
KIA NIRO

Ceník příslušenství MY20 -           

Design Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

HEV PHEV cena s DPH čas (h) PN

Niro_DE_FL11LED světla do dveří
Sada 2ks, po otevření dveří osvítí venkovní plochu pro bezpečný výstup a nástup do vozu. 

Pouze pro vozy s automatickým otevíráním/zavíráním oken na obou stranách předních dveří.
● ● 2,823 Kč 1.00 66651ADE00

Niro_DE_FL12LED projektory do dveří s logem Kia
Sada 2ks. Pouze pro vozy s automatickým otevíráním/zavíráním oken na obou stranách 

předních dveří. pro vozy bez Smart Key je nutné zakoupit spolu s montážním balíčkem 

66651ADE99

● ● 2,823 Kč 1.00 66651ADE00K

Niro_DE_FL13Červené podsvícení interiéru - 1. řada sedadel Rozsvítí se spolu s otevřenými dveřmi ● ● 2,721 Kč 1.00 66650ADE20

Niro_DE_FL14Červené podsvícení interiéru - 2. řada sedadel Instaluje se jako rozšíření podsvícení 1. řady sedadel ● ● 2,885 Kč 0.50 66650ADE30

Niro_DE_FL15Bílé podsvícení interiéru - 1. řada sedadel Rozsvítí se spolu s otevřenými dveřmi ● ● 2,721 Kč 1.00 66650ADE20W

Niro_DE_FL16Bílé podsvícení interiéru - 2. řada sedadel Instaluje se jako rozšíření podsvícení 1. řady sedadel ● ● 2,885 Kč 0.50 66650ADE30W

Niro_DE_FL17Montážní balíček pro LED světla/projektory do dveří Nezbytný pro montáž LED světel/projektorů do dveří u vozů bez Smart Key ● ● 653 Kč 0.50 66651ADE99

Ochrana Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

HEV PHEV cena s DPH čas (h) PN

Niro_DE_FL21Ochranné fólie pod kliky dveří Transparentní, sada 4 ks ● ● 705 Kč 0.35 66272ADE00

Niro_DE_FL22Ochranná fólie zadního nárazníku - černá Ochrání nakládací hranu nárazníku před poškrábáním ● ● 1,149 Kč 0.20 G5272ADE50BL

Niro_DE_FL23Ochranná fólie zadního nárazníku - transparentní Ochrání nakládací hranu nárazníku před poškrábáním ● ● 1,236 Kč 0.20 G5272ADE50TR

Niro_DE_FL24Přední zástěrky ● ● 953 Kč 0.25 G5F46AK001

Niro_DE_FL25Zadní zástěrky ● ● 953 Kč 0.25 G5F46AK100

Niro_DE_FL26Textilní koberce PREMIUM S logem Kia ● ● 3,635 Kč 0.05 G5144ADE00

Niro_DE_FL27Velurové koberce ● ● 1,958 Kč 0.05 G5143ADE00

Niro_DE_FL28Textilní koberce ● ● 1,056 Kč 0.05 G5141ADE00

Niro_DE_FL29Koberce do každého počasí Díky syntetické pryži neobtěžují zápachem klasických pryžových koberců ● ● 1,801 Kč 0.05 G5131ADE00

Niro_DE_FL210Koberec zavazadlového prostoru Pouze pro vozy vybavené úložnými schránkami na dně zav. prostoru ● 1,833 Kč 0.05 G5120ADE00

Niro_DE_FL211Koberec zavazadlového prostoru Pouze pro vozy vybavené úložnými schránkami na dně zav. prostoru ● 1,833 Kč 0.05 G5120ADE10

Niro_DE_FL212Vana zavazadlového prostoru Pro vozy od MY19 s úložnými schránkami pod podlahou zav. prostoru ● 1,988 Kč 0.05 G5122ADE01

Niro_DE_FL213Vana zavazadlového prostoru Pro vozy od MY18 bez úložných schránek pod podlahou zav. prostoru ● ● 1,988 Kč 0.05 G5122ADE11

Niro_DE_FL214Vana zavazadlového prostoru Pro vozy s úložnými schránkami pod podlahou zav. prostoru ● 1,988 Kč 0.05 G5122ADE00

Niro_DE_FL215Vana zavazadlového prostoru Pro vozy bez úložných schránek pod podlahou zav. prostoru ● 1,988 Kč 0.05 G5122ADE10

Přeprava Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

HEV PHEV cena s DPH čas (h) PN

Niro_DE_FL31Střešní příčníky - hliníkové Pro vozy se střešními podélníky, maximální zatížení 95 kg ● ● 7,356 Kč 0.25 G5211ADE00AL

Niro_DE_FL32Střešní box 390 Objem 390 l, rozměry 195 x 74 x 36 cm, nosnost až 75 kg ● ● 16,592 Kč 0.33 66730ADE00

Niro_DE_FL33Střešní box 330 Objem 330 l, rozměry 144 x 86 x 37,5 cm, nosnost až 75 kg ● ● 13,610 Kč 0.33 66730ADE10

Niro_DE_FL34Nosič jízdních kol PRO Pro 1 kolo, s T-adapterem pro montáž na hliníkový střešní nosič/příčníky ● ● 5,627 Kč 0.20 66700ADE00

Niro_DE_FL35Nosič jízdních kol ACTIVE Pro 1 kolo, s adaptéry pro montáž na hliníkové i ocelové střešní nosiče/příčníky ● ● 3,126 Kč 0.20 66700ADE10

Niro_DE_FL36Nosič lyží a snowboardů Thule Xtender 739 Pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy, vysunovací ● ● 6,833 Kč 0.10 55700SBA10

Niro_DE_FL37Nosič lyží a snowboardů 600 Pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy ● ● 5,062 Kč 0.25 66701ADE00

Niro_DE_FL38Nosič lyží a snowboardů 400 Pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy ● ● 4,513 Kč 0.25 66701ADE10

Niro_DE_FL39Nosič jízdních kol Atera Pro 2 kola, sklopný, použitelný na všechna tažná zařízení ISO 50 ● ● 15,354 Kč 0.17 E823055001

Niro_DE_FL310Tažné zařízení rychloodnímatelné Rychloodnímatelné (bajonet), maximální zatížení podle typu vozidla ● ● 16,698 Kč G5281ADE50

Niro_DE_FL311Tažné zařízení odnímatelné Maximální zatížení podle typu vozidla ● ● 11,011 Kč G5280ADE50

Niro_DE_FL312Elektroinstalace k tažnému zařízení - 13 pinů ● ● 5,592 Kč 0.75 G5621ADE00CP

Niro_DE_FL313Elektroinstalace k tažnému zařízení - 7 pinů ● ● 4,739 Kč 0.75 G5620ADE00CP

Niro_DE_FL314Redukce elektroinstalace TZ z 13 na 7 pinů ● ● 535 Kč 0.00 E919999137

Niro_DE_FL315Redukce elektroinstalace TZ ze 7 na 13 pinů ● ● 535 Kč 0.00 55622ADB00

Niro_DE_FL316Krytka háku tažného zařízení Alko / Kia ● ● 135 Kč 0.00 ZK3E053010

Niro_DE_FL317Krytka háku tažného zařízení Thule / Kia ● ● 29 Kč 0.00 E699966000

Niro_DE_FL318Síť zavazadlového prostoru
Vodorovně uchycená, pro vozy s fixačními body na dně zavazadlového prostoru, zabrání 

pohybu předmětů v zavazadlovém prostoru
● ● 1,277 Kč 0.10 85790G5000WK

Niro_DE_FL319Fixační pomůcka "Orderly" Na suchý zip, zabrání pohybu předmětů v zavazadlovém prostoru ● ● 628 Kč 0.00 66123ADD00

Niro_DE_FL320Mříž zavazadlového prostoru Ochrání cestující před nákladem, vhodná také pro přepravu domácích mazlíčků ● ● 8,614 Kč 0.25 G5150ADE01

Niro_DE_FL321Skládací organizér do zavazadlového prostoru S praktickými popruhy a držadly, nosnost až 30 kg ● ● 1,369 Kč 0.00 66123ADE00

Komfort Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

HEV PHEV cena s DPH čas (h) PN

Niro_DE_FL41Nabíjecí kabel Mennekes s brašnou - šedo-žlutý Kabel s konektorem Mennekes zkracuje dobu nabíjení až na polovinu, délka 5m ● 9,593 Kč 0.00 66631ADE002A

Niro_DE_FL42Nabíjecí kabel Mennekes s brašnou - šedý Kabel s konektorem Mennekes zkracuje dobu nabíjení až na polovinu, délka 5m ● 9,655 Kč 0.00 66631ADE012A

Niro_DE_FL43Brašna na nabíjecí kabel Náhradní brašna s logem Kia ● 368 Kč 0.00 66639ADE90

Niro_DE_FL44Popelník ● ● 658 Kč 0.00 P81602K000

Niro_DE_FL45Interiérový háček
Praktický háček s nosností 1 kg doporučujeme umístit do zavazadlového prostoru či k nohám 

spolujezdce
● ● 506 Kč 0.20 66743ADE00

Niro_DE_FL46Ramínko na oděvy Uchycení za hlavovou opěrku, přenosné, maximální zátěž 3 kg ● ● 1,706 Kč 0.08 66770ADE10

Niro_DE_FL47Držák pro iPad® Za hlavovou opěrku, polohovatelný, vhodný pro iPad® 1, 2, 3, 4 a Air ● ● 5,235 Kč 0.05 66582ADE01

uni41Kožený obal na návod k obsluze a další doklady Toto kožené pouzdro má 3 kapsy (1x velká, 2x malá). Magnetické uzavírání. ● ● 250 Kč 66995ADE00

Kola Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

Možnosti aplikace disků doporučujeme ověřit v TP vašeho vozu. HEV PHEV cena s DPH čas (h) PN

Niro_DE_FL51Slitinový disk 18" Originální design ● 8,346 Kč 0.25 G5F40AK030

Niro_DE_FL52Slitinový disk 18" "Hanyang" - šedý Originální design ● 6,549 Kč 0.25 G5400ADE08NGR

Niro_DE_FL53Slitinový disk 18" "Hanyang" - dvoubarevný Originální design ● 7,097 Kč 0.25 G5400ADE08NBC

Niro_DE_FL54Slitinový disk 17" "Suwon" Bez matic, vhodné pro pneumatiku rozměru 225/50 R17 ● ● 6,977 Kč 0.25 C5400ADE00

Niro_DE_FL55Slitinový disk 16" Originální design, součástí je odlehčená poklice podporující aerodynamiku vozu ● 6,288 Kč 0.25 G5F40AK000

Niro_DE_FL56Disk 16" dojezdového kola s nářadím
Pouze pro vozy s dvojitou podlahou zav. prostoru, sada obsahuje rezervní disk, hever, nářadí a 

příslušenství k uchycení kola pod podlahou zav. prostoru. K disku je nutné dokoupit pneu o 

rozměru 205/60 R16 92H

● 5,589 Kč G5F40AK910

Niro_DE_FL57Slitinový disk 16" "Anyang" Bez matic ● ● 5,534 Kč J7400ADE06N

Niro_DE_FL58Slitinový disk 16" "Anyang" - černý Bez matic ● ● 5,534 Kč J7400ADE06NBL

Niro_DE_FL59Slitinový disk 16" "Anyang" - šedý Bez matic ● ● 5,534 Kč J7400ADE06NGR

Niro_DE_FL510Slitinový disk 16" "Anyang" - dvoubarevný Bez matic ● ● 5,988 Kč J7400ADE06NBC

Niro_DE_FL511Sada pro snímání tlaku pneumatik (TPMS) Sada 4 snímačů a 4 matic TPMS ● ● 7,043 Kč 0.60 D4F40AK990

Niro_DE_FL512Snímač TPMS 1 ks ● ● 2,072 Kč 52933D4100

Niro_DE_FL513Matice TPMS 1 ks ● ● 122 Kč 52934D4100

Niro_DE_FL514Sada bezpečnostních matic Chrání vaše kola před krádeží, pouze pro slitinové disky ● ● 1,096 Kč 66490ADE50

Uni51Sada ochranných obalů na 4 kola
Sada 4 kusů. Sada ochranných obalů má jednotnou velikost. Může nést kola hmotnosti do 30 

kg. Ergonomická rukojeť usnadní přenášení. Na každém obalu naleznete kapsu pro matice kol. 
● ● 1,782 Kč 66495ADB00

Bezpečnost Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

HEV PHEV cena s DPH čas (h) PN

Typ pohonu

Typ pohonu

Typ pohonu

Typ pohonu

Typ pohonu

Typ pohonu



Niro_DE_FL61Lékárnička Balení obsahuje lékárničku, dvě reflexní vesty a výstražný trojúhelník ● ● 805 Kč 0.00 66940ADE00

Niro_DE_FL62Výstražný trojúhelník ● ● 283 Kč 0.00 66942ADE00

Niro_DE_FL63Reflexní vesta ● ● 160 Kč 0.00 66941ADE00

Niro_DE_FL64Sada náhradních žárovek a pojistek HB3/HB4 ● ● 1,071 Kč 0.00 LP180APEKKIT01

Niro_DE_FL65Halogenová žárovka HB3 - White Vision +60% Žárovka s o 60% větší svítivostí imitující  xenonový efekt ● ● 599 Kč LP180APE2K0HB3

Niro_DE_FL66Halogenová žárovka HB3 - Standard ● ● 481 Kč LP180APE1K0HB3

Uni61Dětská autosedačka Reboarder 3600
Autosedačka od 0 do 36 kg. Otočná sedačka o 360o . Autosedačka má 2 polohovací pozice. 

Opěrka hlavy má 10 různých nastavení výšky, tedy dětská autosedačka roste s dítětem.
● ● 8,716 Kč 0.00 66760ADD02

Uni62Dětská autosedačka Premium ISOFIX
Autosedačka od 0 do 36 kg. Opěrka hlavy má 7 různých nastavení výšky, tedy dětská 

autosedačka roste s dítětem.
● ● 5,530 Kč 0.00 66760ADD03

Uni63Dětský podsedák Pro děti od 15 do 36 kg (cca 4-12 let) ● ● 603 Kč 0.00 66710ADD00

Uni64Ochranný potah sedadla Premium
Potah chrání sedadla automobilu před poškozením a zašpiněním, lze ho použít na zadním i 

předním sedadle. Díky své velikosti poskytuje ochranu celému sedadlu.
● ● 1,005 Kč 0.00 66970ADD01

Uni65Ochranný potah sedadla Basic
Potah chrání sedadla automobilu před poškozením a zašpiněním, lze ho použít na zadním i 

předním sedadle.
● ● 283 Kč 0.00 66110ADD00

Uni66Kapsář na sedadlo
Univerzální kapsář na zadní stranu předního sedadla, který chrání zadní povrch předního 

sedadla před znečištěním a současně nabízí místo pro hračky, knihy a jiné potřeby pasažérů 

sedících vzadu.

● ● 446 Kč 0.00 66760ADD00

Uni67Bezpečnostní zrcátko do auta
Zpětné zrcátko pro dětskou autosedačku, která je upoutaná proti směru jízdy, je připevněno na 

otáčivém kloubu, který poskytuje rozšířený výhled na dítě v jakémkoliv úhlu.
● ● 355 Kč 0.00 66760ADD01

Péče Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

HEV PHEV cena s DPH čas (h) PN

Uni71Retušovací barvička Jednoduchá a rychlá oprava oděrek laku. Cena se liší v závislosti na barvě. ● ● 414 Kč LPA10APEXXXX

Uni72Better View - ochrana skel automobilu Odpuzuje vodu z čelního skla, celkově zlepšuje viditelnost a tím i bezpečnost ● ● 586 Kč TRKW3601CZ

Uni73Roztok močoviny Roztok, 5l ● ● 492 Kč LP927APE001K

Uni74Glasscoat - bronzový balíček
Glasscoat je chemická ochrana laku, která vytváří tenkou, sklu podobnou vrstvu, čímž trvale 

chrání váš vůz proti nepřízni počasí, nečistotám a zajistí dlouho trvající lesk.
● ● 3,307 Kč LP982APE1BROK

Uni75Glasscoat - stříbrný balíček
Obsahuje bronzový balíček + interierový čistič, odstrańovač ptačího trusu, šampon pro ještě 

větší lesk vozu, houbičku, rukavice a leštící hadříky, to vše v praktické tašce.
● ● 4,952 Kč LP982APE1SILK

Uni76Glasscoat - zlatý balíček
Obsahuje stříbrný balíček + sadu pro tzv. suché čištění vozu, chemickou ochranu čelního skla 

pro vždy perfektní výhled a kartáč na čištění disků, to vše v praktické tašce.
● ● 5,970 Kč LP982APE1GOLK

Uni77Letní balíček Kia
Obsahuje letní koncentrát do ostřikovačů, odstraňovač hmyzu, čistič disků a houbičku. Uvedená 

cena je za jeden balíček.
● ● 625 Kč 0.00 LP974APE102K

Uni78Letní koncentrát do ostřikovačů Kia 1:100 40 ml, použitelný do 4 litrů vody. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● 50 Kč 0.00 LP974APE101K

Uni79Odstraňovač hmyzu Kia Sprej, 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● 219 Kč 0.00 LP970APE102K

Uni710Čistič disků Kia Sprej, 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● 280 Kč 0.00 LP970APE101K

Uni711Zimní balíček Kia
Obsahuje 1 litr koncentrátu do ostřikovačů do -60°C, rozmrazovač, škrabku a houbičku. 

Uvedená cena je za jeden balíček.
● ● 438 Kč 0.00 LP973APE109K

Uni712Zimní koncentrát do ostřikovačů Kia do -60°C 250 ml. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● 72 Kč 0.00 LP973APE101K

Uni713Zimní koncentrát do ostřikovačů Kia do -60°C 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● 97 Kč 0.00 LP973APE102K

Uni714Zimní koncentrát do ostřikovačů Kia do -60°C 1 litr. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● 150 Kč 0.00 LP973APE103K

Uni715Zimní kapalina do ostřikovačů Kia do -30°C 5 litrů. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● 386 Kč 0.00 LP973APE104K

Uni716Rozmrazovač skel Kia Sprej, 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● 166 Kč 0.00 LP973APE110K

Uni717Škrabka na námrazu s rukavicí Kia Uvedená cena je za jeden kus. ● ● 178 Kč 0.00 LP950APE01K

Nabídka lokálního příslušenství Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

Bezpečnost HEV PHEV cena s DPH čas (h) PN

Uni271Startér motoru Mini Booster Multifunkční startovací akumulátor v kompaktním provedení (proud 600 A) (LOCD6) ● ● 6,038 Kč 242639

Uni272Nabíjecí přístroj pro akumulátory Multifukční nabíječka pro všechny typy akumulátorů (proud 5 A při napětí 12 V) (LOCD6) ● ● 4,102 Kč 120780

Uni273Startovací kabely
Integrovaná ochrana proti přepětí zabraňuje napětí, čímž je chráněna elektronika automobilu 

(délka kabelu 3m) (LOCD6)
● ● 1,652 Kč 051502

Uni274Ochrana elektroniky před napěťovými špičkami
Ochrana při startování s pomocí jiného vozidla, chrání před zvýšeným opotřebováváním 

žárovek (LOCD6)
● ● 338 Kč 0.10 034663

Uni720Péče Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

HEV PHEV cena s DPH čas (h) PN

Uni281Multifunkční přípravek při čištění a ošetření vozu Šampon pro mytí, sušení a voskovou ochranu laku v jednom kroku (5L) (LOCD6) ● ● 2,124 Kč 408065

Uni282Speciální ruční kartáč Kartáč na ruční mytí vozů (LOCD6) ● ● 599 Kč 011282

Uni283Praktická a příruční svítilna s LED diodami LED svítilna se dvěma funkcemi svícení a mikro USB nabíjecím konektorem (LOCD6) ● ● 599 Kč 200559

Uni284Odstraňovač zápachu Rozprašovač s prostředkem na neutralizaci interiéru (500 ml) (LOCD6) ● ● 374 Kč 329175

Uni285Roztok na ošetření kůže
Čistí důkladně a jemně povrch kožených výrobků, vhodný pro čištění a údržbu všech typů kůže 

(LOCD6)
● ● 325 Kč 214904

Uni286Čistič displeje
Rozprašovač s prostředkem na čištění displejů, rozpouští a odstraňuje otisky prstů, špínu, 

mastnotu, silikonový olej a prach (LOCD6)
● ● 229 Kč 216045

Uni287Univerzální čisticí prostředek Sprej s čistící pěnou na všechny povrchy interiéru (LOCD6) ● ● 200 Kč 369938

Uni288Interiérový sprej Zajišťuje svěží, příjemnou vůni v interiéru vozidla (LOCD6) ● ● 168 Kč 338123

Uni289Čistič klimatizace Sprej s prostředkem na dezinfekci klimatizace (250 ml) (LOCD6) ● ● 338 Kč 214902

Uni2810Rozprašovací sonda pro čistič klimatizace Délka sondy 60 cm (LOCD6) ● ● 139 Kč 145444

Uni2811Sprej na pneumatiky
Sprej s pěnou na ošetření pneumatik (500 ml), zabraňuje zpuchření a prasklinám na bocích 

pneumatik (LOCD6)
● ● 309 Kč 365877

Uni2812Sprej na odstranění dehtu Používá se ke změkčení a odstranění dehtových skvrn (LOCD6) ● ● 260 Kč 147992

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen i sortimentu. Aktualizace tohoto ceníku proběhla dne 15. 1. 2021, aktuální dostupnost a cenu uvedeného příslušenství si ověřte u svého dealera Kia.
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