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Zwarta, sportowa linia nowej wersji GT z daleka przyciąga 

wzrok. Oryginalne akcesoria Kia mogą jeszcze bardziej 

uatrakcyjnić jej wygląd i podnieść funkcjonalność. 

Zaprojektowano je specjalnie dla wersji GT. Spełniają 

najwyższe standardy jakości oraz trwałości Kia. Zapoznaj 

się z ofertą, dobierz akcesoria do swojej Kia GT i wzbudzaj 

podziw na drodze.

Sportowa jazda nabiera rumieńców

  Daj się zauważyć

 1. Obręcz koła 18” ze stopu lekkiego
Dwukolorowa sportowa obręcz 18” 

ze stopu lekkiego 7,5 J×18 ET 55, do opon 
225/40 ZR18.  (dostosowana do układu TPMS). 

A2F40AC550

2. Nakrętki przeciwkradzieżowe 
i nasadka do odkręcania
Zestaw 4 nakrętek przeciwkradzie-
żowych skutecznie zabezpiecza koła 
pojazdu. 66490ADE10

3. Układ monitorowania ciśnienia 
w oponach (TPMS) (niepokazany)
Dzięki czujnikom ciśnienia, oferowane 

w ramach akcesoriów obręcze kół 
współpracują z układem TPMS, który 

stanowi standardowe wyposażenie 
samochodu. Zdecydowanie podnosi to 

bezpieczeństwo jazdy. W zestawie 
4 czujniki. 3NF40AC000 (Zestaw)

4.+ 5. Naklejki ozdobne „Pasy wyścigowe”
Przykuwające uwagę, winylowe naklejki 

wysokiej jakości. Pasują do kształtu maski 
silnika oraz klapy bagażnika. Po odklejeniu 

nie pozostawiają żadnych śladów. Dostępne 
w matowej czerni, matowej bieli i błyszczącej 

czerwieni. Odporne na wszelkie zjawiska 
pogodowe oraz częste korzystanie z myjni 

samochodowej. Dostępne na maskę silnika 
oraz na klapę bagażnika. Zalecany montaż 

przez dealera.
A2200ADE00GTRD (czerwone)

A2200ADE00GTBL (czarne)
A2200ADE00GTWH (białe)

 6. Naklejka ozdobna typu „włókno węglowe”
Wysoka jakość i idealne dopasowanie. 

Realistyczny, trójwymiarowy wzór 
powierzchni włókna węglowego. 

Samoprzylepna naklejka tego typu 
zdecydowanie podnosi atrakcyjność 

samochodu. Odporna na zmienne warunki 
pogodowe, zanieczyszczenia powietrza oraz 

częste korzystanie z myjni samochodowej. 
Ukształtowana tak, by idealnie pasowała do 

nadwozia. Po usunięciu nie pozostawia 
żadnych śladów. Zalecany montaż przez 

dealera.
A2202ADE00GTCB (pokrywa silnika)

pro_cee'd GT i cee'd GT 
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Tak, można połączyć obie te zalety

Zarówno nadwozie, jak i wnętrze wersji GT powinno 

podkreślać indywidualizm kierowcy. Specjalnie 

dobrane akcesoria zabezpieczają wnętrze, czynią 

je jeszcze bardziej energetyzującym i podnoszą jego 

funkcjonalność.

  Elegancja i funkcjonalność

1. Dywaniki gumowe
Zestaw 4 dywaników na wszelkie warunki pogodowe. 

Każdy dokładnie pasuje do miejsca na nogi. Te 
wyjątkowo wytrzymałe dywaniki nie przepuszczają 
wody, błota, piasku ani soli drogowej. Specjalne 
wykończenie ułatwia utrzymanie ich w czystości. 
Oba przednie dywaniki z logo cee’d. 
A2131ADE00

2. Dywaniki welurowe z motywem graficznym
Wysokiej klasy dywaniki z podwójnymi, czerwonymi 

przeszyciami pasującymi do tapicerki siedzeń wersji GT. 
Oba przednie dywaniki z czerwonym logo GT. 

Antypoślizgowy spód. Mocowane do podłogi za pomocą 
standardowych zaczepów w samochodzie. Zimą 

zalecamy stosowanie oryginalnych gumowych 
dywaników Kia. 

A2143ADE00GT

3. Dywanik gumowy bagażnika
Wodoszczelny dywanik, zabezpieczający podłogę 

bagażnika. Podniesione krawędzie boczne 
zabezpieczają bagażnik przed zabrudzeniem. Trwały, 

łatwy do czyszczenia. Z logo cee’d. Dopasowany 
wymiarami do bagażnika wersji GT. 

A2122ADE00

4. Dywanik welurowy bagażnika
Pasuje idealnie do bagażnika wersji GT. Wykonany 

z weluru wysokiej klasy, który zapewnia dobre 
trzymanie przedmiotów. Chroni bagażnik przed pyłem 

i błotem. Z logo GT. 
A2120ADE10GT

5. Podświetlenie miejsca na nogi 
Czerwone diody LED dyskretnie oświetlają przestrzeń 

pod deską rozdzielczą. Z funkcją „powitania”
oświetlenie włącza się i wyłącza w momencie 

otwarcia lub zamknięcia przednich drzwi.
A2650ADE00

pro_cee'd GT i cee'd GT 
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Gotowość do codziennych aktywności

Kia cee’d GT ma nie tylko sportową duszę, ale jest również wyjątkowo 

praktyczna. Dostępne oryginalne akcesoria Kia umożliwiają dodatkowe podniesienie 

jej funkcjonalności oraz zabezpieczenie wybranych elementów samochodu.

  Na spotkanie przygody... 

pro_cee'd GT i cee'd GT 

1. Tylny uchwyt do rowerów
Pomysłowy uchwyt umożliwiający przewo-

żenie 2 typowych rowerów lub 1 roweru 
zwykłego oraz 1 elektrycznego (e-bike). 

Składa się z dwóch elementów: ramy bazowej 
(niepokazanej) oraz uchwytu rowerowego 

„euroclick G2” (1). Łatwy i szybki montaż 
dzięki systemowi połączeń „click-in”. 

Wygodny sposób odchylania pod wyjątkowo 
szerokim kątem zapewnia dogodny dostęp 

do bagażnika. Chowane uchwyty kół 
ułatwiają składowanie, a dodatkowe lampy 

zapewniają bezpieczeństwo użytkowania. 
Maksymalna ładowność 43 kg.

A2282ADE01 (rama bazowa)
A2621ADE00CP 

(zestaw ze złączem 13-stykowym) 
55220SBA00 

(uchwyt rowerowy „euroclick G2”)

2. Belki dachowe ze stopu lekkiego
Łatwe do zamontowania i zdemontowania. 

Lekkie i mocne. Stanowią solidną bazę do 
montowania uchwytów o różnym 

przeznaczeniu. Nieodpowiednie dla pojazdów 
z panoramicznym oknem dachowym.

A2210ADE00AL

3.+ 4. Zestaw chlapaczy przednich i tylnych
Zabezpieczają najbardziej narażone miejsca 

przed uderzeniami kamieni, żwiru oraz 
dodatkowo chronią przed korozją 

powodowaną przez wodę, błoto i sól 
drogową. Zestaw 2 sztuk.

A2460ADE13GT (przód, pro_cee’d GT)
A2460ADE23GT (tył, pro_cee'd GT)

A2460ADE15GT (przód, cee'd GT)
A2460ADE25GT (tył, cee'd GT)

5. Czarna folia ochronna zderzaka tylnego
Czarna folia chroniąca górną powierzchnię 

tylnego zderzaka. Zabezpiecza przed 
uszkodzeniem powierzchni lakierowanych 

podczas załadunku lub rozładunku. 
A2272ADE02BL (pro_cee'd GT)

A2272ADE00BL (cee'd GT)

6. Przednie czujniki parkowania
Ułatwiają parkowanie na ograniczonych 

przestrzeniach. Uzupełniają standardowe 
tylne czujniki parkowania. Dźwiękowy sygnał 

ostrzegawczy zmienia się w miarę zbliżania do 
przeszkody. Cztery czujniki przednie mogą 

zostać pomalowane w kolorze samochodu.
66602ADE00

7. Przezroczysta folia ochronna zderzaka 
tylnego

Wytrzymała, niewidoczna folia chroniąca 
górną powierzchnię tylnego zderzaka. 

Zabezpiecza przed uszkodzeniem powierzchni 
lakierowanych podczas załadunku lub 

rozładunku.
A2272ADE02TR (pro_cee'd GT)

A2272ADE00TR (cee'd GT)
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Ale to nie wszystko...

Szczegółowe informacje na temat akcesoriów 

pokazanych na tej stronie można znaleźć w katalogu 

oryginalnych akcesoriów dla modelu Kia cee’d 

i pro_cee’d. Obejmuje on również akcesoria z zakresu 

bezpieczeństwa.

8. Uchwyt „ProRide” do roweru
55701SBA10

9. Uchwyt „FreeRide” do roweru
55701SBA21 (z łącznikiem do śruby-T)

10. Uchwyt „Deluxe” do nart i desek snowboardowych
55700SBA20

11. Uchwyt „Xtender” do nart i desek snowboardowych
55700SBA10

12. Torba na odpadki
55123SBA40

13. Torba do bagażnika
55123SBA20

14. Siatka na przedmioty na fotel pasażera
66170ADE00

15. Uchwyt na iPada
66582ADE00

16. Zaczep przenośny
66743ADE00

17. Wieszak na ubrania
66770ADE00



Oryginalne akcesoria Kia opracowane przez MOBIS

www.kia.com7 lat / 150 000 km gwarancji na cały samochód. 
Szczegółowe warunki znajdują się w książce
gwarancyjnej.

Niniejszy katalog może zawierać fotografie oraz elementy wyposażenia wersji nie występujących 
na rynku polskim. Dane mają charakter informacyjny, a producent zastrzega sobie możliwość ich 
zmian bez uprzedniego powiadomienia. Szczegółowe dane techniczne, cenniki oraz opcje wyposażenia 
modeli oferowanych na rynku polskim dostępne są na stronie www.kia.com oraz w autoryzowanych 
salonach sprzedaży Kia Motors Polska.

Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod 
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały 
w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. 
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po 
zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). 
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542


