
Bezpečně 
kdekoliv

Nabídka platí od 1. 4. do 31. 5. 2021

•  15bodová servisní prohlídka 
vč. kontroly a seřízení světlometů

•  Vybrané originální příslušenství 
se slevou

•  Akce na letní pneu značky LAUFENN 
od koncernu HANKOOK

ATRAKTIVNÍ NABÍDKA 
OCELOVÝCH DISKŮ KIA
V jarním období vyberte ty správné ocelové 
disky pro Váš vůz. Kia Vám nyní nabízí 
výprodej omezeného množství ocelových 
disků za bezkonkurenční ceny. 

Vyberte ty správné disky pro Váš vůz:

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

VÝPRODEJ

PRO ČISTÝ VÝHLED

Důležitou součástí automobilu jsou stěrače. 
Díky funkčním stěračům budete mít 
kvalitní výhled a zajistíte bezpečnější jízdu 
pro sebe i svou posádku.. Zakupte nyní se 
slevou 20%. 

Vybrané akční ceny:

Sada předních stěračů Flat
pro model Ceed od 2018....................1 079 Kč
Sada předních stěračů Flat
pro model Picanto od 2017...................991 Kč

SLEVA 20 %

Antibakteriální / ozónové čištění 
interiéru vozu

Jarní servisní prohlídka 
jen za 399 Kč s voucherem. 
Více na našich webových stránkách.

Ceny jsou platné do vyprodání skladových zásob.

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/

DEJTE PŘEDNOST ORIGINÁLU



ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA KLIMATIZACE 
S VÝMĚNOU KABINOVÉHO FILTRUPŘIPRAVTE SVŮJ 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 kontrola vozu. Je vždy vhodné zkontrolovat základní prvky vozu 
(brzdy, tlumiče, akumulátor, stěrače, ...). 

Využijte naši nabídka na Jarní servisní prohlídku jen za 399 Kč! 
Stačí si jen na našich stránkách stáhnout voucher a poté navštívit 
s voucherem Vámi vybraný autorizovaný servis Kia v ČR. Naši 
certifikovaní technici dodržují všechna hygienická nařízení. Využijte 
rovněž zvýhodněné nabídky s antibakteriálním/ozónovým čištěním 
interiéru vozu. 

MĚJTE VŠE BEZPEČNĚ 
A POHODLNĚ PŘIPRAVENÉ 
NA DOVOLENOU
Zakupte si proto praktický Skládací 
organizér do zavazadlového prostoru, 
který Vám s tím pomůže. Nyní při 
nákupu obdržíte 20% slevu!

Spolehněte se na naše lehké střešní 
příčníky nebo nosiče s rychlým 
upevněním sloužící k přepravě všech 
věcí, které by se vám mohli na vašem 
dalším dobrodružství případně hodit. 
Jestliže chcete přepravovat kola, vyberte 
si třeba praktický uzamykatelný nosič 
jízdního kola Pro.

Chcete si vzít s sebou kolo, aniž byste 
museli celou cestu šlapat? Tento 
praktický nosič jízdních kol na tažné 
zařízení představuje ideální řešení. 
Můžete na něm přepravovat jedno či dvě 
kola nebo i elektrokola (celková hmotnost 
až 60 kg). Jízdní kola se snadno nakládají 
a lze je rovněž zajistit v dané poloze tak, 
aby byla jejich přeprava zcela bezpečná.

Nyní obdržíte na výše uvedené 
originální příslušenství slevu 20%!

Je správný čas pro preventivní dezinfekci 
vnitřního systému vaší klimatizace 
a výměnu kabinového filtru. Dezinfekce 
spolehlivě odstraňuje viry, bakterie 
a plísně. Také předchází alergickým 
reakcím, které mohou způsobovat právě 
bakterie a další mikroorganismy. 

Ke každému čištění a dezinfekci 
klimatizace obdržíte Antibakteriální 
čistič interiéru. 
Po předložení voucheru staženého 
z našich webových stránek můžete dostat 
15% slevu na originální kabinový filtr.

SLEVA 20 %

SLEVA 15 %

Nabídka letních pneumatik LAUFENN 
z produkce HANKOOK 

Vyberte ty správné pneumatiky pro Váš vůz. 
LAUFENN má pro Vás jedinečnou nabídku 3+1 
pneu ZDARMA!

Vybrané akční ceny letních pneumatik Laufenn:

16“ pro model cee‘d JD od 2012  
(205/55R16H 91 H).....................2 149 Kč za kus

17“ pro model cee‘d JD od 2012 
(225/45R17V XL 94V)...............2 617 Kč za kus

16“ pro model Sportage SL/QL 
(215/70R16H 100V)...................3 432 Kč za kus

17“ pro model Sportage SL/QL 
(225/60R17H 99H)....................3 665 Kč za kus 

3+1 ZDARMA

ZDARMA

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA JEN ZA 399 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 vůz na sezónu v některém z našich autorizovaných servisů KIA!


