
Accesorii / Listă preţuri

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



NUME PRODUS NUMĂR PIESĂ PREŢ *

Design

Ornament caroserie “Carbon Look” A2202ADE00GTCB (capotă) € 336.45

Ornamente caroserie ”Racing Stripes”
A2200ADE00GTRD (roșu)
A2200ADE00GTBL (negru)
A2200ADE00GTWH (alb)

€   92.35
€   92.35
€   92.35

Iluminare podea cu lumină roşie LED A2650ADE00 €   82.94

Jante

Kit jantă aluminiu 18” A2F40AC550 (pregătire TPMS) €  223.11

Prezoane fixare jantă şi cheie 66490ADE10 €   36.04

TPMS – Sistem de monitorizare a presiunii în pneuri 3NF40AC000 (Set) € 243.84

Transport

Dispozitiv suport biciclete spate A2282ADE01 (cadru de bază)
A2621ADE00CP (set cablaj 13-pini) 
55220SBA00 (suport bicicletă euroclick G2)

€
€ 180.54
€ 663.08

Bare transversale, aluminiu A2210ADE00AL € 152.90

Suport ski şi snowboard Xtender 55700SBA10 € 209.34

Suport ski şi snowboard Deluxe 55700SBA20 € 145.83

Suport bicicletă ProRide 55701SBA10 € 125.00

Suport bicicletă FreeRide 55701SBA21 (cu adaptor T-bolt) €   87.00

Plasă depozitare pe scaunul pasagerului 66170ADE00 €   45.51

Săculeţ multifuncţional 55123SBA40 €   19.61

Organizator portbagaj 55123SBA20 €   40.10

Confort

Umeraş costum 66770ADE00 €   55.62

Cârlig detaşabil 66743ADE00 €   15.92

Suport iPad pentru bancheta spate, original Kia 66582ADE00 € 159.02

Control distanţă parcare, faţă 66602ADE00 € 216.96

Protecţie

Covoraş material textil, velur cu design stilizat A2143ADE00GT €   54.17

Covoraş pentru toate anotimpurile A2131ADE00 €   46.21

Covor portbagaj A2120ADE10GT €   40.28

Tavă portbagaj A2122ADE00 €   37.36

Folie de protecţie bară spate, transparentă A2272ADE02TR (pro_cee'd GT)
A2272ADE00TR (cee'd GT)

€   31.82
€   28.89

Folie de protecţie bară spate, neagră A2272ADE02BL (pro_cee'd GT)
A2272ADE00BL (cee'd GT)

€   30.90
€   28.00

Set protecţii noroi, pro_cee'd GT
A2460ADE13GT (față)
A2460ADE23GT (spate)

€   25.66
€   27.22

Set protecţii noroi, cee'd GT
A2460ADE15GT(față)
A2460ADE25GT(spate)

€   25.66 
€   27.22

NUME PRODUS NUMĂR PIESĂ PREŢ *

Siguranţă

Trusă de siguranță 66940ADE00 €   23.71

Triunghi reflectorizant E883166000 €     7.78

Vestă de siguranţă 66941ADE00 €     4.43

Îngrijire

Set îngrijire de vară pentru vehicul LP974APE002K €  169.41

Lichid spălare parbriz pe timp de vară LP974APE001K  (1:100 - 40 ml) €   86.04

Spray curăţare jante LP970APE001K (500 ml) €   87.69

Spray îndepărtare insecte LP970APE002K (500 ml) €   64.18

Set îngrijire de iarnă pentru vehicul LP973APE009K €   62.89

Lichid spălare parbriz pe timp de iarnă

LP973APE001K (-60°C, 250ml – concentrat)
LP973APE002K (-60°C, 500ml – concentrat)
LP973APE003K (-60°C, 1L – concentrat)
LP973APE004K (-30°C, 5L - amestec)

€   62.38
€   69.82
€   65.21
€   41.82

Spray dezghețare parbriz LP973APE010K (500 ml) €   71.82

Racletă gheaţă cu mănuşă LP950APE01K € 107.62

Retuş vopsea şi stickerfix™ Vă rugăm să consultaţi dealerul pentru culoarea caroseriei 
vehiculului dvs.

Service

Baterie, lamele ştergătoare şi becuri iluminare Vă rugăm să consultaţi dealerul dvs. pentru mai multe 
detalii

Accesorii originale Kia / Listă de preţuri

* Plata se va efectua în lei, la cursul de vânzare euro al CEC Bank din ziua emiterii facturii


