
	 15bodová	servisní	prohlídka	vč.	kontroly	a	seřízení	světlometů

	 	Vybrané	originální	příslušenství	se	slevou

Nabídka platí od 5. 10. do 20. 11. 2020

DEJTE	PŘEDNOST	ORIGINÁLU

www.kia.com

Podzimní servisní 
prohlídka jen za 299	Kč

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

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/

BEZPEČNOST	PRO	VÁS	I	OKOLÍ

Látková	rouška	KIA
Nošení roušek je vždy projevem 
ohleduplnosti a respektu k ostatním 
lidem. Budeme-li nosit roušky všichni, 
ochrana populace bude vysoká, i když nikoli 
dokonalá. Vhodným materiálem pro ně 
je bavlna, protože snese mnohonásobné 
vyvařování. Látkové roušky mají dlouhou 
životnost a představují minimální 
ekologickou zátěž. 	................................163	Kč

BEZPEČNOST	I	PRO	VAŠE	DĚTI
Dětský	podsedák je vhodný pro děti od 
15 do 36 kg (cca 3-12 let). Jeho montáž je 
mimořádně snadná a intuitivní. Kromě 
bezpečnosti poskytuje sedadlo také 
vysoký komfort pro malého cestujícího.
Tento podsedák se dává na sedadlo 
a upevňuje se pomocí 3bodového 
bezpečnostního pásu. Potah je pratelný 
v pračce. 	................................................ 505	Kč

DEJTE PŘEDNOST ORIGINÁLU

Jste	Vy	i	Váš	vůz	
připraveni	na	zimu?

VZPĚRY	PRO	POMOC	PŘI	
OTEVŘENÍ	PŘEDNÍ	KAPOTY
Instalací plynových vzpěr 
výrazně ulehčíte zvedání 
kapoty Vašeho vozu. 
Sady vzpěr v nabídce jsou 
pro model Ceed MY19- 
a Sportage MY19-.

Akční	cena	sady:	2	720	Kč

SLEVA	15 %



AKČNÍ	NABÍDKA	OCELOVÝCH	DISKŮ	A	
ZIMNÍCH	PNEUMATIK

Ceed JD 2012-   15“         
cena disku ..........................................................837	Kč
cena zimní pneu: Laufenn ..........................1	322	Kč
                               Kingstar .......................... 1	141	Kč
Sportage SL 2011- 16“
cena disku ...................................................... 1	024	Kč
cena zimní pneu: Laufenn  .......................2	086	Kč
                               Kingstar  ........................1	705	Kč
Sportage SL 2014- 16“
cena disku ...................................................... 1	024	Kč
cena zimní pneu: Laufenn ........................2	086	Kč
                               Kingstar .........................1	705	Kč
Sportage QL 2016- 16“
cena disku ........................................................1	617	Kč
cena zimní pneu: Laufenn ........................2	086	Kč
                               Kingstar .........................1	075	Kč

MILIONY	NEČISTOT
Přesně tolik listí 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 Ceed od 2018 ...................... 1	045	Kč

Sada předních stěračů Flat
pro model Picanto od 2017 .....................960	Kč

PŘIPRAVTE	SVŮJ	VŮZ	NA 
ZIMNÍ	SEZÓNU.	DOPŘEJTE	MU	
PÉČI,	KTEROU	SI	ZASLOUŽÍ.
Připravte se na období dlouhých zimních nocí a nepříznivých povětrnostních 
podmínek. Poctivou přípravou vozu eliminujete případná rizika. Autorizovaný 
servis zachová jeho vysokou spolehlivost, ekonomiku provozu a hlavně 
Vaše bezpečí. Před zimní sezónou zkontrolujte odolnost chladicí kapaliny, 
kapaliny v ostřikovačích, stav brzd, baterie, tlumičů a dalších důležitých 
komponentů svého vozu. Tak Vás na cestách nemůže nic překvapit. Naši školení 
a certifikovaní technici znají Váš vůz dokonale a pracují výhradně s originálními 
díly KIA (zaručena nejvyšší kvalita přípravy Vašeho vozu). Během servisní 
prohlídky si můžete pro svůj vůz vybrat příslušenství či autokosmetiku ze 
zvýhodněné nabídky nebo vyzkoušet naše nové modely KIA. 

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

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

-  Tlak v pneumatikách a hloubka dezénu (včetně rezervy), popřípadě 
kontrola použitelnosti dojezdové lepicí sady

- 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)
- Zasklení vozu

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

ORIGINÁLNÍ	AUTOMOBILOVÉ	
BATERIE	KIA	S	3LETOU	ZÁRUKOU

Kdo by chtěl zůstat uprostřed pustiny 
a zjistit, že akumulátor je vybitý 
a nikde nikdo?
Špičková kvalita a schopnost dodávat 
spolehlivě vysoký výkon bez jakékoliv 
údržby v průběhu celé životnosti je 
samozřejmostí.

Vybrané	akční	ceny:

Originální akumulátor 
Sportage 1,6i od 2016 ................................2	980	Kč

Originální akumulátor 
Picanto 1.0–1.2 MPI  od 2017 ......................2	137	Kč

SLEVA	20 %SLEVA	20 %

SLEVA	20 %

SADA	OCHRANNÝCH	OBALŮ	
NA	4	KOLA	

Hlavním účelem je při transportu 
či uložení nepotřebných kol ochránit 
zavazadlový prostor a Vaše oblečení 
před znečištěním. Sada ochranných 
obalů má jednotnou velikost. Může nést 
kola hmotnosti do 30 kg. Ergonomická 
rukojeť usnadní přenášení. Na každém 
obalu naleznete kapsu pro matice kol

Akční	cena:	1	411	Kč


