
Wycieraczki bezprzegubowe zosta]y 
zaprojektowane i wyprodukowane bez 
metalowych lub plastikowych wspornikrw i 
zawiasrw.

Wycieraczki te to innowacyjne wzornictwo 
i wy sza wydajnov" ani eli wycieraczki 
standardowe. Zosta]y one zaprojektowane 
specjalnie do przedniej szyby. Nowoczesny 
spoiler ma zoptymalizowany, aerodynamiczny 
kszta]t, zmniejszaj cy szum i zwi4kszaj cy 
docisk.

Nowa gama wycieraczek bazuje na 
innowacyjnej technologii wycieraczek 
gumowych z opatentowan  pow]ok . Pirra 
oferuj  optymalne rezultaty wycierania, 
minimalne szumy i d]ug  ywotnov".

Dzi4ki nowej, gumowej pow]oce pirr 
wycieraczek Kia, s  one bardziej wytrzyma]e i 
spr4 yste, a wycieranie ]agodniejsze.

Wycieraczki zosta]y gruntownie przetestowane 
w ka dych warunkach pogodowych i zda]y 
egzamin znakomicie.

Wszystkie informacje, ilustracje i specyfikacje s  prawid]owe 
w momencie druku i mog  ulec zmianie bez powiadomienia. 
Modele i specyfikacje przedstawione w tej broszurze mog  si4 
rr ni" od modeli dost4pnych na rynku. Prosz4 skontaktowa" 
si4 z dystrybutorem w celu uzyskania najnowszych informacji.
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PROGRAM JAK JE PROMOWA!?

Aerodynamiczna 
konstrukcja

Doskona]a jakov" p]askich wycieraczek 

Alternatywa dla fabrycznych pirr wycieraczek

Wymie_ konwencjonalne pirra wycieraczek na wycieraczki typu bezprzegubowego

Zestaw dwrch wycieraczek (po stronie kierowcy i po stronie pasa era)

Dedykowane dla Klientrw wra liwych na cen4

Dobra jakov" pirr wycieraczek w ni szej cenie

Wymie_ na ten sam typ wycieraczek ju  wczevniej zamontowanych w samochodzie

Zestaw dwrch wycieraczek (po stronie kierowcy i po stronie pasa era)

Montowane
fabrycznie - OE

Taka sama specyfikacja jak w przypadku cz4vci fabrycznych

Pirra wycieraczek o wysokiej jakovci 

Wymie_ wycieraczki dla kierowcy i pasa era oddzielnie

Wymie_ pirra wycieraczek w ramach gwarancji w przypadku roszcze_ klientrw

PERFEKCYJNA WYDAJNOu! 
W KA DYCH WARUNKACH 
POGODOWYCH

NO
WO
u!
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Model Rocznik
Nr�katalogowy�

zestawu�wycieraczek
Cena�

standardowa
Cena�

PROMOCYJNA

CARENS

2000�~�2006 L983FK2418L0 113 84

2006�~�2012 L983FK2616L0 117 88

2012�~ L983FK2828L0 189 142

CARNIVAL
1999�~�2005 L983FK2424L0 139 104

2006�~�2011 L983FK2618L0 130 97

CEE'D

2006�~�2010 L983FK2418L9 118 88

2010�~�2012 L983FK2418L0 113 84

2012�~2018 L983FK2614L0 117 88

CEED 2018�~ L983FK2416L0 109 82

CERATO 2003�~�2008 L983FK2416L0 109 82

NIRO 2016�~ L983FK2616L0 117 88

OPTIMA
2011�~2015 L983FK2418L0 113 84

2015�~ L983FK2618L0 130 97

PICANTO
2004�~�2016 L983FK2216L0 102 76

2017�~ L983FK2414L0 108 81

RIO

2005�~�2011 L983FK2216L0 102 76

2011�~�2015 L983FK2616L0 117 88

2016�~ L983FK2616L0 117 88

SORENTO

2002�~�2009 L983FK2418L0 113 84

2009�~�2012 L983FK2420L0 117 88

2009�~�2014 L983FK2418L0 113 84

2012�~�2014 L983FK2420L0 117 88

2015�~ L983FK2616L0 117 88

SOUL
2008�~�2014 L983FK2420L0 117 88

2014�~ L983FK2420L0 117 88

SPORTAGE

2004�~�2010 L983FK2416L0 109 82

2010�~2015 L983FK2418L0 113 84

2016�~ L983FK2616L0 117 88

������VENGA 2010�~ L983FK2614L9 119 89

	



	

PEFREKCYJNY�ROZRUCH�
ZA�KAŻDYM�RAZEM
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PEFREKCYJNY�ROZRUCH�
ZA�KAŻDYM�RAZEM

Opis Nr�katalogowy
Cena�

standardowa
Cena�

PROMOCYJNA

Oryginalny�akumulator�KIA�35AH LP370APE035CK0 339 254

Oryginalny�akumulator�KIA�44AH LP370APE044CK0 355 266

Oryginalny�akumulator�KIA�45�AH LP370APE045CK1 392 294

Oryginalny�akumulator�KIA�45AH LP370APE045CK0 392 294

Oryginalny�akumulator�KIA�50�AH LP370APE050CK0 450 337

Oryginalny�akumulator�KIA�55�AH LP370APE055CK0 456 342

Oryginalny�akumulator�KIA�60�AH LP370APE060CK0 493 370

Oryginalny�akumulator�KIA�62AH LP370APE062CK0 497 373

Oryginalny�akumulator�KIA�70�AH LP370APE070CK0 574 430

Oryginalny�akumulator�KIA�70�AH LP370APE070CK2 573 430

Oryginalny�akumulator�KIA�70AH LP370APE070CK1 574 430

Oryginalny�akumulator�KIA�74�AH LP370APE074CK1 592 444

Oryginalny�akumulator�KIA�74AH LP370APE074CK0 592 444

Oryginalny�akumulator�KIA�80�AH LP370APE080CK0 597 448

Oryginalny�akumulator�KIA�90�AH LP370APE090CK0 721 540

Oryginalny�akumulator�KIA�90�AH LP370APE090CK1 721 540

Oryginalny�akumulator�KIA�100�AH LP370APE100CK0 772 579

Oryginalny�akumulator�KIA�100�AH LP370APE100CK1 772 579

Oryginalny�akumulator�KIA�-�ISG�50�AH LP370APE050SK0 877 658

Oryginalny�akumulator�KIA�-�ISG�60�AH LP370APE060SK1 878 659

Oryginalny�akumulator�KIA�-�ISG�70�AH LP370APE070SK0 1.011 758

Oryginalny�akumulator�KIA�-�ISG�80�AH LP370APE080SK0 1.132 849

Oryginalny�akumulator�KIA�-�ISG�90�AH LP370APE090SK0 1.211 908
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