www.kia.com
NEZTRÁCEJTE ČAS ČIŠTĚNÍM
INTERIÉRU A MYTÍM EXTERIÉRU
VAŠEHO VOZU
Nechte si interiér vozu odborně vyčistit
a ošetřit. Připravte exteriér vašeho
vozu na zimní sezónu a dopřejte mu
odolnou ochranu tvrdým voskováním.

15 %

Sleva

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.

Přezuli jsme už milióny
pneumatik.
Není správný čas
pro váš vůz?

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.

ORIGINÁLNÍ REKLAMNÍ
A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY KIA

Zimní servisní prohlídka
jen za 299 Kč

potěší příznivce nejen
o vánocích, podrobnou
nabídku naleznete
v KIA Butiku na
shop.kia.com/cz.

PROGRAM PRO STARŠÍ VOZY

V rámci tohoto programu jsou na vozy starší
3 let nabízené díly pro pravidelný údržbový
servis srovnatelné s originálními, na jejichž
špičkovou kvalitu Kia dohlíží a za které ručí.
Tyto díly jsou však oproti originálu o 20 %
levnější. Dealeři Kia nabízí v rámci tohoto
programu pro starší vozy zvýhodněné
hodinové sazby a ceny provozních kapalin.

Vybrané ceny:
Olejový filtr pro model
cee’d 1,4i od 2006.............................. 171 Kč
Brzdové destičky přední pro model
cee’d 1,6i od 2006..........................1 738 Kč
Zvýhodnění o

20 %

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

	Zimní 15bodová sezónní prohlídka vozu s diagnostikou akumulátoru
a protokolem o stavu jen za 299 Kč
	Atraktivní ceny zimních kol, pneumatik, stěračů, akumulátorů
a tažných zařízení
	Užitečné dárky při výměně motorového oleje Shell

KIA doporučuje
Nabídka platí od 29. 10. 2018 - 30. 11. 2018

POZOR NA ZIMU A ZÁSADY BEZPEČNOSTI
Připravte se na období dlouhých zimních nocí a nepříznivých povětrnostních
podmínek. Sníh, led, déšť a mráz kladou na váš vůz Kia vysoké nároky.
Poctivou přípravou vozu eliminujete případná rizika.
Před zimní sezónou zkontrolujte odolnost chladicí kapaliny, kapaliny
v ostřikovačích, stav brzd, baterie, tlumičů a dalších důležitých komponentů
vašeho vozu. Dezinfikujte si systém klimatizace a předejděte tak častému
mlžení skel vozu. Vybavte vůz zimními koly či jen přezujte na zimní obutí.
Aplikujte na skla vozu přípravek Better view a budete mít výrazně čistší
výhled i při prudkém dešti.

SADA TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
A ELEKTROINSTALACE PRO
MODELY KIA
Vybrané akční ceny pro model Stonic:
Tažné zařízení ..............................6 882 Kč
Elektroinstalace k tažnému
zařízení 7 PIN ................................ 3 142 Kč
Sleva na sady

20 %

Nechte si váš vůz zkontrolovat a připravit u nejbližšího experta: svého autorizovaného dealera Kia, a vyberte i další produkty a služby z této akční nabídky.

ORIGINÁLNÍ SADY STĚRAČŮ KIA
Ke každé provedené výměně
motorového oleje Shell
v průběhu podzimní akce obdržíte
dárek - COYOTE Glykosol aerosol
rozmrazovač skel se škrabkou 300 ml
+ WUNDER-BAUM® osvěžovač vzduchu
vůně Arctic White

Vybrané akční ceny:
Sada předních stěračů Flat
pro model cee’d od 2012................ 883 Kč
Sada předních stěračů Flat
pro model Optima od 2011............. 847 Kč
Sleva

20 %

OCHRANA SKEL AUTOMOBILU
BETTER VIEW
AKČNÍ NABÍDKA ZIMNÍCH PNEU
A ZIMNÍCH KOL
Vybrané akční ceny zimních kol:

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............ 527 Kč
Sleva

15“ pro model ceéd JD od 2012
bez TPMS..................................od 2 670 Kč
15“ pro model Venga YN od 2009
bez TPMS.................................. od 2 614 Kč

10 %

Slevu na produkt je možné nárokovat
při profesionální aplikaci dealerem KIA.

16“ pro model ceed CD od 2018
s TPMS....................................... od 3 108 Kč
16“ pro model Sportage QL od 2016
s TPMS...................................... od 3 990 Kč

ORIGINÁLNÍ AUTOMOBILOVÉ
BATERIE KIA S 3LETOU ZÁRUKOU
Vybrané akční ceny originální baterie:
pro model cee’d 1,4i / 1,6i
od 2006...........................................1 950 Kč

ORIGINÁLNÍ ŽÁROVKY KIA
Až o 130 % jasnější světlo
Automobilové žárovky X-tremeVision
jsou ty nejjasnější, které si můžete
koupit. Svítí lépe než všechny ostatní
automobilové žárovky, mají o 130 %
vyšší jas a mimořádný dosah paprsku
až 130 metrů. Obzvláště za horších
světelných podmínek vidíte dále,
reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.

pro model cee’d 1,4i / 1,6i
od 2012.............................................1 843 Kč

standard
Sleva

20 %

+130 %

