
KIA XCEED

Ceník příslušenství MY19

Design Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

Standard PHEV MHEV cena s DPH čas (h) PN

XCeed_CD11Polep karoserie "Závodní pruhy" - červený Fólie na kapotu a střechu ● ● ● 3 193 Kč 1.00 J7200ADE00RD

XCeed_CD12Polep karoserie "Závodní pruhy" - černý Fólie na kapotu a střechu ● ● ● 3 193 Kč 1.00 J7200ADE00BL

XCeed_CD13Polep karoserie "Závodní pruhy" - bílý Fólie na kapotu a střechu ● ● ● 3 193 Kč 1.00 J7200ADE00WH

XCeed_CD14Krytky zpětných zrcátek - lesklé Z leštěné nerezové oceli, nutno zakoupit spolu s velkým montážním balíčkem 66929ADE99PG ● ● ● 3 592 Kč 0.25 J7431ADE00ST

XCeed_CD15Krytky zpětných zrcátek - matné Z broušené nerezové oceli, nutno zakoupit spolu s velkým montážním balíčkem 66929ADE99PG ● ● ● 3 632 Kč 0.25 J7431ADE00BR

XCeed_CD16Ozdobné lišty dveří - lesklé Sada 4 ks, z leštěné nerezové oceli ● ● ● Připravuje se 0.25 J7271ADE50ST

XCeed_CD17Ozdobné lišty dveří - matné Sada 4 ks, z broušené nerezové oceli ● ● ● Připravuje se 0.25 J7271ADE50BR

XCeed_CD18Ozdobná lišta pátých dveří - lesklá Z leštěné nerezové oceli ● ● ● Připravuje se 0.25 J7491ADE50ST

XCeed_CD19Ozdobná lišta pátých dveří - matná Z broušené nerezové oceli ● ● ● Připravuje se 0.25 J7491ADE50BR

XCeed_CD110Velký montážní balíček Balíček pro instalaci v poznámce označených položek příslušenství ● ● ● 960 Kč 66929ADE99PG

XCeed_CD111LED světla do dveří Sada 2ks, po otevření dveří osvítí venkovní plochu pro bezpečný výstup a nástup do vozu ● ● ● 2 551 Kč 1.00 66651ADE00

XCeed_CD112LED projektory do dveří s logem Kia Sada 2ks ● ● ● 2 551 Kč 1.00 66651ADE00K

XCeed_CD113Červené podsvícení interiéru - 1. řada sedadel Rozsvítí se spolu s otevřenými dveřmi ● ● ● 2 459 Kč 1.00 66650ADE20

XCeed_CD114Bílé podsvícení interiéru - 1. řada sedadel Rozsvítí se spolu s otevřenými dveřmi ● ● ● 2 459 Kč 1.00 66650ADE20W

XCeed_CD115LED osvětlení zavazadlového prostoru a pátých dveří ● ● ● Připravuje se 1.00 66652ADE00

Ochrana Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

Standard PHEV MHEV cena s DPH čas (h) PN

XCeed_CD21Ochranné lišty dveří Černé, mohou být nalakovány do barvy karoserie ● ● ● 4 749 Kč 0.33 J7271ADE00BL

XCeed_CD22Ochranná fólie zadního nárazníku - černá Ochrání nakládací hranu nárazníku před poškrábáním ● ● ● 1 002 Kč 0.20 J7272ADE50BL

XCeed_CD23Ochranná fólie zadního nárazníku - transparentní Ochrání nakládací hranu nárazníku před poškrábáním ● ● ● 1 044 Kč 0.20 J7272ADE50TR

XCeed_CD24Ochranná lišta zavazadlového prostoru - lesklá Z leštěné nerezové oceli, ochrání nakládací hranu zav. prostoru před poškrábáním ● Připravuje se 0.25 J7275ADE50ST

XCeed_CD25Ochranná lišta zavazadlového prostoru - matná Z broušené nerezové oceli, ochrání nakládací hranu zav. prostoru před poškrábáním ● Připravuje se 0.25 J7275ADE50BR

XCeed_CD26Ochranná lišta zadního nárazníku - lesklá Z leštěné nerezové oceli, ochrání nakládací hranu nárazníku před poškrábáním ● Připravuje se 0.25 J7274ADE50ST

XCeed_CD27Ochranná lišta zadního nárazníku - matná Z broušené nerezové oceli, ochrání nakládací hranu nárazníku před poškrábáním ● Připravuje se 0.25 J7274ADE50BR

XCeed_CD28Velurové koberce Dvojité šedé obšití, s logem Xceed ● 1 546 Kč 0.05 J7143ADE50

XCeed_CD29Textilní koberce s logem Xceed ● 899 Kč 0.05 J7141ADE50

XCeed_CD210Koberce do každého počasí S šedým logem, díky syntetické pryži neobtěžují zápachem klasických pryžových koberců ● 1 636 Kč 0.05 J7131ADE50

XCeed_CD211Koberec zavazadlového prostoru
Oboustranný - velur / protiskluz, pro vozy s dvojitou podlahou zav. prostoru, pro vozy s i bez 

subwooferu
● 1 636 Kč 0.05 J7120ADE50

XCeed_CD212Vana zavazadlového prostoru Pro vozy s i bez subwooferu, pro vozy s dvojitou podlahou zav. prostoru ● 1 592 Kč 0.05 J7122ADE50

Přeprava Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

Standard PHEV MHEV cena s DPH čas (h) PN

XCeed_CD31Střešní příčníky - hliníkové Pro vozy se střešními podélníky, omezují použití panoramatické střechy, maximální zatížení 80 kg ● 6 608 Kč 0.40 J7211ADE00AL

XCeed_CD32Střešní příčníky - ocelové Pro vozy se střešními podélníky, omezují použití panoramatické střechy, maximální zatížení 80 kg ● 5 548 Kč 0.40 J7211ADE00ST

XCeed_CD33Střešní box 330 Objem 330 l, rozměry 144 x 86 x 37,5 cm, nosnost až 75 kg ● 10 852 Kč 0.33 66730ADE10

XCeed_CD34Nosič jízdních kol PRO Pro 1 kolo, s T-adapterem pro montáž na hliníkový střešní nosič/příčníky ● 4 487 Kč 0.20 66700ADE00

XCeed_CD35Nosič jízdních kol ACTIVE Pro 1 kolo, s adaptéry pro montáž na hliníkové i ocelové střešní nosiče/příčníky ● 2 493 Kč 0.20 66700ADE10

XCeed_CD36Nosič jízdních kol Atera Pro 2 kola, sklopný, použitelný na všechna tažná zařízení ISO 50 ● 12 244 Kč 0.17 E823055001

XCeed_CD37U-adaptér pro nosič kol PRO/ACTIVE Nezbytný pro uchycení nosiče na ocelový střešní nosič/příčníky ● 202 Kč 66700ADE90

XCeed_CD38Nosič lyží a snowboardů 400 Pro 4 páry lyží nebo 2 snowboardy ● 3 599 Kč 0.25 66701ADE10

XCeed_CD39Nosič lyží a snowboardů 600 Pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy ● 4 037 Kč 0.25 66701ADE00

XCeed_CD310Nosič lyží a snowboardů Thule Xtender 739 Pro 6 párů lyží nebo 4 snowboardy, vysunovací ● 5 449 Kč 0.10 55700SBA10

XCeed_CD311U-adaptér pro nosič lyží a snowboardů 400/600 Nezbytný pro uchycení nosiče na ocelový střešní nosič/příčníky ● 1 235 Kč 66701ADE90

XCeed_CD312Tažné zařízení rychloodnímatelné Svisle rychloodnímatelné (bajonet), maximální zatížení podle typu vozidla ● Připravuje se 1.50 J7281ADE50

XCeed_CD313Tažné zařízení odnímatelné Maximální zatížení podle typu vozidla ● Připravuje se 1.50 J7280ADE50

XCeed_CD314Elektroinstalace k tažnému zařízení - 13 pinů Pro vozy bez připraveného konektoru (pouze pro MY18 - MY19) ● 5 980 Kč 1.50 J7621ADE00CP

XCeed_CD315Elektroinstalace k tažnému zařízení - 7 pinů Pro vozy bez připraveného konektoru (pouze pro MY18 - MY19) ● 4 753 Kč 1.50 J7620ADE00CP

XCeed_CD316Elektroinstalace k tažnému zařízení - 13 pinů Pro vozy bez připraveného konektoru (pouze pro MY20 -) ● Připravuje se 1.50 J7621ADE01PC

XCeed_CD317Elektroinstalace k tažnému zařízení - 7 pinů Pro vozy bez připraveného konektoru (pouze pro MY20 -) ● Připravuje se 1.50 J7620ADE01PC

XCeed_CD318Rozšiřovací sada k 13pinové elektroinstalaci Pro připojení obytného přívěsu ● 1 733 Kč 0.50 55621ADE01

XCeed_CD319Redukce elektroinstalace TZ z 13 na 7 pinů ● 483 Kč 0.00 E919999137

XCeed_CD320Redukce elektroinstalace TZ ze 7 na 13 pinů ● 483 Kč 0.00 55622ADB00

XCeed_CD321Krytka háku tažného zařízení Alko / Kia ● 122 Kč 0.00 ZK3E053010

XCeed_CD322Krytka háku tažného zařízení Thule / Kia ● 19 Kč 0.00 E699966000

XCeed_CD323Skládací organizér do zavazadlového prostoru S praktickými popruhy a držadly, nosnost až 30 kg ● ● ● 1 917 Kč 0.00 66123ADE00

Komfort Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

Standard PHEV MHEV cena s DPH čas (h) PN

XCeed_CD41Clona proti slunci a námraze Zakrývá čelní sklo a přední boční skla, konce nasazené na dveřích ji jistí proti krádeži ● ● ● 2 029 Kč 0.05 J7723ADE00

XCeed_CD42Popelník ● ● ● 594 Kč 0.00 P81602K000

XCeed_CD43Interiérový háček
Praktický háček s nosností 1 kg doporučujeme umístit do zavazadlového prostoru či k nohám 

spolujezdce
● ● ● 456 Kč 0.20 66743ADE00

XCeed_CD44Ramínko na oděvy Uchycení za hlavovou opěrku, přenosné, maximální zátěž 3 kg ● ● ● 1 771 Kč 0.08 66770ADE10

XCeed_CD45Držák pro iPad® Za hlavovou opěrku, polohovatelný, vhodný pro iPad® 1, 2, 3, 4 a Air ● ● ● 4 730 Kč 0.05 66582ADE01

Kola Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód

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

XCeed_CD51Slitinový disk 18" "Danyang" - šedý ● Připravuje se 0.25 J7400ADE58GR

XCeed_CD52Slitinový disk 18" "Danyang" - dvoubarevný ● Připravuje se 0.25 J7400ADE58BC

XCeed_CD53Slitinový disk 18" ● 9 283 Kč 0.25 52910J7800PAC

XCeed_CD54Slitinový disk 16" ● 6 730 Kč 0.25 52910J7700PAC

XCeed_CD55Slitinový disk 16" "Anyang" - stříbrný ● 4 863 Kč 0.25 J7400ADE06X

XCeed_CD56Slitinový disk 16" "Anyang" - černý ● 4 863 Kč 0.25 J7400ADE06XBL

XCeed_CD57Slitinový disk 16" "Anyang" - šedý ● 4 863 Kč 0.25 J7400ADE06XGR

XCeed_CD58Slitinový disk 16" "Anyang" - dvoubarevný ● 5 261 Kč 0.25 J7400ADE06XBC

Bezpečnost Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód
Standard PHEV MHEV cena s DPH čas (h) PN

XCeed_CD61Lékárnička Balení obsahuje lékárničku, dvě reflexní vesty a výstražný trojúhelník ● ● ● 727 Kč 0.00 66940ADE00

XCeed_CD62Výstražný trojúhelník ● ● ● 250 Kč 0.00 66942ADE00

XCeed_CD63Reflexní vesta ● ● ● 139 Kč 0.00 66941ADE00

XCeed_CD64Dětský podsedák Pro děti od 15 do 36 kg (cca 4-12 let) ● ● ● 480 Kč 0.00 66710ADD00

XCeed_CD65Sada náhradních žárovek a pojistek HB3/HB4 ● 967 Kč 0.00 LP180APEKKIT01

Péče Poznámka Maloobchodní Montážní Objednací kód
Standard PHEV MHEV cena s DPH čas (h) PN

Uni71 Retušovací barvička Jednoduchá a rychlá oprava oděrek laku. Cena se liší v závislosti na barvě. ● ● ● 414 Kč LPA10APEXXXX

Uni72 Better View - ochrana skel automobilu Odpuzuje vodu z čelního skla, celkově zlepšuje viditelnost a tím i bezpečnost ● ● ● 586 Kč TRKW3601CZ

Uni73 Glasscoat - 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.
● ● ● 2 988 Kč LP982APE1BROK

Uni74 Glasscoat - 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.
● ● ● 4 475 Kč LP982APE1SILK

Uni75 Glasscoat - 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.
● ● ● 5 395 Kč LP982APE1GOLK

Typ pohonu

Typ pohonu

Typ pohonu

Typ pohonu

Typ pohonu

Typ pohonu

Typ pohonu



Uni76 Letní balíček Kia
Obsahuje letní koncentrát do ostřikovačů, odstraňovač hmyzu, čistič disků a houbičku. Uvedená cena 

je za jeden balíček.
● ● ● 499 Kč 0.00 LP974APE102K

Uni77 Letní koncentrát do ostřikovačů Kia 1:100 40 ml, použitelný do 4 litrů vody. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● ● 38 Kč 0.00 LP974APE101K

Uni78 Odstraňovač hmyzu Kia Sprej, 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● ● 172 Kč 0.00 LP970APE102K

Uni79 Čistič disků Kia Sprej, 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● ● 223 Kč 0.00 LP970APE101K

Uni710Zimní balíček Kia
Obsahuje 1 litr koncentrátu do ostřikovačů do -60°C, rozmrazovač, škrabku a houbičku. Uvedená cena 

je za jeden balíček.
● ● ● 349 Kč 0.00 LP973APE109K

Uni711Zimní koncentrát do ostřikovačů Kia do -60°C 250 ml. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● ● 57 Kč 0.00 LP973APE101K

Uni712Zimní koncentrát do ostřikovačů Kia do -60°C 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● ● 77 Kč 0.00 LP973APE102K

Uni713Zimní koncentrát do ostřikovačů Kia do -60°C 1 litr. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● ● 120 Kč 0.00 LP973APE103K

Uni714Zimní kapalina do ostřikovačů Kia do -30°C 5 litrů. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● ● 307 Kč 0.00 LP973APE104K

Uni715Rozmrazovač skel Kia Sprej, 500 ml. Uvedená cena je za jeden kus. ● ● ● 132 Kč 0.00 LP973APE110K

Uni716Škrabka na námrazu s rukavicí Kia Uvedená cena je za jeden kus. ● ● ● 185 Kč 0.00 LP950APE01K

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu cen i sortimentu. Aktualizace tohoto ceníku proběhla dne 27.9.2019, aktuální dostupnost a cenu uvedeného příslušenství si ověřte u svého dealera Kia.


