
Nová Kia



Nechajte sa oslniť
Je veľmi ťažké nepodľahnúť pôvabu novej Kia Rio. Do tohto kompaktného auta sa 
totiž zmestí všetko, čo potrebujete – a ešte oveľa viac. Elegantný, dynamický 
dizajn dodáva modelu Rio atraktívny vzhľad, za ktorým sa každý otočí. A vďaka 
komfortným prvkom, skvelej výbave a špičkovým technológiám budú vaše cesty 
čírym pôžitkom. Pokročilé bezpečnostné funkcie vám zasa prinesú zaslúžený 
duševný pokoj. 
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Stvorená pre vás a váš životný štýl
Odvážna nová Kia Rio má v pláne zvýšiť potešenie na cestách. Sklopné zadné sedadlá 

a priestranná kabína ponúkajú všestrannosť, ktorú potrebujete. Inteligentné funkcie 
pripojenia zasa prinášajú množstvo spôsobov, ako ostať v spojení so svetom. A určite 

vás potešia dynamické jazdné vlastnosti a nízke prevádzkové náklady tohto modelu. 
Čerešničkou na torte je naša prvotriedna 7-ročná záruka, ktorá je ďalším dôkazom 

toho, že nová Kia Rio dokonale uspokojí všetky vaše potreby. 
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Doslova vás očarí
Len ťažko možno prekonať moderný, športový interiér zameraný na vodiča, ktorý 

nájdeme v novej Kia Rio. Pohodlie je zaručené – od materiálov mäkkých na dotyk 
a ergonomicky tvarovaných predných sedadiel až po najnovšie užívateľsky 

príjemné rozhranie a pohodlný bezkľúčový vstup. Priestranná a praktická Kia 
Rio prináša vysokú úroveň pohodlia a technologickú vyspelosť.
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Úroveň pripojenia hodná vášho životného 
štýlu 

Úplne nová Kia Rio ponúka na výber množstvo skvelých možností pripojenia. Najmodernejší 
informačno-zábavný systém zaručuje dokonalé pripojenie, informovanosť aj zábavu 

prostredníctvom celého spektra najnovších – a najinteligentnejších – technológií. 

1.	 Združený	prístroj	Supervision	s	3,5-palcovým	LCD	displejom  Vkusný a inteligentne navrhnutý združený prístroj 
Supervision s možnosťou prispôsobenia poskytuje informácie o vonkajšej teplote, ako aj údaje o vozidle a jazde.

2.	 Audiosystém	s	5-palcovým	farebným	dotykovým	displejom	Na 5-palcovom dotykovom TFT LCD displeji 
audiosystému sa zobrazujú mená interpretov aj názvy skladieb. Samotný audiosystém môžete ovládať dotykmi 

prsta, pričom je kompatibilný aj so súbormi vo formáte MP3.

3.	 Konektory	AUX	a	USB		Pamäťové kľúče a iné kompatibilné audiozariadenia môžete k vozidlu pripojiť pomocou 
konektora AUX, USB vstupov alebo nabíjacieho USB konektora pre zadné sedadlá.

Bluetooth	

Technológia Bluetooth vám v novom modeli Rio zaručuje 
bezdotykový prístup k telefónu a vybraným funkciám.

Navigačný	systém	so	7-palcovým	farebným	displejom

Navigačný systém kompatibilný s viacerými jazykmi zahŕňa 
7-palcový TFT LCD displej s vysokým rozlíšením 
a zobrazením spätnej kamery.

Digitálne	vysielanie	zvuku	(DAB)	

Vysielanie DAB prostredníctvom digitálneho signálu 
prináša optimálne jasný zvuk a optimálny výkon 
rádioprijímača, a tiež informácie o programoch 
a skladbách. 

Rozpoznávanie	hlasu	

Funkcia rozpoznávania hlasu (dostupná za príplatok) 
umožňuje napríklad používať navigáciu, uskutočňovať 
a prijímať hovory, vypočuť si textové správy či ovládať 
audiosystém – to všetko len pomocou hlasových povelov.
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1.	Živá	premávka**:
Navigačný systém poskytuje vysoko presné informácie o živej 
premávke, ktoré sa aktualizujú každé dve minúty. Budete presne 
vedieť, kde sa doprava hýbe plynulo a naopak, ktorým miestam 
sa vyhnúť. Keď sa cesty zaplnia, systém vás upozorní a navrhne 
vám alternatívne trasy.

2.	Radary**:
Systém vás tiež upozorní na všetky radary vrátane pevných 
a stacionárnych, ako aj na zóny s obmedzenou premávkou. Systém 
monitoruje aj oblasti, v ktorých sa mimoriadne často vyskytujú 
nehody a na tieto miesta častých nehôd vás upozorní.

3.	Miestne	vyhľadávanie:
Ak hľadáte sushi reštauráciu, supermarket alebo konkrétne 
miesto na schôdzku, jednoducho vyberte funkciu Miestne 
vyhľadávanie. Databáza obsahuje 500 vyhľadávateľných kategórií, 
25 000 kľúčových slov a 250 000 pozícií, ktoré zabezpečujú, 
že nájdete to, čo hľadáte. Systém vám tiež umožňuje hľadať 
v desiatich jazykoch a to aj v zahraničí.

4.	Predpoveď	počasia:
Bude počas vášho víkendového výletu slnečno alebo bude 
husto pršať? Radšej si pozrite predpoveď počasia. Jednoducho 
zadajte váš cieľ cesty a môžete si prezrieť štvordenný prehľad 
s minimálnymi a maximálnymi teplotami, rýchlosťou vetra 
a pravdepodobnosťou dažďa.

Online	služby	Kia	prevádzkuje:

 *Na použitie služieb je potrebný smartfón s dátovým programom. 
**V závislosti od krajiny použitia sa na tieto služby môžu vzťahovať zákonné obmedzenia.
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Kde? Kedy? Ako? 
Máme odpoveď.
Náš nový navigačný systém s Online službami Kia poskytovanými spoločnosťou TomTom prináša 
spoľahlivé navádzanie na trasu s novou úrovňou presnosti a kvality. Udržiava vás v kontakte 
s vonkajším svetom a poskytuje ešte užitočnejšie informácie než kedykoľvek predtým. V srdci 
systému je WiFi jednotka, ktorá umožňuje pripojenie úplne nového navigačného systému modelu 
Kia Rio k Internetu prostredníctvom vášho smartfónu.*

Inovatívna aplikácia Kia Hotspot používa rozhranie Bluetooth na vašom telefóne so 
systémom Android na detekciu prítomnosti navigačného systému Kia v dosahu. Následne 
zapne prístupový bod pre WiFi pripojenie navigácie a keď sa komunikácia s vozidlom 
preruší alebo zastaví, opäť ho vypne. Použitie Online služieb Kia je tak ešte pohodlnejšie.
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Nová úroveň komfortu
Úplne nová Kia Rio berie komfort veľmi vážne. Cestu si môžete ešte viac spríjemniť 
pomocou pokročilých funkcií, ako je napríklad automatická klimatizácia a vyhrievanie 
predných sedadiel. A vďaka maximálnej priestrannosti máte dosť miesta, aby ste 
sa mohli vystrieť a nechať sa unášať dobrodružstvom.
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1.	 Zadné	sedadlá	sklopné	v	pomere	60	:	40  Zadné sedadlá delené v pomere 60 : 40 môžete sklopiť do roviny, 
čo vám zaručuje maximálnu flexibilitu – pre ľudí alebo batožinu.

2.	 Plne	sklopné	zadné	sedadlá		Zadné sedadlá môžete sklopiť do roviny, čím získate viac priestoru na prevážanie 
dlhých alebo objemných predmetov.

3.	 Nastaviteľná	podlaha	batožinového	priestoru		Podlahový panel batožinového  priestoru môžete umiestniť do vyššej 
polohy zarovno s operadlami sklopených zadných sedadiel (vľavo)  alebo do nižšej polohy, aby ste mohli prevážať 
vysoké predmety (vpravo).

Pripravená na všetko
Do novej Kia Rio sa všetko a všetci pohodlne zmestia, cestujúci aj batožina. Ponúka 
priestranný interiér, štedrých 325 litrov batožinového priestoru a flexibilné 
sklápanie zadných sedadiel, vďaka čomu zvládne takmer každé dobrodružstvo, 
ktoré vám príde na um.

4.	 Batožinová	 sieť	 	Pružná batožinová sieť 
zabraňuje posúvaniu batožiny a iného nákladu. 

5.	 Kryt	batožinového	priestoru		Kryt batožinového 
priestoru chráni náklad pred zvedavými 
pohľadmi. Šikovne sa dvíha spolu s dverami 
batožinového priestoru, ku ktorým pripevnený 
pomocou laniek.

14 15



Dynamická v každom ohľade    
V prípade novej Kia Rio sú jazdné vlastnosti nanajvýš dôležité. Už pri samotnom 

návrhu sa prihliadalo na dynamiku jazdy. Rio sa vďaka tomu môže pochváliť 
upraveným podvozkom, ktorý zaručuje agilnejšie riadenie s okamžitou 

odozvou, ako aj vyšší jazdný komfort. A vďaka širokej ponuke prevodoviek 
a motorov si môžete byť istí, že každá jazda bude pre vás potešením.

Automatická	prevodovka  Vychutnajte si 
plynulú akceleráciu, svižné radenie a nízku 

spotrebu paliva, ktoré prináša 4-stupňová 
automatická prevodovka. 

Manuálna	prevodovka		Úsporná 6-stupňová 
alebo 5-stupňová manuálna prevodovka 

prináša rýchle, plynulé radenie a prevodové 
pomery presne zvolené tak, aby zodpovedali 

krivke krútiaceho momentu motora.

Motor 1.4	MPI 1.2	CVVT 1.0	T-GDI 1.4CRDi

Objem (cm3 ) 1 368 1 248 998 1 396

Max.	výkon	
(koní pri ot./min.)

Verzia s vysokým 
výkonom

100/6 000 84/6 000
120/6 000 90/4 000 

Verzia s nízkym 
výkonom 100/4 500 77/4 000 

Max.	krútiaci	
moment	
(kg.m pri ot./min.)

Verzia s vysokým 
výkonom

13.6/4 000 12.4/4 000 17.5/1 500~4 000
24.5/1 500~2 500 

Verzia s nízkym 
výkonom 24.5/1 500~2 000 

Prevodovka 6M,	4A/T 5M 5M,	6M 6M
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Intuitívne asistenčné systémy pre vašu 
bezpečnosť

Bezpečnosť má v novej Kia Rio najvyššiu prioritu. Z toho dôvodu prináša inovačné funkcie 
a prelomové technológie, ktoré vás aj vašich spolucestujúcich udržiavajú na cestách v čo 

najväčšom bezpečí. 

1.	 Systém	upozornenia	na	vybočenie	z	jazdného	pruhu	(LDWS)		Systém LDWS pomocou kamery namontovanej v hornej 
časti čelného skla sleduje deliace čiary jazdného pruhu a vyšle upozornenie, keď vozidlo začne vybočovať z jazdného 

pruhu bez toho, aby ste zapli smerové svetlá.

2.	 Parkovací	asistent	s	upozornením	na	vzdialenosť	pri	cúvaní	(PDW-R)		Dodatočnú pomoc poskytujú zvukové signály, ktoré 
vás počas cúvania na parkovacie miesto upozorňujú na prekážky za vozidlom.

 

Systém	autonómneho	núdzového	brzdenia	(AEB)	

Systém AEB kombinuje údaje z radaru a kamery a keď zaznamená riziko 
zrážky, aktivuje brzdy. Keď ostane príliš malá vzdialenosť medzi modelom 
Rio a iným vozidlom alebo chodcami vpredu, systém automaticky zabrzdí. 
V prípade, že jazdíte rýchlosťou od 8 do 80 km/h, vozidlo sa úplne zastaví. 
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Všetko stále pod kontrolou 
Ochranné materiály a vysoko pokročilé funkcie použité v novej Kia Rio poskytujú 
bezpečie, podporu a kontrolu nad vozidlom.

1.	 Asistent	rozjazdu	do	kopca	(HAC)  Užite si dodatočnú podporu pri rozbiehaní do kopca, ktoré vie 
byť niekedy zložité. Asistent rozjazdu do kopca zabráni tomu, aby vozidlo cúvlo dozadu.  

2.	 Systém	stability	v	priamom	smere	(SLS)  Pri brzdení v priamom smere zaznamenáva systém SLS 
rozdiel medzi brzdným tlakom medzi pravými a ľavými kolesami a upravuje protitlak tak, 
aby zabránil zatáčaniu a udržal vozidlo stabilné v priamom smere.

3.	 Systém	ovládania	stability	vozidla	(VSM)  Spoločne s posilňovačom riadenia poháňaným 
elektromotorom pomáha systém VSM zachovať stabilitu modelu Rio pri súčasnom 
brzdení a zatáčaní.

6	airbagov		O ochranu cestujúcich sa 
starajú aj predné airbagy vodiča 
a spolujazdca, 2 bočné airbagy a 2 
hlavové airbagy, ktoré sa tiahnu pozdĺž 
celej kabíny.

ESC	s	VSM

51%
V novom modeli Rio sa využíva až 51 % podiel pokročilej ocele 
s vysokou pevnosťou. Výsledkom je výnimočne pevná karoséria, 
vyššia úroveň ochrany kabíny a dynamické jazdné vlastnosti.

podiel pokročilej ocele s vysokou 
pevnosťou

97m
Pri výrobe nového modelu Rio sa použilo vyše šesťkrát viac 
konštrukčného lepidla ako v prípade predošlej generácie. Vozidlo 
je vďaka tomu pevnejšie, ale zároveň ľahšie, pričom dosahuje 
aj lepšie hodnoty z hľadiska hluku, vibrácií a tvrdosti jazdy.

konštrukčných lepidiel8zón
Zosilnená konštrukcia karosérie modelu Rio, vybavená tepelne 
razenými dielmi v 8 najzaťažovanejších oblastiach, vás teraz 
dokáže lepšie ochrániť v prípade nehody.

s tepelne razenými dielmi
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Súprava	štýlových	prvkov	pre	karosériu 

Vytvorte si jedinečné Rio podľa seba. Teraz si môžete vytvoriť vozidlo 
s pútavým štýlom. Pomocou súpravy príslušenstva môžete pridať 
množstvo nápadných dizajnových detailov. Patria medzi ne bočné 
lemy, lišta na dvere batožinového priestoru a kryty vonkajších 
spätných zrkadiel. K dispozícii sú v klasickej klavírnej čiernej, elegantnej 
striebornej a žiarivo červenej farbe. Všetky tieto produkty sú 
k dispozícii ako súprava aj ako individuálne diely.

Nádherné dizajnové prvky.
Originálne doplnky Kia sú navrhnuté na mieru a skonštruované tak, aby zdokonalili model Rio. 

Sú vyrobené podľa najvyšších štandardov kvality a štýlu. Tieto prémiové doplnky sú dokonalým 
spôsobom, ako vylepšiť svoje auto. Porozprávajte sa s miestnym predajcom Kia, ktorý vám 

s radosťou pomôže s výberom.

1.	 Textilné	koberčeky,	velúrové		Uchovajte kabínu bezchybnú dlhšie. Tieto vysoko kvalitné velúrové 
koberčeky chránia interiér modelu Rio pred každodenným znečistením a zároveň zdokonaľujú jeho 

vzhľad. Sú vyrobené na mieru tak, aby dokonale zapadli do priestoru pre nohy. Na predných je vyšité 
logo vozidla a na mieste ich zachytia upevňovacie body a protišmyková spodná vrstva. 

2.	 Odnímateľné	ťažné	zariadenie  Toto mimoriadne kvalitné oceľové ťažné zariadenie odolné voči korózii je 
ideálne pre efektívnu dopravu vždy, keď potrebujete ťahať ťažký náklad. S trojitým uzamykacím 

systémom ho možno bezpečne, diskrétne a jednoducho odpojiť. 

3.	 Nálepky	na	karosériu,	pretekárske	pruhy  Elegantné a aerodynamické línie dodajú jazde dodatočný športový 
charakter a zmysel pre rýchlosť. Mimoriadne kvalitné nálepky sú presne vyrezané podľa tvarov modelu Rio a sú 

k dispozícii v matnom bielom alebo čiernom lesklom vyhotovení. Sú odolné voči extrémnym klimatickým 
podmienkam a častému umývaniu v umývačke.

4.	 Vaňa	do	batožinového	priestoru		Na mieru prispôsobená vaňa ochráni batožinový priestor pred mokrými, zablatenými 
a špinavými predmetmi. Je odolná, protišmyková a vodeodolná s vyvýšenými okrajmi. Reliéfny protišmykový povrch 

zabráni posúvaniu predmetov. Vaňa je prispôsobená na mieru a zdokonaľuje interiér vášho vozidla. Súčasťou je logo Rio 
z lešteného hliníka.
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Drobnosti, ktoré potešia
Dômyselné dizajnové prvky, inteligentné detaily a šikovne koncipované voliteľné možnosti 
dodávajú novej Kia Rio jazdné vlastnosti hodné jej elegantného, dynamického vzhľadu. 

Bezkľúčový	vstup
Vychutnajte si jednoduchý, bezkľúčový 
vstup do vozidla pomocou diaľkového 
ovládača. Vozidlo odomknete aj 
zamknete jednoduchým stlačením 
tlačidla na vonkajšej kľučke dverí.

Výškovo	nastaviteľný	bezpečnostný	
pás
Ukotvenie bezpečnostných pásov 
s nastavením výšky umožňuje zvýšiť 
alebo znížiť polohu bezpečnostného 
pásu, aby vám pás dokonale sedel.

Elektrochromatické	vnútorné	spätné	
zrkadlo
Počas jazdy v noci 
elektrochromatické zrkadlo 
automaticky reguluje oslňovanie 
od svetlometov vozidla za vami. 

Osvetlenie	slnečnej	clony
LED svetlá vedľa kozmetických 
zrkadiel na slnečnej clone vodiča 
sa rozsvietia, aby ste mohli 
skontrolovať svoj výzor v zrkadle.

Manuálna	klimatizácia
Pomocou jednoduchých spínačov 
a ovládačov s mäkkým povrchom 
môžete rýchlo upraviť teplotu bez 
výraznejšieho odpútania pozornosti.

Plno	automatická	regulácia	teploty	
(FATC)
Vďaka systému FATC môžete zvoliť 
rozdielnu teplotu a nastavenia 
ventilátora na strane vodiča 
a spolujazdca.

Dažďový	senzor
Dažďový senzor zaznamenáva 
dažďové kvapky na čelnom skle a po 
dosiahnutí stanoveného množstva 
vody na skle aktivuje stierače.

Vyhrievanie	volantu
Počas chladných rán určite poteší 
funkcia vyhrievania volantu, 
vďaka čomu sa vám bude ľahšie 
a príjemnejšie držať.

Vyhrievanie	predných	sedadiel
Funkcia vyhrievania predných 
sedadiel s tromi stupňami intenzity 
vás udrží v teple, aj keď vonku 
mrzne.

Volant	s	nastavením	sklonu	
a	vysunutia
Stĺpik riadenia môžete nastavovať 
smerom nahor, nadol, dopredu aj 
dozadu do polohy, ktorá vám najviac 
vyhovuje.

Spätné	zrkadlá	s	elektrickým	
sklápaním
Vonkajšie spätné zrkadlá môžete 
sklopiť a odklopiť jednoduchým 
stlačením tlačidla alebo zvonka vozidla 
pomocou diaľkového ovládača.

Bifunkčné	projekčné	svetlomety
Bifunkčné projekčné svetlomety s vyššou svietivosťou pomáhajú vodičovi 
lepšie sledovať prekážky a cestu pred vozidlom.

Systém	Idle	Stop	&	Go	(ISG)
Keď vozidlo stojí, systém ISG 
automaticky vypne motor, čím 
znižuje spotrebu paliva.

Systém	automatického	odhmlievania
Systém automatického odhmlievania 
zaznamenáva zarosenie čelného skla 
a automaticky zapne ventilátory, 
aby sa sklo rýchlo vyčistilo.

Obmedzovač	rýchlosti/automatický	
tempomat
Automatický tempomat môžete 
aktivovať pomocou spínačov, 
ktoré sa nachádzajú na volante 
a poskytujú jednoduchý a bezpečný 
spôsob nastavovania rýchlosti.

Nepriamy	systém	TPMS
Pomocou snímačov systému ABS, 
ktoré zaznamenávajú rýchlosť otáčania 
kolies, zaznamenáva nepriamy systém 
TPMS úbytok vzduchu v pneumatikách 
na základe rozdielov relatívnej rýchlosti 
otáčania kolies.

Ovládacie	prvky	audiosystému	
na	volante
V záujme bezpečnejšej jazdy môžete 
upravovať nastavenia audiosystému 
jednoducho pomocou palca.

Mriežka	chladiča
Kultová mriežka v tvare tigrieho nosa, typická pre značku Kia, dostala 
v novom modeli Rio vynovený vzhľad. Dlhá, úzka a uzatvorená mriežka 
s lesklým čiernym povrchom je teraz výraznejšia než kedykoľvek predtým, 
pričom umocňuje športový vzhľad vozidla.

Držiaky	fliaš	v	predných	a	zadných	
dverách
Vďaka držiakom fliaš v predných 
aj zadných dverách budete mať 
potrebné osvieženie vždy na dosah 
ruky.

Ozdobná	lišta	zadného	spojlera	
Zadný spojler usmerňuje 
prúdenie vzduchu, čím vylepšuje 
aerodynamiku a zvyšuje prítlak 
na zadné kolesá.

Stierače	s	aerodynamickými	lištami
Aerodynamické lišty stieračov 
zaručujú kontakt líšt s čelným sklom 
aj vo vysokých rýchlostiach.

Lakťová	opierka	v	stredovej	konzole
Lakťová opierka z mäkkého 
materiálu poskytuje pohodlie 
a oporu počas jazdy a navyše 
je farebne zladená s obložením 
interiéru.

Zadný	nabíjací	USB	konektor
Cestujúci na zadných sedadlách 
si môžu v pohodlí nabíjať svoje 
zariadenia pomocou USB konektora 
na zadnej strane stredovej konzoly.
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Dokonalá voliteľná výbava podľa 
vašich predstáv
Mimoriadne pohodlný interiér si môžete prispôsobiť štýlovými a dômyselnými 
voliteľnými prvkami podľa vlastného výberu. 

Jednofarebný	čierny	interiér

Dvojfarebný	sivý	interiér

Volitelná	výbava	pre	Platinum,	
čierne	kožené	čalúnenie	Saturn

Mäkké sedadlá so zvýšenou 
oporou čalúnené syntetickou 
kožou ponúkajú dlhodobý 
komfort. Ladiace obloženie 
dverí a palubnej dosky vytvára 
v interiéri prívetivú atmosféru.

Volitelná	výbava	pre	Platinum,	
sivé	kožené	čalúnenie

Mäkké sedadlá so zvýšenou 
oporou čalúnené syntetickou 
kožou ponúkajú dlhodobý 
komfort. Ladiace obloženie 
dverí a palubnej dosky vytvára 
v interiéri prívetivú atmosféru.

Štandardné	poťahy,	
čierne	látkové	čalúnenie

Mäkké, no trvácne látkové 
čalúnenie sedadiel vás udrží 
v teple a poskytne dobrú oporu. 
Obloženie a lakované kovové 
panely na dverách a palubnej 
doske ideálne dopĺňajú odtieň 
látkového čalúnenia.

Voliteľná	výbava,	sivé	látkové	
čalúnenie

Mäkké, no trvácne látkové 
čalúnenie sedadiel vás udrží 
v teple a poskytne dobrú oporu. 
Obloženie a lakované kovové 
panely na dverách a palubnej 
doske ideálne dopĺňajú odtieň 
látkového čalúnenia.

Štandardné	poťahy,	
čierne	látkové	čalúnenie

Mäkké, no trvácne látkové 
čalúnenie sedadiel vás udrží 
v teple a poskytne dobrú oporu. 
Obloženie a lakované kovové 
panely na dverách a palubnej 
doske ideálne dopĺňajú odtieň 
látkového čalúnenia.

Špeciálny	balík	pre	Platinum

Špeciálny	balík	pre	Platinum

Mäkké sedadlá so zvýšenou 
oporou čalúnené syntetickou 
kožou ponúkajú dlhodobý 
komfort. Ladiace obloženie 
dverí a palubnej dosky vytvára 
v interiéri prívetivú atmosféru.
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Ak radi chodíte do prírody alebo skrátka chcete žiť v udržateľnejšej rovnováhe s ekosystémom, našli ste 
v spoločnosti Kia Motors svoju spriaznenú dušu.

Ochrana životného prostredia a spoločenská zodpovednosť majú v spoločnosti Kia najvyššiu prioritu 
a toto svoje odhodlanie dokazujeme aj konkrétnymi činmi. Naša podriadená značka EcoDynamics, 
založená v roku 2009, označuje najekologickejšie vozidlá v rámci každého modelového radu Kia. 

Ide o vozidlá, ktoré obsahujú naše nové technológie na znižovanie spotreby paliva a emisií, ako 
sú hybridné či elektrické systémy pohonu alebo systémy pohonu na vodíkové palivové články.

Okrem toho budujeme čistý globálny systém výroby, zvyšujeme mieru obnovy zdrojov a pri 
návrhu vozidiel zohľadňujeme aj proces ich likvidácie. Popritom zavádzame do našich vozidiel 
stále viac a viac ekologicky šetrných materiálov, ktoré vyberáme na základe ich zloženia, 

biologickej rozložiteľnosti a biologicky inšpirovaných technológií. Napríklad sa snažíme 
znížiť našu uhlíkovú stopu tým, že materiály na báze ropy nahrádzame materiálmi 
rastlinného pôvodu vždy, keď je to možné.

Ako vidíte, my v spoločnosti Kia Motors sme odhodlaní hľadať zásadné riešenia 
na znižovanie spotreby energií a boj proti klimatickým zmenám. Ak máte rovnaký 

názor na ochranu životného prostredia a zabezpečenie svetlej budúcnosti pre 
mladšie generácie, máme pre vás to správne vozidlo.

Vozidlá v harmónii s prírodou

Dodajte jej svoj vlastný štýl
Vďaka ponuke ôsmich živých farieb karosérie a štyroch rôznych typov diskov budete 
mať pri dotváraní svojej Kia Rio vždy posledné slovo. 

Farby	karosérie Disky	kolies Dimensions	(mm) 

Rozmery (mm)

Celková dĺžka 4 065 Priestor na nohy (vpredu) 1 070

Celková šírka 1 725 Priestor na nohy (vzadu) 850

Celková výška 1 450 Priestor na hlavu (vpredu) 1 020

Rázvor kolies 2 580 Priestor na hlavu (vzadu) 964

Rozchod kolies (vpredu) 1 518 Priestor v oblasti ramien (vpredu) 1 375

Rozchod kolies (vzadu) 1 524 Priestor v oblasti ramien (vzadu) 1 355

Previs (vpredu)  830 Min. svetlá výška 140

Previs (vzadu) 655

Clear White	[UD]

Silky Silver [4SS]

Platinum Graphite [ABT]

Aurora Black Pearl	[ABP]

Signal Red	[BEG]

Urban Green	[URG]

Deep Sienna Brown	[SEN]

Smoke Blue [EU3]

15-palcový zliatinový disk

15-palcový oceľový disk

16-palcový zliatinový disk

17-palcový zliatinový disk

830 2 580
4 065

655

1 518
1 725

1 524

1 
4

50
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Všetok pokoj na duši, 
ktorý potrebujete.

7-ročná	záruka	na	vozidlo

Každé vozidlo Kia poskytuje záruku na nové vozidlo na 

7 rokov/150 000 km (do 3 rokov neobmedzená, od 4 rokov 

150 000 km). Táto záruka na celé vozidlo odpredu dozadu je 

bezplatná a prenosná na ďalších vlastníkov za predpokladu, že vozidlo 

je pravidelne udržiavané podľa servisného plánu.

5-ročná	záruka	na	lak	a	12-ročná	záruka	na	prehrdzavenie

Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia 

dlhotrvácnu ochranu a lesk. Tiež obsahuje prvotriednu ochranu pred koróziou 

a 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu zvnútra.

Zostaňte	v	kontakte	s	Kia

Všetky najnovšie aktuality nájdete na stránke www.kia.com. Zistite viac 

o spoločnosti Kia a o našej vzrušujúcej ponuke nových vozidiel. Získajte informácie 

o úspechoch vo vývoji alternatívnych palív ako sú kvapalný plyn, hybridné technológie 

a palivové články. Objavte, na čom pracuje naše Ekologické výskumné centrum.

Tiež sa zapájame do významných športových udalostí: Kia je oficiálnym partnerom súťaží 

UEFA aj FIFA. Sponzorujeme turnaj Australian Open a tenisovú hviezdu Rafaela Nadala.

Financovanie 

Váš miestny predajca Kia vám pomôže s plánom financovania, ktorý najlepšie zodpovedá vašim 

potrebám. Spýtajte sa na podrobnosti.

7-ročná	záruka	Kia
Záruka na nové vozidlo 7 rokov/150 000 km. 
Platí vo všetkých členských štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, 
Švajčiarsku, na Islande a Gibraltári), podlieha miestnym 
zmluvným podmienkam.
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www.kia.com

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
Infolinka: 0850 606 070
info@kmss.sk, www.kia.com

KSK16.01527

Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov 
dostupných v čase vydania tejto publikácie a môžu sa 
kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
Aktuálne informácie získate u svojho predajcu Kia.

Váš prodejce Kia:
Váš predajca Kia:


