu. Autorizovaný servis zachová jeho 
vysokou spolehlivost, ekonomiku provozu a hlavně Vaše bezpečí. Je vždy 
vhodné 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 originálními díly KIA 
(zaručena nejvyšší kvalita přípravy Vašeho vozu). Během servisní prohlídky 
si můžete pro Váš vůz vybrat příslušenství ze zvýhodněné jarní nabídky 
nebo vyzkoušet naše nové modely KIA. 

JARNÍ	SERVISNÍ	PROHLÍDKA	JEN	ZA	299	Kč!
15ti bodová sezónní servisní prohlídka obsahuje kontrolu následujících položek

- Seřízení světlometů
-  Stěrače, ostřikovače a ostřikovače světlometů, kapalina ostřikovačů 

(hladina a bod tuhnutí)
- Tlak v pneumatikách a hloubka dezénu (včetně rezervy)
- 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, žárovky, reflexní vesta, klíč na kola, zvedák)
- Akumulátor (kontrola pomocí testeru s protokolem o stavu, dotažení svorek)
- Chladící 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)
- Zasklení vozu

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

OCHRAŇTE	INTERIÉR 
VAŠEHO	VOZU
Sada pryžových koberců do každého 
počasí a vany zavazadlového prostoru 
se slevou 20	%

PŘÍKLAD	CEN	SADY	PRO	MODEL 
ProCeed	CD	od	2018:
Koberce do každého počasí KIA.................1	659	Kč 
+ vana zavazadlového prostoru - klasická KIA...1	871	Kč
celková cena..................................................3	530	Kč

Sada s 20% slevou s DPH................................2	824	Kč

SLEVA	20	%


