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Moderní hotel 

v evropském městě. 

Muž a žena  

- oba tajní agenti. 

Koho sledují?  

Pro koho pracují? 

Jsou to protivníci 

nebo přátelé? 

Vše, co víme, je, že mají 

smysl pro osobitý design 

a vynikající kvalitu. 
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Znamení doby?
Ten tichý muž je plný tajemství. Každé ráno snídá 
u stejného stolu a sedí tak, aby měl dobrý výhled na 
celou místnost. Na koho asi čeká? 

Asi bych ho ani nezaznamenala, nebýt těch hodinek. 
Jsou opravdu zajímavé. Že by to bylo jeho poznávací 
znamení? Rozhodně je na něm něco zvláštního, měla 
bych si na něj dávat pozor.
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Hodinky premium GT
KIAE20023

Kvalitní sportovní chronograf 
s řemínkem z černé kůže 
a červenými kontrastními prvky. 
Vyrobeno z nerezové oceli. CITIZEN 
mechanismus, 5 ATM. GT logo 
na ciferníku a Kia embosování na 
straně. Baleno v kvalitní černé 
krabičce s červenými kontrastními 
prvky.
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Kšiltovka GT
KIAE20000

Kvalitní kšiltovka vyrobená 
z mikrovlákna s červeným prošíváním 
a aplikací na kšiltu. Logo GT se nachází 
na kšiltu a logo KIA je embosováno 
na kovové zadní přezce. Kšiltovka je 
uvnitř vybavena červeným potítkem. 
Univerzální velikost (nastavitelná 
pomocí přezky).

Sportovní taška GT
KIAE20031

Černo-šedá sportovní taška s velkou 
hlavní kapsou a třemi dalšími kapsami na 
zip. Červené kontrastní zipy a vyztužený 
nastavitelný popruh. Logo GT v přední 
části. Taška je vybavena popruhy na 
záda, a může být proto využita také jako 
cestovní batoh.

Neoprenový obal na tablet GT
KIAE20029

Univerzální neoprenový obal pro tablety do 
10‘‘. Potištěn logem GT na přední a otiskem 
pneumatiky na zadní straně. Kia logo 
embosované na černých zipech.

KIA GT KOLEKCE 
- PRO SLEDOVÁNÍ 
NÁROČNÝCH CÍLŮ
Vysoká funkčnost s velmi kvalitními 
materiály. To je podstata GT, vyjádřená 
zde v Kia GT kolekci, která byla 
navržena tak, aby sloužila a dělala 
dojem. Každá její součást dává najevo, 
že nové dobrodružství je za rohem.

OBJEKT Č. 4 DETEKOVÁN



Tričko GT  
- pánské & dámské
KIAE20001 & KIAE20006

Módní tričko vyrobené z kvalitní 
bavlny, 185 g/m2, jemný materiál. 
Tričko má černý lem kolem krku 
a červené prošívání. Červené logo 
GT se nachází na pravém rukávu. 
Pánské velikosti: S–XXL.
Dámské velikosti: XS–XL.

Klíčenka GT
KIAE20025

Trendy klíčenka vyrobená 
z dvoubarevné kůže v červeno-černé 
barvě. S kovovou přezkou a kroužkem 
v černé barvě s embosovaným logem. 
Rozměry: cca 8 cm včetně kroužku.

Lanyard GT
KIAE20024

Lanyard s červeno-černou šňůrkou  
na krk s prvky z černého leštěného 
kovu. Kovový kroužek zdobí loga GT  
a KIA. Vybaveno zadním 
bezpečnostním rozepínáním.  
Baleno v kvalitní krabičce.

Deštník GT premium
KIAE20027

Velký větru odolný deštník s červenou sklolaminátovou kostrou  
a ergonomickým držadlem s karbonovým designem, které je 
opatřeno logem GT. Kia logo umístěno na deštníku.  
Průměr (otevřeného deštníku): cca 130 cm.

Plážová osuška GT
KIAE20032

Velká černá osuška na volnočasové 
aktivity, na pláž, do sauny apod.; 
dvoubarevná, tkaná žakárovou 
technikou s červeným logem GT 
a otiskem pneumatiky na obou stranách. 
S červeným kontrastním lemem.  
Materiál: 100% bavlna, 480 g/m2, 
rozměry: cca 175 × 80 cm.

Batoh GT
KIAE20030

Černo-šedý batoh s velkou 
hlavní kapsou a přední kapsou 
s organizérem. Na stranách 
je batoh vybaven kapsami ze 
síťoviny, vpředu kapsami na zip  
a dále červenými kontrastními 
zipy a nastavitelnými vyztuženými 
popruhy. Logo GT je umístěno  
v přední části batohu.

Univerzální 
neoprenový vak GT
KIAE20028

Univerzální neoprenový vak 
na smartphony, fotoaparáty 
a jiné drobné předměty. 
Poutko na pásek, karabina 
na zadní straně. GT logo 
v přední části a Kia logo 
embosované na zipech.

Láhev Kia GT
KIAE20026

Červený cestovní termohrnek s logy 
GT a Kia. Moderní kombinace nerezové 
oceli a transparentního plastového 
krytu. Vodotěsné víčko. Vhodný do 
držáků nápojů ve vozech Kia.

Softshellová bunda GT
KIAE20011

Funkční lehká softshellová bunda s kapucí 
a kontrastními detaily. S membránou 
proti větru a dešti. Opatřena postranními 
a jednou náprsní kapsou s kvalitními zipy. 
Reflexní logo GT je natištěno na zádech  
a logo kia na zipech.  
Unisex, velikosti: XS–XXL.

Fleecová bunda GT
KIAE20017

Fleecová mikina s melírovaným 
vzorem a kontrastními prvky. 
Dvoucestný zip a nastavitelná 
šňůrka. Dvě postranní a jedna 
náprsní kapsa, všechny 
s kvalitními zipy. Červeně 
vyšívané logo GT na pravém 
rukávu a logo KIA na zipech.  
Unisex, velikosti: XS–XXL.
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Připraveni na každou misi



Co je v té tašce? 
Je to špičková agentka? Nebo opravdu jen turistka? 
Moc rád bych se podíval do té tašky. Měla ji, když  
vyšla ven. Pak si ji zamkla do skříňky na nádraží. 
Strávila hodinu v muzeu a tašku si zase vyzvedla,  
než šla do města nakupovat.

Myslím, že si mě všimla na mostě. Ale nejsem si 
jistý. Prozradil jsem se? V té tašce musí být něco 
důležitého...
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Polo tričko  
pánské & dámské
KIAE20038 & KIAE20043

Módní polo tričko z kvalitní bavlny,  
210 g/m2. Kontrastní prošívání na 
spodní části límečku, a klopě,  
a bočních rozparcích a vyšívané  
logo KIA.
Pánské velikosti: S–XXL. 
Dámské velikosti: XS–XL.

Kšiltovka
KIAE20036

Kvalitní kšiltovka vyrobená z mikrovlákna 
s kontrastním prvkem. Gumové vlnky 
na kšiltu a logo na straně. Kia logo je 
embosované na kovové přezce vzadu. 
Univerzální velikost (nastavitelná přezkou). 

Klíčenka
KIAE20050

Užitečná kovová červeno-černá 
klíčenka s žetonem (velikost 1 euro).  
Logo embosované na žetonu.

Textilní taška
KIAE20054

Velká textilní taška pro volný čas, na 
pláž nebo na nákupy. Vyrobena z bavlny 
s červeno-bílým designem. Je vybavena 
černými popruhy, embosovaným logem  
na černém koženém štítku, odolným dnem 
z textilní kůže a praktickou vnitřní kapsou. 
Rozměry: cca 44 × 34 × 15 cm.

Hliníková lahev
KIAE20056

Trendy outdoorová hliníková lahev v matné 
černé a červené barvě s lesklým motem 
„The Power to Surprise“ a natištěným 
logem KIA. Černé plastové šroubovací víčko  
s háčkem.  
Objem: cca 0,75 l.

OBJEKT Č. 3 DETEKOVÁN

OBJEKT Č. 4 DETEKOVÁN

KIA CLASSIC 
KOLEKCE  
- UTAJOVANÉ 
MATERIÁLY  
Ve světě měnícího se vzhledu vyniká Kia 
Classic kolekce svým silným charakterem. 
Vychází ze stylu se solidními základy 
a myšlenek, které mohou být neobvyklé, 
a zato jsou vždy praktické.

Porcelánový hrnek  
s objemem 0,27l
KEU17.90007



Model Stinger & Sportage
KEU18.90001 & KEU17.90011

Kovové modely s pohonem v měřítku 1:38 v různých barevných kombinacích. 
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Klíčenka 
KIAE20048

Trendy klíčenka vyrobená z dvoubarevné 
kůže v červeno-černé barvě. S kovovou 
přezkou a kroužkem v černé barvě 
s embosovaným logem.  
Rozměry: cca 8 cm včetně kroužku.

Klíčenka 
KIAE20049

Kovová klíčenka z černého kovového 
materiálu s embosovaným logem.  
Rozměry: cca 8 cm včetně kroužku.

Lanyard
KIAE20051

Lanyard s červeno černým páskem, 
kontrastním prošíváním a zdobeno logem 
KIA. Kovový háček a přezka jsou z černého 
kovu. Lanyard je v zadní části vybaven 
bezpečnostním rozepínáním.  
Délka: cca 50 cm.

Kšiltovka
KIAE20037

Klasická baseballová kšiltovka vyrobená 
z bavlny s kontrastním prošíváním, 
kontrastní spodní část kšiltu, kontrastní 
pásek a vyšívané logo na boku. Kia logo 
embosované na kovové přezce. Univerzální 
velikost (nastavitelná přezkou).

Dětské ponožky
KIAE20053

Dětské ponožky 
s protiskluzovou plochou 
a pohodlným elastickým 
páskem na kotníku.  
Velikost: 19/20;  
Materiál: 70 % bavlna,  
26 % nylon, 4 % spandex.

Přísně tajné

Sportovní vak
KIAE20052

Kvalitní černý sportovní vak 
vyrobený z pevného polyesteru. 
S červenými popruhy. Potištěný 
logem „The Power to Surprise 
v černé barvě”, Kia logo v červené 
barvě. Rozměry: cca 41 × 45 cm.

Sluneční brýle
KEU16.90018

Bílo-červené sluneční brýle s polarizačními skly  
a bílým logem KIA. 



Mise: Překvapení
Konečně, tichý muž se začal chystat na opuštění 
hotelu. Tak jsem se rychle sbalila. Vypadal docela 
bezstarostně... Na chvilku nechal na pultu recepce svůj 
cestovní organizér. Otevřený tak, aby ho všichni viděli. 
Zahlédla jsem dva pasy a dvě letenky. Zvláštní je, že 
jeden z pasů je na moje jméno... Je načase požádat 
o povolení kontaktu.

Pokračování příště... 
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Organizér
KIAE20064

Kvalitní organizér na cesty z pravé kůže
s praktickými přihrádkami na karty různých 
velikostí. Zdobeno červenou výšivkou  
a embosovaným logem KIA na vnitřní straně.
Přibližný rozměr: 11,5 × 21 cm. 

Power banka 6000
KIAE20060

Mobilní nabíječka pro každý smartphone, 
iPhone, iPad, digitální fotoaparát atd. 
Kapacita 6000 mAh, v závislosti na zařízení 
až 5 nabití. Nabíjení zařízení pomocí kabelu, 
nabíjení přístroje Vario Power přes USB  
z počítače. Nabíjecí kabel a návod k použití 
jsou součástí balení.

Polohovatelné pouzdro  
na tablet
KIAE20058

Pro tablety o velikosti 10‘‘.  
Černý povrch z textilní kůže  
s červenou podšívkou, ozdobený 
embosovaným logem KIA  
na přední straně.  
Přibližný rozměr:  
20,5 × 26,6 × 2,2 cm.

Kuličkové pero se sponou 
KIAE20055

Kvalitní kovové kuličkové pero vyrobené 
z mosazi. Tmavá barva, vygravírované logo 
a stříbrná spona tvaru přední části vozů KIA  
tzv. „tygřího nosu“.

KIA BUSINESS 
KOLEKCE  
- PŘIPOJTE SE  
KE ZPRAVODAJSKÉ 
KOMUNITĚ 
Někdy za sebe musíte nechat mluvit 
styl. V takových případech si musíte 
být jisti, že všechny věci, které nosíte 
s sebou, mluví vaší řečí. S Kia Business 
kolekcí máte na své straně silného 
spojence.

Dotykové pero
KIAE20059

Nerezový stylus s černým matným 
povrchem a lesklou špičkou a sponou. 
Logo Kia je vyryté na boku.



Vizitkář
KIAE20057

Pouzdro na vizitky z pravé kůže s jednou větší  
a dvěma malými přihrádkami na karty. S červeným 
kontrastním okrajem a prošitím, logo zevnitř. 
Rozměry: cca 10,5 × 7 cm (uzavřeno).  
Baleno v černé dárkové krabičce s logem Kia.  
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Nabíječka do auta  
s různými koncovkami
KIAE20061

USB nabíječka do auta se dvěma USB 
sloty. Sada obsahuje kabely s různými 
koncovkami a dodává se v praktickém 
nylonovém pouzdře.  
Rozměry cca: 11,5 × 6 × 4 cm.

Business taška
KIAE20067

Vysoce kvalitní obchodní taška z nylonu.  
S velkým, rozděleným hlavním úložným 
prostorem včetně polstrování pro 
notebook a samostatného prostoru pro 
organizéry v přední části. Polstrovaný 
popruh na ramena a držadlo.
Rozměry cca (š, v, h): 42 × 33,5 × 9 cm.

Taška na oblek
KIAE20066

Černý obal na oblek z žakárového nylonu  
s poutkem z textilní kůže. Vybaveno 
kontrastním červeným zipem a vyšívaným 
logem na přední straně.  
Přibližný rozměr: 55 × 90 cm (otevřeno),  
55 × 45 cm (zavřeno).

Skládací deštník
KIAE20063

Vysoce kvalitní deštník s rukojetí z textilní 
kůže a funkcí automatického otevírání 
a zavírání. 

Sportovní vak Laundry
KIAE20065

Univerzální vak z pevného ripstop 
polyesteru, vybaven červenou šňůrkou  
a černým stahováním.  
Přibližný rozměr: 40 × 50 cm.

Peněženka KIA
KEU17.90003

Kožená peněženka s logem  
na přední straně.

Klíčenka s kapacitou  
paměti 4 GB 
KIAE20062

Klíčenka vyrobená z pravé kůže 
včetně 4 GB paměti. Černá pravá kůže 
s červeným kontrastním stehováním 
a černými lesklými kovovými částmi. 
Baleno v kvalitní kartonové krabičce.

Kódové slovo: styl



KIA GT KOLEKCE

KIA CLASSIC KOLEKCE

KIA BUSINESS KOLEKCE


