
Kia EV6
Akcesoria



Po prostu inspirująca. Elektryczna Kia EV6 wygląda dynamicznie i kipi pozytywną energią. Starannie dopracowane 
akcesoria mogą sprawić, że nabierze jeszcze bardziej indywidualnego charakteru.  
Doskonałym przykładem jest listwa pokrywy bagażnika. Biegnie wzdłuż tylnych świateł LED, 
przez całą szerokość pojazdu (na zdjęciu listwa o wyglądzie szczotkowanego aluminium).  
Wszystkie akcesoria spełniają rygorystyczne standardy marki Kia. Gwarantuje to ich wysoką 
jakość i idealne dopasowanie. 



Wszędzie w dobrym stylu.
Kia EV6 to doskonały wybór. Dowód dobrego gustu. Idealnym dopełnieniem dopracowanego 
pojazdu będą oryginalne akcesoria. Eleganckie i na każdą okazję. Wystarczy spojrzeć na szeroki 
wybór dodatków specjalnie zaprojektowanych dla tego modelu.



Oświetlenie LED przestrzeni na nogi. Dyskretne oświetlenie z przodu włącza 
się automatycznie przy każdym odblokowaniu drzwi i gaśnie po uruchomieniu 
silnika. Dostępne w dwóch kolorach: stylowej czerwieni i klasycznej bieli.
66650ADE20 (czerwone, 1. rząd)
66650ADE20W (białe, 1. rząd)

LED-owe oświetlenie wnętrza bagażnika i otoczenia. Ułatwia załadunek  
i rozładunek w ciemnościach. Pomaga poruszać się wokół samochodu.
Włącza się natychmiast po podniesieniu pokrywy. Oświetla wnętrze bagażnika  
i przestrzeń bezpośrednio przy nim. 66652ADE00

Nakładki na pedały. Metalowe sportowe pedały wyglądają atrakcyjnie, 
a gumowe wstawki zapewniają pewność prowadzenia. Na zdjęciu z LED-owym 
oświetleniem przestrzeni na nogi.
GIF05AK010

LED-owe oświetlenie podłoża. Włącza się przy każdym otwarciu drzwi.
Oświetla miejsce przy drzwiach subtelnym, rozproszonym światłem. Podnosi 
bezpieczeństwo i poczucie komfortu po zmroku. 66651ADE00 (brak ilustracji)

Poczucie pewności 
w każdym detalu.
Możesz sam zaprojektować ostateczny wygląd swojego pojazdu! 
Najciekawszy efekt uzyskasz łącząc różne dodatkowe elementy 
wizualne. Naklejki ozdobne nadwozia i listwy harmonizują ze 
sobą, a w połączeniu z ciekawymi opcjami oświetlenia wnętrza 
wywierają niezapomniane wrażenie.  



Szczotkowane aluminium

Czerń o wysokim połysku

Szczotkowane aluminium

Listwa pokrywy bagażnika. Podkreśla linię  
tylnej części pojazdu, akcentując jego elegancję 
i unikalny styl. Dostępna w czerni o wysokim  
połysku i o wyglądzie szczotkowanego aluminium.
CV491ADE00BR (szczotkowane aluminium)
CV491ADE00BL (czerń o wysokim połysku)

Listwy lusterek bocznych. Mała zmiana, 
a jaki efekt! I Nakładki o wyglądzie szczotko-
wanego aluminium. CV431ADE00BR



Naklejki ozdobne ze wzorem pasów. Podkreślają dynamikę i charakter  
linii nadwozia. Idealnie dopasowane do kształtu Kia EV6.  
Dostępne w czerni o wysokim połysku lub w matowej bieli.
CV200ADE00BL (czerń o wysokim połysku)
CV200ADE00WH (matowa biel)

Naklejki ozdobne ze wzorem pasów.
Matowa biel.

Naklejki ozdobne ze wzorem pasów.
Czerń o wysokim połysku.



Obręcze kół ze stopu 
metali lekkich.

1a. Obręcz koła 19” ze stopu 
metali lekkich, NonSan  

(grafitowa)

1b. Obręcz koła 19” ze stopu 
metali lekkich, NonSan  

(dwukolorowa)

4. Obręcz koła 20” ze stopu 
metali lekkich

5. Obręcz koła 21” ze stopu 
metali lekkich

4. Obręcz koła 20” ze stopu metali lekkich. 
8.0J×20, do opon 255/45 R20. W zestawie 
zaślepka i 5 nakrętek. CVF40AK040

5. Obręcz koła 21” ze stopu metali lekkich. 
8.5J×21, do opon 255/40 R21. W zestawie 
zaślepka i 5 nakrętek. CVF40AK030

Śruby antykradzieżowe. Skutecznie  
zabezpieczają koła pojazdu przed kradzieżą. 
66490ADE50 (brak ilustracji)

Zestaw czujników układu TPMS.  
Umożliwia monitorowanie ciśnienia  
w oponach. LP52940CG100K 
LP52940L8200K (GT)

1. Obręcz koła 19” ze stopu metali lekkich, 
NonSan. 7.5J×19, do opon 235/55 R19. Z za-
ślepką, można stosować oryginalne nakrętki.
1a. CV400ADE09GR (grafitowa)
1b. CV400ADE09BC (dwukolorowa)

2. Obręcz koła 19” ze stopu metali lekkich. 
7.5J×19, do opon 235/55 R19. W zestawie 
zaślepka i 5 nakrętek. 
2a. CVF40AK010 (Typ A)
2b. CVF40AK020 Typ B)

3. Obręcz koła 20” ze stopu metali lekkich, 
GunSan. 8.0J×20, do opon 255/45 R20. Z za-
ślepką, można stosować oryginalne nakrętki.
3a. CV400ADE20GR (grafitowa)
3b. CV400ADE20BC (dwukolorowa)

2a. Obręcz koła 19” ze stopu 
metali lekkich

2b. Obręcz koła 19” ze stopu 
metali lekkich

3a. Obręcz koła 20” ze stopu 
metali lekkich, GunSan  

(grafitowa)

3b. Obręcz koła 20” ze stopu 
metali lekkich, GunSan  

(dwukolorowa)

Pokrowce na koła. Zestaw 4 pokrowców. 
Pomaga utrzymać czystość. Chroni wnętrze 
pojazdu podczas przewożenia opon lub  
kompletnych kół. 66495ADB01

Każdy element nowoczesnego pojazdu elektrycznego może być 
źródłem inspiracji. Oryginalne obręcze ze stopu metali lekkich  
z pewnością nie umkną uwadze. Wszystko za sprawą ich  
atrakcyjnego, dynamicznego wyglądu. Prezencja to jednak 
nie wszystko. Obręcze spełniają rygorystyczne standardy Kia, 
charakteryzują się odpowiednimi parametrami i własnościami 
aerodynamicznymi.



Życie bywa skomplikowane. Dlatego wygodne rozwiązania są w cenie.  
Z tego powodu oferujemy oryginalne akcesoria do Kia EV6, które ułatwiają 
codzienne wyzwania. Od maty ochronnej na szybę czołową po system  
domowego ładowania. Dzięki nim wiele czynności stanie się dużo prostsze.

Życie może być łatwiejsze. 
Ładowanie też.

Pokrowiec na szyby. Latem chroni wnętrze przed silnym słońcem. Zimą  
zabezpiecza szybę czołową oraz szyby boczne przednie przed lodem  
i zmrożonym śniegiem. Dopasowany do kształtu nadwozia Kia EV6.  
Po zamontowaniu zabezpieczony przed kradzieżą. CV723ADE00

Przewód ładowania trójfazowy. Ładowanie Kia EV6 prądem przemiennym jest szybkie i łatwe. Przewód  
ładowania wyposażono w złącza typu 2 na obu końcach. Można go używać do codziennego ładowania  
w publicznych i domowych stacjach ładowania, wyposażonych w gniazda typu 2. Wysokiej jakości materiały  
sprawiają, że przewód ładowania jest wyjątkowo odporny na silne skręcanie lub zginanie. Doskonałe  
zabezpieczenie przed działaniem czynników zewnętrznych wyklucza możliwość korozji złączy.
Złącza typu 2 umożliwiają automatyczne zablokowanie przewodu po stronie pojazdu i stacji ładowania. 
66632ADE023A (typ 2, 3 fazy, długość 5 m)

Zasilanie z pojazdu (Vehicle-to-load — V2L). Kia EV6 może zasilać urządzenia zewnętrzne prądem przemien-
nym, przy napięciu 220 V. Kiedy akumulatory wysokiego napięcia pojazdu są całkowicie naładowane, funkcja ta 
zapewnia moc 3,6 kW. Wystarcza ona do zasilania dużego telewizora lub średniej wielkości klimatyzatora przez  
24 godziny. Wystarczy podłączyć złącze V2L do gniazda zasilania. CVH68AK0U0 (UE), CVH68AK0E0 (UK)  
CVH68AK0D0 (tylko Dania)



Kia EV6 wyróżnia się nie tylko eleganckim i aerodynamicznym, ale również 
przestronnym nadwoziem. Oryginalne akcesoria Kia umożliwiają jeszcze 
pełniejsze wykorzystanie możliwości, jakie daje wnętrze pojazdu. Dzięki nim 
każda podróż może sprawiać czystą przyjemność. Niezależnie od celu wyjazdu.  
Ruszaj przed siebie!

Korzystaj 
z życia.

Składana torba na drobiazgi. Idealna na wszelkie okazje.  
Po złożeniu nie zajmuje miejsca w bagażniku. Z praktycznymi 
paskami i uchwytami do przenoszenia poza samochodem.
66123ADE01

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową. Solidna kratka, 
idealna podczas przewożenia zwierząt lub dużego bagażu. 
Łatwa do zamontowania, idealnie dopasowana między tylnymi 
siedzeniami a dachem. CV150ADE00

Uchwyt na rowery na wszystkie haki holownicze. Nieoce-
niony podczas wycieczek i wakacji. Niezwykle wygodny i łatwy 
w użyciu. Pozwala na przewożenie 2 rowerów. Maksymalna 
ładowność: 60 kg. Umożliwia szybkie montowanie rowerów 
i zabezpiecza je przed kradzieżą. Nie ogranicza dostępu  
do bagażnika. E823055001



Hak holowniczy odczepiany automatycznie. Jeżeli zachodzi 
potrzeba przewiezienia większego ładunku, idealnym rozwią-
zaniem jest wysokiej klasy, odporny na korozję hak stalowy. 
3-kulowy system blokady zapewnia łatwy i bezpieczny montaż. 
Dealer Kia poinformuje o maksymalnej masie holowanej  
przyczepy. 
a. CV281ADE01
b. CV281ADE00

Wiązka elektryczna do haka holowniczego, z gniazdem 13- lub 7-stykowym.  
Z wielofunkcyjnym modułem wzmacniającym napięcie zasilania świateł. Wykorzystuje 
oryginalne złącza pojazdu. Do przyczep ze światłami tradycyjnymi i LED. Zgodne  
z układem dźwiękowego ostrzegania o awarii kierunkowskazów lub świateł stopu  
przyczepy. Po podłączeniu przyczepy automatycznie wyłącza się tylne światło  
przeciwmgielne pojazdu. Sygnalizacja usterki świateł pozycyjnych, stopu lub  
kierunkowskazów przyczepy w zestawie wskaźników pojazdu.

Wersja 13-stykowa zgodna z dodatkowymi funkcjami nowoczesnych przyczep  
kempingowych. Wiązka +15/+30 zapewnia pełną funkcjonalność.
13-stykowa: CV621ADE00PC* (wodoszczelna obudowa gniazda)
7-stykowa: CV620ADE00PC* (z otworami odprowadzającymi wodę)

W zależności od sposobu korzystania z haka holowniczego istnieje możliwość  
zastosowania przejściówki zmieniającej tymczasowo złącza 7- i 13-stykowe. 
E919999137 (przejściówka ze złącza 13-stykowego (pojazd) na 7-stykowe (przyczepa))
55622ADB00 (przejściówka ze złącza 7-stykowego (pojazd) na 13-stykowe (przyczepa))

*CV621ADE00PC i CV620ADE00PC pasują do pojazdów z pakietem przyczepy  
(kod opcji VGXD04).

Szczegółowych informacji na temat funkcji oraz danych o maksymalnej masie  
holowanej przyczepy udzieli dealer Kia.

a.

b.



Dywaniki gumowe z logo. Dzięki nim nie musisz martwić  
się o wnętrze samochodu, niezależnie od warunków pogodo-
wych i otoczenia. Wytrzymałe i łatwe do umycia. Skutecznie 
zabezpieczają podłogę. Idealnie dopasowane. Wyposażone 
w wytrzymałe zaczepy.  
Dywaniki przednie z logo EV6, GT-Line lub GT.  
CV131ADE00 (logo EV6), CV131ADE00GT (logo GT),  
CV131ADE00GL (logo GT-Line).

Standardowe dywaniki filcowe. Wykonane z wytrzymałego 
materiału. Doskonale chronią podłogę przed zabrudzeniem. 
Mocowane do podłogi za pomocą standardowych zaczepów. 
Antypoślizgowy spód. Dywanik kierowcy z logo EV6 i wzmoc-
nieniem pod piętą. CV141ADE00

Dywaniki z motywem graficznym. Wysokiej klasy dywaniki 
welurowe z podwójnym, szarym przeszyciem, które pasuje  
do tapicerki siedzeń. Przednie z logo GT lub GT-Line. Wykonane 
na miarę. Mocowane do podłogi za pomocą standardowych 
zaczepów. Antypoślizgowy spód.
CV143ADE00GT (logo GT), CV143ADE00GL (logo GT-Line)

Dywaniki welurowe. Eleganckie i praktyczne. Wykonane  
z wysokiej jakości weluru. Chronią wnętrze przed zabrudze-
niami, a zarazem podnoszą jego atrakcyjność. Przednie z logo 
EV6. Mocowane do podłogi za pomocą standardowych  
zaczepów. Antypoślizgowy spód. CV143ADE00

Pamiętasz uczucie, które towarzyszy pierwszej jeździe nowym samochodem? 
Specjalnie zaprojektowane akcesoria sprawią, że Twoja Kia przez długi czas 
będzie wyglądać tak, jakby właśnie wyjechała z salonu. Są idealnie dopasowane 
i wyprodukowane z myślą o ochronie Kia EV6. Wszystko po to, by jak najdłużej 
czerpać przyjemność i inspirację z prowadzenia. 

Zadbaj o dobre  
zabezpieczenie wnętrza.



Dywanik gumowy bagażnika. Wykonany w 80% z bio-surowców. Wytrzymały i wodoodporny.  
Antypoślizgowy spód. Podwyższone krawędzie zabezpieczają bagażnik przed zabrudzeniami.
CV122ADE00E (do wersji bez podwójnej podłogi bagażnika)
CV122ADE10E (do wersji z podwójną podłogą bagażnika)

Dywanik bagażnika. Elegancki, idealnie dopasowany. Pokryty wysokiej jakości welurem. Dzięki niemu bagażnik 
pozostaje czysty, niezależnie od przewożonego ładunku. Pasuje do mocowanej na zapięcia dodatkowej maty 
osłaniającej zderzak.
CV120ADE00 (dywanik bagażnika)
66120ADE00 (mata osłaniająca zderzak)

Ochrona siedzeń tylnych. Zaprojektowana, by zabezpieczyć 
część tylną złożonych oparć siedzeń tylnych. Chroni przed 
uszkodzeniami spowodowanymi przez duże przedmioty 
 przewożone przy złożonych oparciach.
Łatwe mocowanie z taśmą Velcro. Wykonana w 90% z bio- 
surowców. CV128ADE00E

Wykładzina gumowa bagażnika przedniego. Idealnie  
dopasowane zabezpieczenie bagażnika przedniego,  
zlokalizowanego pod maską modeli z napędem 2WD.  
Wykonana w 90% z biosurowców. CV126ADE00E



Trójkąt ostrzegawczy. Potrzebny w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia na 
drodze. Dobrze widoczny, ostrzega innych kierowców przed unieruchomionym 
pojazdem. Lekki, stabilny i całkowicie składany. Zgodny z obowiązującą normą 
ECE-R27. Wyposażenie obowiązkowe w większości krajów Europy. 66942ADE01

Kamizelka odblaskowa. Jaskrawy kolor oraz paski odblaskowe zapewniają 
widoczność z daleka zarówno w dzień, jak i w nocy. Mieści się w schowku 
w drzwiach. Zgodna z normą EN 20471. Wyposażenie obowiązkowe  
w większości krajów Europy. Rozmiar uniwersalny. 66941ADE01

Zestaw bezpieczeństwa. Zawiera dwie kami-
zelki odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy oraz 
apteczkę pierwszej pomocy, która spełnia  
normę DIN 13164:2014. Wyposażenie 
obowiązkowe w większości krajów Europy. 
66940ADE01

Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego Kia EV6 może być  
wyposażona w dodatkowe, atestowane akcesoria.

Twoje bezpieczeństwo. 
Nasz priorytet.



Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy  
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje  
w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są sporządzone według 
stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane 
przy uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego 
z zastrzeżeniem, że niektóre z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach 
mogą być niedostępne na rynku polskim. Zastrzeżone jest prawo do zmian. 
Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów znajdą 
Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych 
salonach sprzedaży marki Kia.

Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia +48 801 542 542
www.kia.com




