
Nabídka platí od 15. 6. do 21. 8. 2020

• 15bodová servisní prohlídka 
vč. kontroly a seřízení světlometů

• Vybrané originální 
příslušenství se slevou

• 25% sleva na kabinový filtr při 
provedení čištění a dezinfekce 
klimatizace díky voucheru

Blíží se dovolená. 
VY se těšte, MY se 

postaráme o VÁŠ VŮZ.
Letní servisní prohlídka jen za 299 Kč!



Je správný čas pro preventivní dezinfekci 
Vaší klimatizace a výměnu kabinového 
filtru. Dezinfekce spolehlivě odstraňuje viry, 
bakterie a plísně. Také předchází alergickým 
reakcím, které mohou způsobovat právě 
bakterie a další mikroorganismy. 

Ke každému čištění a dezinfekci klimatizace 
obdržíte ODSTRAŇOVAČ ZÁPACHU ZDARMA. 
K tomu navíc můžete dostat 25% slevu na 
Kabinový filtr, pokud na našich webových 
stránkách stáhnete voucher

ZDARMA SLEVA 25 % na kabinový filtr 
při použití voucheru

PŘIPRAVTE VÁŠ VŮZ NA 
LETNÍ SEZÓNU. DOPŘEJTE MU 
PÉČI, KTEROU SI ZASLOUŽÍ.
Léto je pro Váš vůz KIA náročné období, a proto je důležitá příprava a kontrola 
vozu. Autorizovaný servis zachová jeho vysokou spolehlivost, ekonomiku 
provozu a hlavně Vaše bezpečí. Největší pozornost si v tomto období zaslouží 
Vaše klimatizace (filtr, dezinfekce, doplnění plniva klimatizace). Je vždy vhodné 
také zkontrolovat základní prvky vozu jako brzdy, tlumiče, akumulátor, stěrače, 
provozní kapaliny a v neposlední řadě také osvětlení Vašeho vozu. Tak Vás na 
cestách nemůže nic překvapit. Naši školení a certifikovaní technici znají Váš vůz 
dokonale a pracují s výhradně s originálními díly KIA (zaručena nejvyšší kvalita 
přípravy Vašeho vozu). Během servisní prohlídky si můžete pro Váš vůz vybrat 
příslušenství či autokosmetiku ze zvýhodněné letní nabídky nebo vyzkoušet 
naše nové modely KIA. 

LETNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA JEN ZA 299 Kč!
15ti bodová sezónní servisní prohlídka obsahuje kontrolu následujících položek

- Seřízení světlometů
-  Stěrače, ostřikovače a ostřikovače světlometů, kapalina ostřikovačů 

(hladina a bod tuhnutí)
- Tlak v pneumatikách a hloubka dezénu (včetně rezervy)
- 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)
- Chladící 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)
- Zasklení vozu

Připravte vůz na sezónu v některém z našich autorizovaných servisů KIA!

DEZINFEKCE A PŘÍPRAVA KLIMATIZACE 
S VÝMĚNOU KABINOVÉHO FILTRU



MĚJTE VŠE BEZPEČNĚ 
A POHODLNĚ PŘIPRAVENÉ 
NA DOVOLENOU.

BEZPEČNOST A POHODLÍ 
I PRO VAŠE DĚTI
Připravte na cestování i Vaše děti. 
Máme tu pro Vás několik možností, 
jak zajistit jejich bezpečnost, pohodlí 
a také zároveň jak zachovat Vaše auto 
uvnitř čisté. 

Dětská autosedačka Premium ISOFIX 
Zakupte si tuto dětskou autosedačku 
a dostanete ZDARMA Kapsář na sedadlo, 
který zároveň slouží i jako ochrana
sedadla před okopáním.

Dětská autosedačka Reboarder 360o ISOFIX
Zakupte si tuto dětskou autosedačku 
a dostanete ZDARMA Kapsář na sedadlo, 
který zároveň slouží i jako ochrana
sedadla před okopáním.

Kapsář na sedadlo - univerzální kapsář 
(lehce čistitelný a vodotěsný) na stranu 
sedadla, který chrání zadní povrch předního 
sedadla před znečištěním a současně nabízí 
místo pro hračky, knihy a jiné potřeby 
pasažérů sedících vzadu. 

S originálními KIA střešními nosiči/
příčníky a nosiči jízdních kol 
můžete snadno cestovat na svou 
aktivní dovolenou.
Střešní nosiče/příčníky jsou lehké 
a snadno se instalují. Díky nim 
přepravíte vše, co byste mohli při 
vašem dobrodružství potřebovat. 
Nyní obdržíte na toto originální 
příslušenství slevu 20%

SLEVA 20 %

ZDARMA

ZDARMA

SLEVA 15 %

Než se vydáte na dovolenou, budete 
si potřebovat poklidit a zorganizovat  
úložný prostor. Zakupte si proto 
Skládací organizér do zavazadlového 
prostoru, který je ideální pro uložení 
a zajištění jakýchkoliv předmětů. 
Také ho můžete složit na plocho a 
vytvořit prostor pro další náklad. 
Nosnost je 30 kg.

SLEVA 20 %



SLEVA 15 %

SLEVA 15 %

SLEVA 15 %

BEZPEČNOST I PRO VAŠE DĚTI
Dětský podsedák je vhodný pro děti od 15 do 
36 kg (cca 3-12 let). Jeho montáž je mimořádně 
snadná a intuitivní. Kromě bezpečnosti 
poskytuje sedadlo také vysoký komfort pro 
malého cestujícího. Tento podsedák se dává 
na sedadlo a upevňuje se pomocí 3bodového 
bezpečnostního pásu. Potah je pratelný
v pračce.  ............................................505 Kč

OBRANA PROTI MODERNÍM ZLODĚJŮM
Pouzdro na klíče či ovladače od bezklíčového 
systému vozu 

”
KIASafe“. Klíčem k úspěšné 

obraně před moderními zloději, kteří 
zneužívají systém bezdrátového odemykání 
a startování, by měla být na první pohled 
nenápadně vypadající látková kapsička na 
ovladači 

”
KiaSafe.“ V té je ale všita tenká 

vrstva kovu, díky které kapsa funguje jako 
Faradayova klec a zamezuje tak ovladači 
vysílat jakýkoliv signál. ........................363 Kč

Vyvinuli jsme pro vás originální olej KIA s jedinečnými vlastnostmi pro maximální
výkon a životnost motoru a pro minimální spotřebu paliva. Užijte si jízdu!

Vhodný produkt pro Vaše vozidlo konzultujte  
s autorizovaným servisem KIA nebo si ho můžete najít  

na našich webových stránkách 

www.kia.com/cz/servis/servisni-pece/originalni-olej-kia/

Ochranný potah sedadla Premium - potah 
chrání sedadla automobilu před poškozením 
a zašpiněním, lze ho použít jako ochranu pod 
dětskou sedačkou na zadním i předním sedadle. 
Tvarovaná spodní část zabraňuje šíření nečistot 
a okopání sedačky. Díky své velikosti poskytuje 
ochranu celému sedadlu.

Ochranný potah sedadla Basic - potah 
chrání sedadla automobilu před poškozením 
a zašpiněním, lze ho použít jako ochranu pod 
dětskou sedačkou na zadním i předním sedadle. 
Tvarovaná spodní část zabraňuje šíření nečistot 
a okopání sedačky.

Bezpečnostní zrcátko do auta - zpětné zrcátko 
pro dětskou autosedačku, která je upoutaná 
na zadním sedadle proti směru jízdy. Zrcátko  
poskytuje rozšířený výhled na dítě v jakémkoliv 
úhlu.

DEJTE PŘEDNOST ORIGINÁLU


