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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.

PŘIPRAVTE SVŮJ VŮZ NA SEZÓNU
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REKLAMNÍ A DÁRKOVÉ
PŘEDMĚTY KIA
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Podrobnou nabídku KIA drobností
a užitečných věcí do auta, kanceláře,
domácnosti či pro volnou chvíli nebo sport
naleznete v KIA Butiku na shop.kia.com/cz.
Zboží je možné objednat na tomto webu
s dodávkou k vám domů, nebo zakoupit
u autorizovaných dealerů KIA v ČR.

PROGRAM PRO VOZY STARŠÍ 3 LET
Program je zaměřen na vozy starší 3 let,
pro které nabízíme speciální náhradní díly
ve špičkové kvalitě KIA s 20% úsporou.
Vybrané akční ceny:
Olejový filtr pro model
cee’d 1,4i od 2006...................................171 Kč
Brzdové destičky přední
pro model cee’d 1,6i od 2010 ........... 1 738 Kč

Zvýhodnění o

20 %

ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVA KLIMATIZACE
S VÝMĚNOU KABINOVÉHO FILTRU
Je správný čas pro preventivní dezinfekci
vaší klimatizace a výměnu kabinového
filtru.
Ke každému čištění klimatizace obdržíte
koncentrát letní směsi ostřikovače
ZDARMA.

Jarní servisní prohlídka jen za 299 Kč
Užitečné dárky při výměně motorového oleje Shell
Atraktivní nabídka střešních nosičů, stěračů a další

Užijte si vlastnictví vozu KIA a využijte
atraktivní nabídky pro majitele vozů
KIA a dalších výhodných nabídek našich
partnerů.
Více informací na:
www.kia.com/cz/mojekia.
Požádejte svého dealera, aby Vám pomohl
s předregistrací.
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Společnost Kia Motors Czech si vyhrazuje právo na změny.

Antibakteriální čištění klimatizace s dárkem navíc

Nabídka platí od 1. 4. do 30. 4. 2018

KIA doporučuje

PŘIPRAVTE SVŮJ VŮZ NA SEZÓNU
Zima je pro všechny vozy nejnáročnějším obdobím v roce
a proto je před letní sezónou důležitá kontrola a příprava
vašeho vozu. Bez ohledu na to, jak starý máte vůz, je
vždy vhodné zkontrolovat základní prvky vozu jako
brzdy, tlumiče, akumulátor, stěrače, provozní kapaliny
a v neposlední řadě také osvětlení vašeho vozu. Naši školení
a certifikovaní technici znají Váš vůz dokonale a navíc pracují
výhradně s originálními náhradními díly KIA. Tím je zaručena
ta nejvyšší kvalita přípravy vašeho vozu, jeho vysoká
spolehlivost, nízká spotřeba a především vaše bezpečí.

15ti bodová 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)
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, žárovky, 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)
Navíc při každé provedené výměně motorového oleje Shell
obdržíte v průběhu akce pěnový oživovač pneumatik
a litrové balení letní kapaliny do ostřikovačů značky Coyote.

VYBERTE SI PRODUKTY ZE
ZVÝHODNĚNÉ JARNÍ NABÍDKY
LETNÍ PNEUMATIKY A OCELOVÉ
DISKY KIA
Vybrané akční ceny ocelových disků
Ocelové disky - do vyprodání zásob
15“ Venga od 2009..............................1 305 Kč
15“ cee´d od 2012 .................................1 372 Kč
16“ Carens 2013 ...................................1 673 Kč
16“ Sportage 2011-15..........................1 673 Kč
Informujte se o aktuální nabídce
pneumatik a disků u vašeho prodejce KIA

ORIGINÁLNÍ STŘEŠNÍ NOSIČE
A PŘÍČNÍKY KIA
Rozšiřte přepravní možnosti vašeho vozu.
Hliníkové či ocelové originální střešní
nosiče a příčníky zaručují nejvyšší
kvalitu, jsou připravené na výrobcem
schválené zatížení až 100 kg (dle modelu)
a je možné je vybavit dalším originálním
příslušenstvím, jako jsou držáky kol, lyží,
snowboardů či střešních boxů KIA.

Sleva

15 %

ORIGINÁLNÍ ŽÁROVKY
KIA X-TREME VISION
- AŽ O 130% JASNĚJŠÍ SVĚTLO
Žárovky X-treme Vision patří
k nejvýkonnějším žárovkám na trhu.
Mají o 130% vyšší jas a mimořádný
dosah paprsku. Vidíte dále, reagujete
rychleji, řídíte bezpečněji. Nebo využijte
nabídku dalších typů originálních
žárovek KIA Longer Life, Blue Vision či
Vision Plus +60%.

Sleva

standard

15 %

+130 %

ORIGINÁLNÍ LIŠTY STĚRAČŮ KIA
Vybrané akční ceny:
Sada předních stěračů Flat
pro model cee’d od 2012 ..................... 656 Kč
Sada předních stěračů Flat
pro model Sportage SL
od 2010 ...................................................900 Kč

Sleva

15 %

