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Stilul atletic îndrăzneţ oferă noului GT o atracţie 

irezistibilă pe stradă. Cu accesoriile originale Kia puteţi 

intensifica aspectul şi funcţionalitatea, conform cu 

stilul dvs. de viaţă. Toate aceste accesorii sunt fabricate 

special pentru noul GT şi întrunesc standardele stricte 

de calitate şi viabilitate Kia. Aşadar, adăugaţi propriile 

alegeri dintre aceste accesorii confecţionate special şi 

veţi reuşi în scurt timp să atrageţi toate privirile.   

Sportivitatea are acum un nou look

  Atracţie vizuală intensă

 1. Kit jantă aluminiu 18"
Jantă sportivă din aluminiu de 18” bicolor,  

7.5 Jx18 ET 55, potrivită pentru pneuri  
225/40 ZR18.

A2F40AC550 (pregătire TPMS)

2. Prezoane fixare jantă şi cheie
Protejaţi investiţia dvs. în stil cu setul 

de 4 prezoane pentru fixarea jantei.
66490ADE10

3. TPMS - Sistem de monitorizare
a presiunii în pneuri (fără ilustraţie)
Maximizaţi economia la rulare şi 
emisiile prin activarea sistemului 

TPMS standard, cu acesoriile pentru 
pneuri. Setul conţine 4 senzori.

3NF40AC000 (Set)

4.+ 5. Ornamente caroserie „Racing Stripes“
Ornamente de înaltă calitate din vinil, 

extrem de atrăgătoare, croite pentru a se 
potrivi conturului caroseriei pe forma 

capotei şi a hayonului, putând fi dezlipite 
fără să rămână urme. Disponibile în culorile 

negru mat, alb mat sau roşu lucios. Sunt 
rezistente în condiţii climatice extreme şi 

la spălarea frecventă a vehiculului. 
Disponibile pentru capotă şi hayon. Este 

recomandată montarea la dealer.
A2200ADE00GTRD (roşu)

A2200ADE00GTBL (negru)
A2200ADE00GTWH (alb)

 6. Ornament caroserie „Carbon Look“
Oferind impresia 3D a unei foi reale din 

fibră de carbon, ornamentul tăiat cu 
precizie şi confecţionat din vinil de înaltă 

calitate, accenturază sportivitatea noului 
dvs. GT.  Potrivire perfectă, rezistenţă la 

intemperii, poluare şi spălări repetate. 
Ornamentul adeziv este decupat şi format 

pentru potrivire cu forma complexă a 
caroseriei şi poate fi îndepărtat fără urme. 

Este recomandată montarea la dealer.
A2202ADE00GTCB (capotă)

pro_cee'd GT şi cee'd GT 
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Da, le puteţi avea pe amândouă

În interior sau la exterior, este uşor să vă imprimaţi 

stilul asupra noului dvs. GT. Adăugaţi tuşe stilizate care 

protejează podeaua, sporesc ambianţa interiorului şi 

versatilitatea.

  Stil şi spirit practic

1. Covoraş pentru toate anotimpurile
Set de 4 covoraşe individuale pentru podea, croite special 

ca să se potrivească în spaţiul pentru picioare. Covoraşele 
extrem de rezistente reţin apa, noroiul, nisipul şi sarea 

de pe carosabil, iar datorită unei finisări speciale sunt 
foarte uşor de curăţat. Ambele covoraşe faţă poartă 
logoul cee’d.
A2131ADE00 

2. Covoraş material textil, pâslă cu design stilizat
Covoraş de protecţie premium, de înaltă calitate, având 

cusături roşii duble ca să se potrivească finisării 
scaunelor GT. Ambele covoraşe faţă poartă logoul roşu 

GT. Covoraşele din pâslă au spate aderent şi sunt 
aşezate pe podea folosind punctele standard de fixare. 

Pentru condiţii climatice extreme, este recomandată 
folosirea covoraşelor pentru toate anotimpurile 

originale Kia.
A2143ADE00GT

3. Tavă portbagaj
Tava rezistentă pentru protecţie poate fi instalată şi 

demontată imediat. Marginile ridicate protejează 
covorul şi finisările laterale contra murdăriei şi 

noroiului. Materialul rezistent, de înaltă calitate, este 
uşor de curăţat şi poartă logoul cee’d. Tava de 

protecţie împotriva apei şi a prafului este croită special 
pentru noul GT.

A2122ADE00

4. Covor portbagaj
Croit pentru a se potrivi exact în spaţiul de încărcare 

şi confecţionat din pâslă de înaltă calitate pentru 
protecţia portbagajului fragil şi a covorului împotriva 

murdăriei şi a noroiului. Este finisat cu logoul GT.
A2120ADE10GT

5. Iluminare podea cu lumină roşie LED
Iluminare ascunsă a podelei pentru spaţiul din faţă al 

picioarelor. Oferă iluminare de întâmpinare care se 
aprinde şi se stinge automat, la deschiderea şi 

închiderea portierelor faţă.
A2650ADE00

pro_cee'd GT şi cee'd GT 
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Fiţi gata pentru activităţile zilnice

În timp ce are tot ce îi trebuie unui vehicul sportiv, noul dvs. GT este şi extrem de practic. 

Aşadar, oricare ar fi planurile pe care le aveţi, există accesoriile originale Kia care extind 

versatilitatea, sporesc confortul sau oferă protecţie pentru liniile îndrăzneţe şi sportive 

ale vehiculului.

  Plecaţi în aventură 

pro_cee'd GT şi cee'd GT 

1. Dispozitiv suport biciclete spate
Inteligent integrat ca soluţie pentru 

transportul în spate a două biciclete 
obişnuite sau a unei biciclete obişnuite şi a 

unei e-bike. Este o soluţie din două piese: 
cadrul de bază (fără ilustraţie) şi suportul 

de biciclete euroclick G2 (1). Montare 
uşoară şi rapidă datorită sistemului “click-

in“. Pedala inteligentă de picior înclină cu 
un unghi larg, pentru acces confortabil la 

portbagaj, în timp ce sunt montate 
bicicletele. Suporturile extensibile pentru 

roţi şi lumini se pot folosi sau se pot 
depozita facil. Sarcina maximă utilă a 

suportului este de 43 kg.
A2282ADE01 (cadru de bază)

A2621ADE00CP (set cablaj 13-pini) 
55220SBA00 (suport bicicletă euroclick G2)

2. Bare transversale, aluminiu
Barele transversale pentru acoperiş sunt 

accesorii originale Kia, simplu de instalat şi 
demontat. Uşoare dar puternice, oferă o 

bază sigură pentru montarea dispoziti-
velor de transport alese. Nu se pot monta 

la vehiculele echipate cu trapă 
panoramică.

A2210ADE00AL

3.+ 4. Seturi protecţii noroi, faţă şi spate
Protejează vehiculul dvs. în cele mai 

sensibile zone, contra avarierilor datorate 
pietrelor, noroiului, murdăriei, grohotişului 

şi sării de pe carosabil. Set de 2 bucăţi.
A2460ADE13GT (set faţă, pro_cee'd GT)

A2460ADE23GT (set spate, pro_cee'd GT)
A2460ADE15GT (set faţă, cee'd GT)

A2460ADE25GT (set spate, cee'd GT)

5. Folie de protecţie bară spate, neagră
Folie de protecţie neagră, special 

confecţionată pentru suprafaţa superioară 
a barei spate a vehiculului dvs. Previne 

avarierile suprafeţei vopsite, la încărcare şi 
descărcare.

A2272ADE02BL (pro_cee'd GT)
A2272ADE00BL (cee'd GT)

6. Control distanţă parcare, faţă
Parcare uşoară în spaţii mici, completată de 

controlul distanţei de parcare spate, echi-
pare standard. Tonurile de avertizare se 

modifică în funcţie de apropierea 
obstacolului.  

Cei 4 senzori faţă pot fi vopsiţi în culoarea 
caroseriei.

66602ADE00

7. Folie de protecţie bară spate, 
transparentă

Folie de protecţie spate elastică şi 
transparentă pentru protecţia suprafeţei  

superioare a barei spate a vehiculului dvs. 
Previne avarierile suprafeţei vopsite, la 

încărcare şi la descărcare.
A2272ADE02TR (pro_cee'd GT)

A2272ADE00TR (cee'd GT)
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Şi mai multe ...

Accesoriile pe care le-aţi văzut până acum sunt repere 

pentru gama completă disponibilă pentru noul GT.  

Iată aici mai multe, în detaliu complet, care împreună 

cu produsele de siguranţă şi de îngrijire Kia, pot fi 

găsite în broşura principală de acccesorii cee’d.  

8. Suport bicicletă ProRide
55701SBA10

9. Suport bicicletă FreeRide
55701SBA21 (cu adaptor T-bolt)

10. Suport ski şi snowboard Deluxe
55700SBA20

11. Suport ski şi snowboard Xtender
55700SBA10

12. Săculeţ multifuncţional
55123SBA40

13. Organizator portbagaj
55123SBA20

14. Plasă depozitare pe scaunul pasagerului
66170ADE00

15. Suport iPad pentru bancheta spate, original Kia
66582ADE00

16. Cârlig detaşabil
66743ADE00

17. Umeraş costum
66770ADE00



Toate informaţiile, ilustraţiile şi caracteristicile sunt corecte în momentul tipăririi
şi pot fi schimbate fără notificare. Modelele şi caracteristicile prezentate în această
broşură pot fi diferite la vehiculele disponibile în ţara dvs.. Datorită limitărilor 
din procesul de tipărire, culoarea caroseriei vehiculelor poate fi uşor diferită faţă de
culoarea reală. Vă rugăm să contactaţi dealerul local Kia pentru cele mai recente 
informaţii.

KIA ROMAUTO
Şos. Bucureşti – Ploieşti
nr. 40 Sector 1, 013695, 
Bucureşti, România
www.kia.ro

www.kia.ro


