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Náš nabíjecí kabel pro Režim 3 se stane dokonalým partnerem pro váš nový vůz Kia e-Niro a zajistí bezproblémové 

nabíjení jak na veřejných, tak na soukromých inteligentních nabíjecích stanicích. Jeho moderní technologie zaručují, 

že akumulátory vašeho vozu budou nabity za co nejkratší možnou dobu.

VŠE, CO POTŘEBUJETE 
 PRO RYCHLÉ A BEZPEČNÉ NABÍJENÍ.

Konektor typu 2
Konektor typu 2 byl určen jako evropský standard 
pro nabíjení elektrických vozidel a zahrnuje unikátní 
jedno nebo třífázové uspořádání kolíků, které plní 
tři různé funkce: přenos výkonu, bezpečné 
ukostření a systémovou komunikaci. Většina 
veřejných nabíjecích stanic je vybavena zásuvkami 
typu 2 a v kombinaci s jednofázovým nabíjecím 
kabelem poskytuje Režim 3 maximální možnou 
rychlost nabíjení pro model e-Niro.

Nabíjecí kabel pro Režim 3
Rychlé nabíjení (střídavé) vašeho nového 
elektromobilu nemůže být jednodušší a rychlejší. 
Nabíjecí kabel pro Režim 3 je vybaven konektory 
typu 2 na obou koncích a můžete jej používat 
pro každodenní nabíjení na veřejných a domácích 
nabíjecích stanicích, které jsou vybaveny zásuvkami 
typu 2. Díky vysoce kvalitním materiálům je tento 
nabíjecí kabel výjimečně odolný vůči silnému 
zkroucení nebo ohýbání a jeho značná odolnost 
proti povětrnostním vlivům vylučuje možnost 
koroze. Bezpečné automatické zajištění jak na voze, 
tak na nabíjecí stanici zaručuje konektor typu 2. 
66631ADE003A (modro-šedý / bez zobrazení) 
66631ADE013A (šedý)

Informace o výrobku

Fáze jednofázový

Napětí 250 V

Proud 32 A

Nabíjecí výkon až 22 kW

Konektory Typ 2 – Typ 2

Režim nabíjení Režim 3

Hmotnost 2,665 kg

Délka kabelu 5 m

Barva šedá

Povlak kabelu PUR

Provozní teplota -30 °C – 50 °C

Rychlé nabíjení 
(střídavé) 
32 A, až 22 kW

Inteligence
Komunikace mezi 

elektrickým vozidlem 
a nabíjecí stanicí

Bezpečnost
Bezpečné připojení k vozidlu 

i nabíjecí stanici

Výhody kabelu pro Režim 3
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Udělejte ze svých každodenních jízd něco zvláštního. Přizpůsobte si svůj nový vůz 

Kia e-Niro výběrem z našeho širokého sortimentu vysoce kvalitního příslušenství.
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1.  Střešní příčníky, hliníkové 
Čím víc toho naložíte, tím více si můžete užívat. Tyto silné a dokonale padnoucí 
střešní příčníky vám pomohou přepravit vše, co byste mohli potřebovat při 
svém dalším dobrodružství. Vhodné pouze pro vozy s originálními střešními 
ližinami značky Kia. Vhodné pro vozidla se střešním oknem i bez něj. 
G5211ADE00AL

2.  Nosič jízdního kola Active  
Co nejlepší využití dne nabitého akcí. Snadné nakládání a vykládání jízdního 
kola – díky rychle zajistitelnému držáku rámu, šikovným držákům kol 
a nastavitelným rychloupínacím popruhům. Hmotnostní limit je 17 kg a nosič 
je také vybaven bezpečnostním zámkem.  
66700ADE10

3.   Nosič lyží a snowboardů Xtender 
Pro více zábavy a méně potíží při všech dobrodružstvích spojených se 
zimními sporty. Do tohoto nosiče můžete uložit až 6 párů lyží nebo 4 
snowboardy. Nosič se vysouvá do strany, takže svoji výbavu můžete naložit 
s menším úsilím a větším pohodlím. Zároveň zůstanete v dostatečné 
vzdálenosti od svého vozu, abyste si při nakládání neušpinili oděv. Nosič lze 
pro vyšší bezpečnost zamknout. 
55700SBA10

4.  Nosič lyží a snowboardů 400 & 600 
Umožňuje převážení až 6 párů lyží nebo 4 snowboardů. Nosič lze pro vyšší 
bezpečnost zamknout. V kombinaci se zakřivenými příčníky prosím použijte 
mezi příčník a nosič dodávaný distanční prvek.  
66701ADE10 (400) 
66701ADE00 (600)

5.  Nosič jízdního kola Pro 
S tímto nosičem je nakládání a vykládání jízdního kola jednoduché a bezpečné. Jakmile je jízdní kolo uloženo na držáku rámu, veškeré další nastavování a zabezpečování 
se již provádí jednou rukou ve výšce střechy prostřednictvím otočných knoflíků. Hmotnostní limit je 20 kg. Nosič lze pro vyšší bezpečnost zamknout. 
66700ADE00
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6.  Zábava pro zadní sedadla - držák na iPad® 
Televizní pořady, filmy, hry – nyní si je vaši cestující mohou užívat i ve vašem 
voze, aby jim čas na dlouhých cestách rychleji ubíhal. Držák můžete otáčet 
nebo sklopit, aby byl zajištěn optimální zorný úhel. Vhodné pro modely iPad® 
1, 2, 3 a 4 a také iPad® Air 1 a 2. Výbava pro nabíjení a zařízení iPad® nejsou 
součástí dodávky. 
66582ADE01

7.  Ramínko na oděvy, odnímatelné 
Cestování bez pomačkaného oblečení a bez stresu. Ramínko na oděv se 
snadno upevní na sedadlo řidiče a stejně rychle ho můžete demontovat 
a použít kdekoliv jinde (v kanceláři, v hotelovém pokoji, atd.). Držák je nutno 
sejmout, je-li zadní sedadlo obsazeno. Maximální zátěž 3 kg. 
66770ADE10

PŘIDEJTE JEŠTĚ VÍCE ZÁBAVY  
 DO SVÝCH CEST.
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1.  Pryžové koberce do každého počasí 
Ať už máte za sebou jakékoliv dobrodružství, 
nemusíte si při návratu do svého vozu dělat starosti 
se zablácenými nebo mokrými botami. Tyto odolné 
a snadno omyvatelné koberce ochrání celou podlahu vaší 
kabiny. Mají speciální tvar a jsou opatřeny logem vozu 
a upevňovacími body, které je pevně drží na místě. Navíc 
díky vysokému obsahu syntetické pryže neobtěžují 
zápachem jako klasické pryžové koberce. 
Q4131ADE00 (sada 4 kusů)

2.  Textilní koberce 
Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. Tyto vysoce 
kvalitní velurové koberce s dvojitým štěpováním 
ochrání interiér vašeho vozu e-Niro před každodenními 
nečistotami a současně vylepší jeho vzhled. Koberce jsou 
zhotoveny na míru, dokonale padnou do prostoru pod 
nohy; vpředu jsou opatřeny logem Niro a na místě je drží 
upevňovací body a protiskluzový podklad.  
Q4141ADE00 (sada 4 kusů)

3.  Velurové koberce 
Dotvořte výjimečný vzhled interiéru svého vozu 
prémiovými koberci. Tyto luxusní velurové koberce 
zhotovené na míru dokonale padnou do prostoru pro 
nohy ve vašem voze e-Niro. Výjimečně silné koberce 
jsou ozdobeny elegantním černo-stříbrným kovovým 
logem Kia vpředu a na místě je drží upevňovací body 
a protiskluzový podklad. 
G5144ADE00 (sada 4 kusů)

4.  Slitinový disk 17'' 
17palcové pětipaprskové robustní disky z lehké slitiny, 
7.0J x 17, vhodné pro pneumatiky 215/55 R17. Sada 
obsahuje krytku a pět matic. 
Q4F40AK000

5.  Slitinový disk 17" Suwon 
17palcové pětipaprskové disky z lehké slitiny, stříbrné, 
7.0J x 17, vhodné pro pneumatiky 225/50 R17. 
C5400ADE00

Díl Číslo dílu Specifikace

Fixační pomůcka "Orderly" 66123ADE00
na suchý zip, zabrání pohybu předmětů 

v zavazadlovém prostoru

Interiérový háček 66743ADE00
praktický háček s nosností 1 kg 

doporučujeme umístit do zavazadlového 

prostoru či k nohám spolujezdce

Ochranné fólie pod kliky  
dveří - transparentní fólie

66272ADE00 sada 4 ks

Ochranná lišta zadního nárazníku
Q4272ADE00TR
Q4272ADE00BL

transparentní fólie / 1ks

černá folie / 1ks

Reflexní vesta 66941ADE00
výstražná bezpečnostní vesta s vysokou 

viditelností

Sada bezpečnostních matic 66490ADE50 střední

Sada pro snímání tlaku pneumatik (TPMS) D4F40AK990
originální snímače zajišťují optimální 

funkčnost a životnost baterie snímače

Sada zástěrek
Sada zástěrek

Q4F46AK000
Q4F46AK100

přední / sada 2 kusů

zadní / sada 2 kusů

Síť zavazadlového prostoru 85790G5000WK 
tato síť zavazadlového prostoru je pevná, 

zároveň pružná a bezpečně zajistí menší 

předměty

Slitinový disk 17"
Q4400ADS07 
Q4400ADS07GR

stříbrný / pět dvojitých paprsků 

grafitový / pět dvojitých paprsků

Souprava pro případ nouze 66940ADE00
Balení obsahuje lékárničku, dvě reflexní 

vesty a výstražný trojúhelník

Vana zavazadlového prostoru - šedá

Q4122ADE00 

Q4122ADE10

pro vozidla se schránkou pod podlahou 

zavazadlového prostoru a podlahou 

zavazadlového prostoru v horní poloze

pro vozidla bez schránky pod podlahou 

zavazadlového prostoru / k dispozici od  

2. čtvrtletí

Výstražný trojúhelník 66942ADE00 trojúhelník je dobře vidět, je lehký a stabilní
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Vedle příslušenství uvedeného v brožurce je pro nový model Kia e-Niro k dispozici 
i následující příslušenství
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Všechny údaje, ilustrace a specifikace jsou platné v době tisku a podléhají 
změnám bez předchozího upozornění. Modely a specifikace uvedené v této 
brožuře se mohou lišit od modelů nabízených na vašem trhu. Vzhledem 
k omezení tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit od 
skutečných barev. Obraťte se na místního prodejce KIA pro nejaktuálnější 
informace.

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH, s. r. o.
Jihlavská 1558/21, 
140 00 Praha 4
kia-info@kia.cz, www.kia.com
 
K19.01204

7letá záruka Kia
7letá záruka na nový vůz s omezením na 150 000 km. 
Platí ve všech členských státech EU (plus Norsko, Švýcarsko, 
Island a Gibraltar), v souladu s místní legislativou.

www.kia.com


