
A Rio.
Tartozékok.



Eredeti Kia  
tartozékok.
Csak a legjobb  
lehet elég jó.
Fokozd az új Rio minőségét és strapabíróságát 
eredeti Kia tartozékokkal! Fejlesztésük során arra 
törekedtünk, hogy tökéletesen passzoljanak au-
tódhoz, ezért a tervezési, a gyártási és a tesztelési 
folyamat során éppoly magas minőségi követelmé-
nyeket támasztottunk, mint járműveink esetében. 
Ha kérdésed lenne, márkakereskedőnk örömmel 
segít a választásban.

A kiadványban fellelhető tartozékokat a 2017-es 
Rio és Rio GT-Line modellhez, valamint a 2021-2022 
gyártási évű Rióhoz kínáljuk, hacsak az utolsó olda-
lakon szereplő adattáblázatban nem szerepel más.



Legyen a Rio is éppoly különleges, mint Te! Szemet gyönyörködtető kiegészítőinkkel most 
még stílusosabban autózhatsz az utakon. A szembetűnő, különálló extrák mellett készleteket 
is kínálunk, ilyen például a Külső stíluselemek csomag, ami küszöbszoknyát, csomagtéraj-
tó-díszítést és külsőtükör-borítást foglal magában. Elegáns ezüst, klasszikus, magasfényű 
fekete és vibráló piros színben egyaránt megrendelhető, sőt, ha szeretnéd, a csomag elemeit 
egyenként is megrendelheted.

Stílusos és vonzó.
Hangsúlyozd ki látványos, prémium minőségű tartozékainkkal  
a Kia Rio különleges vonalait és színeit!



Külső stíluselemek csomag, piros. 
H8300ADE00RD (csomag) 
H8420ADE00RD (küszöbszoknyák) 
H8491ADE00RD (díszléc a csomagtérajtón) 
H8431ADE00RD (külsőtükör-borítások) 
H8431ADE10RD (külsőtükör-borítás irányjelző nélkül, nem 
szerepel a csomagban)

Külső stíluselemek csomag, ezüst. 
H8300ADE00SL (csomag) 
H8420ADE00SL (küszöbszoknyák) 
H8491ADE00SL (díszléc a csomagtérajtón) 
H8431ADE00SL (külsőtükör-borítások) 
H8431ADE10SL (külsőtükör-borítás irányjelző nélkül, nem 
szerepel a csomagban)

Varázsold még stílusosabbá a Kia Riót ezekkel a páratlan  
minőségű eredeti Kia tartozékokkal!

A stílus szerelmeseinek.

Külső stíluselemek csomag, magasfényű. Tűnj ki a tömegből! A Rióhoz készülő, roppant kifinomult tartozékokkal könnyedén 
megteheted, hiszen a feltűnő stíluselemek és a színes dekorbetétek még látványosabbá teszik a formatervet. Összeállításunk-
ban küszöbszoknya, csomagtérajtó-díszítés, valamint külsőtükör-borítás szerepel, és hogy teljes legyen a szabadság, magas-
fényű fekete, elegáns ezüst és vibráló piros színben egyaránt megrendelheted a tartozékokat. 
H8300ADE00BL (csomag) 
H8420ADE00BL (küszöbszoknyák) 
H8491ADE00BL (díszléc a csomagtérajtón) 
H8431ADE00BL (külsőtükör-borítás) 
H8431ADE10BL (külsőtükör-borítás irányjelző nélkül, nem szerepel a csomagban)



Karosszériamatricák és versenycsíkok. Ezekkel a magasfényű fekete és matt fehér színben megrendelhető, letisztult grafikák-
kal még sportosabbnak és áramvonalasabbnak tűnik a Rio. Vonzerejüket nemcsak a precíz kivitelezés fokozza, hanem a karosz-
széria formájához igazodó vonalvezetés is. Kiváló minőségükről tanúskodik, hogy az extrém időjárási viszonyoknak és a gyakori 
kocsimosásnak is ellenállnak. 
H8200ADE00BL (fekete, 2017-es modellév) 
H8200ADE00WH (fehér, 2017-es modellév)

Külsőtükör-matricák. Tedd sportossá a legapróbb részleteket is! Kifinomult külsőtükör-matricáink még sportosabb megjelenést 
kölcsönöznek a Riónak. Matt fehér és fényes fekete színben, természetesen párban értékesítjük őket. 
H8430ADE00BL (fekete) 
H8430ADE00WH (fehér)
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Küszöbvédők. Az első benyomás a legfontosabb, feltétlenül érdemes tehát beruháznod ezekre az alumíniumból készülő, pré-
miumhatású küszöbvédő burkolatokra, melyek méltóképpen üdvözlik utasaidat, s nem utolsó sorban megóvják a karosszériát a 
sérülésektől. Tökéletesen passzolnak a típushoz és Rio-embléma díszíti őket. 
H8450ADE00AL

LED-es lábtérvilágítás. Emeld luxus színvonalra az utasteret ezzel – az ajtónyitásra fel-, motorindításra pedig lekapcsoló – 
LED-es lábtérvilágítással! Stílusos vörös vagy klasszikus fehér színben egyaránt megrendelheted, és akár a hátsó üléssorhoz is 
kérheted, ha az elsőhöz megvásároltad. 
66650ADE20W (fehér, első sor) 
66650ADE31W (fehér, második sor) 
66650ADE20 (piros, első sor)
66650ADE31 (piros, hátsó sor)
 



Karakteres személyiségeknek.
Igazítsd saját ízlésedhez új Kia Riódat dinamikus megjelenésű 
kerekeink valamelyikével!

17"-os könnyűfémkerék-készlet. 
Könnyűfém kerék nyolc dupla küllő-
vel, 6,5Jx17 méretben, 205/45 R17-es 
abroncshoz. A készlet a kerékkupakot 
és a rögzítéshez szükséges négy 
csavart is magában foglalja. 
H8F40AK200

17"-os könnyűfémkerék-készlet.
Könnyűfém kerék nyolc dupla küllő-
vel, 6,5Jx17 méretben, 205/45 R17-es 
abroncshoz. A készlet a kerékku-
pakot és a rögzítéshez szükséges 
négy csavart is magában foglalja. 
H8F40AK600

16"-os könnyűfémkerék-készlet. 
Könnyűfém kerék négy dupla küllő-
vel, 6,0Jx16 méretben, 195/55 R16-os 
abroncshoz. A készlet a kerékkupakot 
és a rögzítéshez szükséges négy 
csavart is magában foglalja.
H8F40AK110

16"-os Ihwa könnyűfém 
kerék. Könnyűfém kerék 
négy dupla küllővel, 6,0Jx16 
méretben, 195/55 R16-os 
abroncshoz. 
H8400ADE06

16"-os könnyűfémkerék-készlet. 
Könnyűfém kerék nyolc dupla 
küllővel, 6,0Jx16 méretben, 
195/55 R16-os abroncshoz. A 
készlet a kerékkupakot és a rögzí-
téshez szükséges négy csavart is 
magában foglalja. 
H8F40AK100 (2017-es modellév)

15"-os könnyűfémkerék-készlet. 
Könnyűfém kerék nyolc dupla küllő-
vel, 6,0Jx15 méretben, 185/65 R15-
ös abroncshoz. A készlet a kerék-
kupakot és a rögzítéshez szükséges 
négy csavart is magában foglalja. 
H8F40AK000 (2017-es modellév)

15"-os acélkerék. 6,0Jx15 méretben, 185/65 
R15-ös abroncshoz. Elsősorban téli gumi 
felszereléséhez ajánljuk.
H8H40AK000

15"-os acélkerék-borítás. Kiváló minőségű, 
műanyag dísztárcsa eredeti acélkerekekhez.
52960H8050

Kerékőr és célszerszám. Ezek a különleges 
csavarok (képeinken nem szerepelnek) csak 
speciális szerszámkulccsal lazíthatók meg, 
védelmet nyújtanak tehát a tolvajok ellen. 
Így mindig abban a megnyugtató tudatban 
hagyhatod magára autódat, hogy a felnik 
nem leszerelhetőek. Acélkerekekkel nem 
kompatibilis.
66490ADE51 (nem szerepel a képen)

Keréktároló táskák.
Négydarabos táskakészlet, amivel a kerék, a 
ruházat és a garázs tisztasága is megőrizhető, 
sőt, a kerekek szállításakor az utasteret is 
megóvja az elkoszolódástól.
66495ADB01 (nem szerepel a képen)

Új Kia-logóval díszített felnikupak külön rendelhető. Ha kíváncsi vagy a cikkszámokra, kérjük, lapozz az utolsó oldalra!



Az életet élvezőknek.
A Kia Riót úgy terveztük, hogy mindenben segítsen  
a hétköznapok és az utazások során.



Levehető vonóhorog. Bármikor is készülsz vontatni, ez a kiváló minőségű, rozsdamentes, acél vonóhorog készen áll a hatékony 
szállításra. Háromgolyós reteszelőrendszere révén könnyedén levehető, amikor nincs rá szükség, így nem töri meg a karosszéria 
harmóniáját. A vontatási kapacitást illetően, kérjük, egyeztess Kia Márkakereskedőddel!
H8281ADE00
66282ADE90BC (Új Kia-logóval díszített kupak külön rendelhető.)

Kerékpárszállító rendszer minden vonóhorogtípushoz.
Eszményi társ a kerékpártúrákon és a rövidebb kirándulá-
sokon, hiszen pofonegyszerűen használható és biztonságos 
szállítást tesz lehetővé. Mivel legnagyobb terhelhetősége eléri 
a 60 kg-ot, akár két bringa szállítására is alkalmas. További 
előnye, hogy lopásgátlóval egészítjük ki, és akkor sem gátolja 
a csomagtérajtó nyitását, ha éppen fenn vannak a biciklik.
E823055001 

Vezetékköteg-készlet vonóhoroghoz. Ez a készlet hagyomá-
nyos csatlakozót és multifunkciós vezérlőegységet tartalmaz. 
Utóbbi egy speciális jelerősítő, ami egyebek mellett lakókocsik 
és kerékpárszállítók világítási rendszereinek működtetését is 
lehetővé teszi. Hogy a rendszer minden vontatmánnyal kompa-
tibilis lehessen, 7-ről 13 tűsre és 13-ról 7 tűsre átalakító adapter 
is rendelhető hozzá.
13 tűs aljzat: H8621ADE00CP
7 tűs aljzat: H8620ADE00CP
Vezetékköteg-bővítő készlet (DIN 15 és 30): 55621ADE01
Adapter (13-ról 7 tűsre): E919999137
Adapter (7-ről 13 tűsre): 55622ADB00

Csomagrögzítő háló. Ezzel a tartozékkal utazás közben is rendben tarthatod 
dolgaidat, hiszen minden ott marad, ahová tetted! A háló tartós, rugalmas, és 
nem hagyja, hogy a poggyászok szabadon hánykolódjanak a csomagtartóban.
85720C8100WK

Összehajtható csomagtérrendező.  
A legkülönfélébb tárgyakat is gyorsan elren-
dezheted ezzel a praktikus, biztonságos szállí-
tást garantáló csomagtérrendezővel. Ha nincs 
rá szükséged, pikk-pakk összehajthatod, mi 
több, a praktikus pántnak, illetve a fogantyú-
nak köszönhetően könnyedén kiveheted 
és hordozhatod. Igényes megjelenéséhez a 
Kia-logó is hozzájárul.  
66123ADE01

6.



Adj teret az utastérben mindennek! Speciális tartozékaink segítenek rendet tartani.

Praktikusan gondolkodóknak.

Árnyékoló és jegesedésgátló. Napsütötte időszakokban az 
utastér felmelegedésétől, télen az üveg jegesedésétől óv ez a 
típusspecifikus szélvédő-takaró.
H8723ADE00

Parkolást segítő radar. Manőverezz könnyen, gyorsan és biztonságosan! A hangjelzések tónusa annak függvényében változik, 
hogy az autó milyen közel kerül az akadályokhoz. Ennél egyszerűbb nem is lehetne a városi használat... Az érzékelők megjelené-
se eltérhet a képen láthatótól.
66603ADE00 (hátsó, 2017-es modellév)
66602ADE00 (első, 2017-es modellév)

Kartámasz tárolórekesszel. Telefon, kulcs, pénztárca, 
head-set – poggyásztartóként is szolgáló, állítható helyzetű 
könyöktámaszunkban sok-sok holmi elfér, és mindig kéznél 
lehet. Referenciakép.
H8161ADE00 

Hordozható vállfa. Ezt a pofonegyszerűen használható ru-
hatartót egy mozdulattal az első ülések hátuljára rögzítheted, 
s könnyedén le is veheted, és átteheted, mondjuk irodádba 
vagy szállodai szobádba. Hátsó ülésen utazók elé, kérjük, 
biztonsági okokból ne helyezd!
66770ADE11
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Szőnyeg színes díszítőelemekkel minden időjárásra.  
Mindegy, hogy milyen kalandokba keveredsz, ez a tartós, 
peremes gumiszőnyeg nem engedi, hogy nedves, sáros, 
koszos legyen az autód beltere. Azon túlmenően, hogy tartós, 
könnyen tisztítható és tulajdonképpen a teljes padlót megóvja, 
még tetszetős is, hiszen pontosan igazodik a lábtér formájához 
és – kétféle színben kérhető – Rio-embléma ékesíti. Hogy el ne 
mozduljon, rögzítési pontokat alakítottunk ki rajta. 
H8131ADE00GR (szürke díszítés) 
H8131ADE00RE (piros díszítés) 

Textil padlószőnyegek (velúr). Őrizd meg az utasteret ere-
deti állapotában a lehető leghosszabb ideig! Kiváló minőségű, 
velúr padlószőnyegeink nemcsak megvédik a kárpitokat a 
mindennapi szennyeződésektől, hanem szebbé is varázsol-
ják a kabint, hiszen az első sorba szánt darabokat igényes 
Rio-embléma díszíti. Típusspecifikus, gyári kiegészítőkről 
lévén szó, azonos formájúak a lábtérrel, és nem mozdulnak el 
helyükről, ugyanis rögzítési pontokat alakítottunk ki számuk-
ra, hátoldalukat pedig csúszásgátló bevonattal fedtük be.
H8143ADE01 H8143ADE01GL (GT-Line, 2017-es modellév)

Textil padlószőnyegek (alapkivitel). Védd a beltér azon 
pontjait, amelyek a leggyakrabban koszolódnak! Ezek a 
kemény sörtékből összeállított szőnyegek pontosan pasz-
szolnak a lábtérhez, és nem mozdulnak el helyükről, ugyanis 
rögzítési pontokat alakítottunk ki számukra, hátoldalukat 
pedig csúszásgátló bevonattal fedtük be. A vezető szőnyegét 
Rio-logóval varázsoltuk szebbé, és megerősítettük a cipősar-
kak alatt, hogy ne kopjon ki a pedálok kezelése során. 
H8141ADE01 

Élvezd ki az aktív életvitel minden örömét, de védd Riódat a kosztól, illetve a 
karcolásoktól!

Ha a kalandvágy hajt.

Megfordítható csomagtérszőnyeg. Iskola, bolt vagy egy kis görkorizás – a poggyászok száma 
és mérete mindig a körülményektől függ. Ez a többcélú csomagtértálca minden helyzetben 
eszményi megoldás, hiszen egyik felét igényes, lágy tapintású velúr, a másikat pedig erős, víz- és 
szennyeződésálló réteg borítja.
H8120ADE00 (padlórekesz nélküli csomagtartóhoz, kivéve 2022-es gyártási évet)
H8120ADE01 (alsó tárolórekesz nélküli modellekhez, kivéve a 2022-es gyártási évet)
H8120ADE10 (csomagtérpadló alatti tárolórekesszel ellátott modellekhez)

Csomagtértálca. Mindegy, hogy milyen nedves, sáros, koszos tárgyakat kell behelyezned, ez a gondosan formált védőtálca 
biztosan megóvja a csomagtartót. Nagy használati értékéhez a strapabíró, csúszásmentes, vízálló alapanyag és a magas 
perem is hozzájárul, csakúgy, mint a dombormintás felület, ami megakadályozza, hogy a holmik jobbra-balra csúszkáljanak. 
A típusspecifikus kialakításnak köszönhetően formailag és esztétikailag is tökéletesen passzol a rakodótérhez, különösképp, 
hogy szálcsiszolt, alumíniumból készülő Rio-logóval díszítjük.
H8122ADE10 (alsó tárolórekesz nélküli modellekhez, kivéve a 2022-es gyártási évet)
H8122ADE00 (csomagtérpadló alatti tárolórekesszel ellátott modellekhez)



Sárvédőkészlet. Ezek a típusspecifikus, formatervhez illeszkedő védőelemek – rossz időben és 
gyatra utakon egyaránt – hatékonyan óvják a Rio alját, küszöbjeit és ajtóit a felcsapódó sártól, 
illetve hólétől.
H8F46AK000 (első)
H8F46AK200 (hátsó)
H8F46AK050 (első, GT-Line, 2017-es modellév)
H8F46AK250 (hátsó, GT-Line, 2017-es modellév)

Díszléc az oldalajtókon. Hatásosabb védelem, látványosabb stílus... Sportos védőelemeinkkel 
elegánsabbá teheted az autó profilját, egyszersmind megóvhatod a karcoktól és a horpadások-
tól. Természetesen a karosszéria színére fényezve is megrendelhető.
H8271ADE00

Ajtókilincsvédő fólia. A kilincs az erősen igénybe vett alkatré-
szek közé tartozik, így idővel óhatatlanul meglátszanak rajta 
a használat nyomai. Ez a fólia megóvja a fényezést a körmök 
és a kulcsok okozta karcoktól, sérülésektől, így mindig újnak 
látszik.
66272ADE00

Rakodóperem-védő fólia. A mindennapi rohanásban a 
vezető és az utas lába is megsértheti a küszöbök festését, 
ezért érdemes strapabíró védőfóliával óvni a veszélyeztetett 
részeket.
1Y451ADE00TR (átlátszó)
1Y451ADE00BL (fekete)

Rakodóperem-védő fólia (fekete). Ha ezt használod,  
nyugodt szívvel pakolhatsz be és ki akár naphosszat,  
a bevonat ugyanis megóvja a hátsó lökhárítót a karcoktól  
és egyéb sérülésektől. 
H8272ADE00BL

Rakodóperem-védő fólia (átlátszó). Minél többször hasz-
nálod a csomagtartót, annál nagyobb az esélye, hogy a hátsó 
lökhárító megsérül. Ha szeretnéd elkerülni a karcolásokat, óvd 
meg ezzel a diszkrét, fényezést védő fóliával!
H8272ADE00TR



Velünk az előre nem látható helyzetekre is felkészülhetsz, s mindig épségben hazaérhetsz.

A biztonság megszállottjainak.

Elakadásjelző-háromszög. Ha valamiért az 
út szélére kényszerülsz, ez a messziről is jól 
látható, kis tömegű elakadásjelző-háromszög 
hatékonyan figyelmezteti a többi közlekedőt. 
Stabil, összehajtható,
66942ADE01

Felszerelési táska. Ez a felszerelési táska két 
láthatósági mellényt, egy elakadásjelző-há-
romszöget és egy előírásoknak megfelelő 
elsősegélycsomagot foglal magában.
66940ADE01

Láthatósági mellény. Fokozd a biztonságot 
ezzel a fényvisszaverő betétekkel ellátott, 
neonzöld láthatósági mellénnyel, ami éjjel 
és nappal egyaránt maximális láthatóságot 
garantál! Az ajtózsebben könnyedén elfér.  
Egy méret minden testalkathoz.
66941ADE01



Még soha nem volt ennyire könnyű megmutatni, hogy mennyire büszke vagy 
új Kiádra. A Kia Kollekcióban fellelhető, prémium színvonalú termékek minő-
ségben, használati értékben és stílusban is az autódhoz igazodnak, így hosz-
szan és elégedetten használhatod őket, s mindig elegáns lehetsz.

Légy büszke rá, hogy Kiád van!

Vízhatlan hátizsák. Tudd biztonságban 
értékeidet! Vízhatlan, 20 l-es űrméretű, 
belső notebook-zsebbel ellátott hátizsá-
kunkban minden elfér, s mivel párnázott 
vállpántok kerülnek rá, viselése is kényelmes. 
66951ADE4301

Vezeték nélküli telefontöltő. Könnyű, kényelmes, vezeték 
nélküli áramátvitel indukciós töltővel kompatibilis készülékek-
nek. Kia-logóval díszítve.
66951ADE41

Pikniktakaró. Egy darabka luxus a szabadtéri kalandok-
hoz. Mikroszálas, szürke pléd vízálló borítással a hátoldalon. 
66951ADE17

Kulcstartó. Tedd stílusosabbá a slusszkul-
csot is! Könnyűfém kulcstartónkat Kia-logó 
ékesíti. 66951ADE2701

Többfunkciós zsebszerszám. Kompakt, 
mégis elképesztően sokoldalú. Kovácsolt, 
rozsdamentes acélból készülő, feketére 
festett kéziszerszámunk 13-féle funkcióval 
büszkélkedhet, és természetesen Kia-logóval 
díszítjük. 66951ADE50

Kvarcóra. Időtálló időmérő álomszép kivitel-
ben. Fekete, rozsdamentes acélból gyártott 
Kia-óránk Miyota szerkezettel készül, és 
stílusos ajándékdobozban adjuk át.
66951ADE4201

Kulacs. Mindig figyelj a megfelelő folyadékbevi-
telre! 650 ml-es Tritan™ palackunkat rozsdamen-
tes gyűrűvel, kihajtható ivónyílással és lézergraví-
rozott Kia-logóval tettük vonzóvá. 66951ADE0701



Autózz teljes lelki 
nyugalomban!

Kia szolgáltatások 
Magyarországon.

Ha problémád adódik, nem maradsz magadra Kia Assistance szolgáltatásunkkal! A szolgáltatás kezdő 
időpontja a Garancia- és szervizkönyv utolsó oldalán beragasztott garanciálisazonosító-matricán feltüntetett 
Warranty Start Date mellett feltüntetett dátum. Ettől a dátumtól számítva 12 hónapig ingyenesen jár, utána 
évenként hosszabbítható a garancia kezdetétől (Warranty Start Date) számított 10 éves korig.

 Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. A részletek az egyes biztosítók esetében eltérhetnek. Ha 
egészen pontos információra van szükséged, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Kia Márkakereskedőddel!

*Új érték kiegészítő biztosítás: amennyiben autód egy káresemény kapcsán totálkáros lesz, vagy azt ellopják, a Biztosító a gépjármű 1 éves koráig a kárt 
a vételkori számla értéke alapján 100%-ban megfizeti (Generali, Groupama) vagy megfizeti a jármű újkori és kárkori értékének különbözetét (Allianz). 
**Mentés és szállítás: A gépjármű mentésével, tárolásával és márkaszervizbe való szállításával kapcsolatos indokolt, számlával igazolt költségek önrész 
levonása nélküli térítése bizonyos összeghatárig.  
***Avulásmentesség: az autódat ért kár után a javítás során a kocsid új alkatrészeket és fényezést kaphat, melyek növelik autód értékét. Ezt a 
különbözeti összeget a Biztosítók normál esetben levonják szolgáltatásukból. Avulásmentes térítés esetén nem kerül levonásra az értéknövekedés a 
szolgáltatásból, csak az önrészt kell kifizetni (Allianz max. 12, Groupama max. 8 éves korig, Generali esetén nincs korhatár megkötés).  
****Önrész: a kárösszeg azon százalékos vagy összegszerű része, amit a biztosított vállal magára. 

Töréskár? Vihar? Jégeső? Lopás? Autódat 
megannyi veszély fenyegeti. Válaszd a Kia Casco biztosítását!

Kiemelt figyelmet fordítunk az autód biztonságára is, ezért az Allianz, a Generali és a 
Groupama biztosítótársaságok számos többletszolgáltatást nyújtó Kia Casco termékeket 
fejlesztettek ki kifejezetten a Kia ügyfelek részére. A termékek mind új, mind használt 
Kia személygépkocsikra is köthetőek. 

Mindegyik biztosítótársaság termékére jellemző, hogy amennyiben a javítás Kia 
Márkaszervizben történik, akkor: 

• új értéken* téríti meg a kárt a biztosító az első éven belüli lopás vagy totálkár esetén,
• a javíthatósági határ a kárkori érték 100%-a lesz sérülés esetén, 
• csereautó térítést biztosít (Generali, Groupama max. 10 napra, Allianz max. 6 napra),
• mentés és szállítás** Európa bármely pontjáról. 

Milyen esetekben segít? 
• Műszaki hiba
• Üzemanyag hiánya
• Lemerült akkumulátor
• Gumiabroncs-defekt
• A kulcs elvesztése vagy bezárása

Milyen szolgáltatást nyújt? 
• Helyszíni javítás
• Autómentés
• Gépjárműtárolás
• Tovább- vagy hazautazás
• Kölcsöngépjármű biztosítása

• Szállás
• Külföldre utazás a megjavított 
   gépjárműért
• Pénzsegély
• Üzenetközvetítés és tanácsadás

Ezen kívül további kiemelkedő szolgáltatások közül választhatsz  
a biztosítók kínálatából, aszerint, hogy melyik a legfontosabb neked: 

• avulásmentesség*** alkatrészek újjal történő pótlása esetén (Generali), 
• évente önrészmentes szélvédőcsere, ha a szélvédő nem javítható (Allianz, Groupama), 
• minimum önrész felezés (Generali, Groupama), 
• akár fix 50 ezer Ft önrész**** lopáskár vagy totálkár esetében is (Allianz)
• elektromos és plug-in hybrid járművek esetén, elektromos autó csomaggal kiegészítve (Generali)



Premium Value Program vagy más néven PVP a Kia egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, rugalmas 
finanszírozási formája.

Miért válaszd? 

• alacsonyabb havi lízingdíjakat érthetsz el, mint más finanszírozás esetén,
• a finanszírozó garantálja, hogy maradványérték megfizetése nélkül visszaveszi  
   a gépjárművet a futamidő végén amennyiben úgy döntesz, 
• szerződés szerinti használat esetén a gépjármű jövőbeni értéke megegyezik 
   a futamidő végi maradványértékkel, 
• a program magában foglalja a gépjármű előre tervezhető ingyenes karbantartásait*  
   3 éves időtartamban vagy maximum 45 000 km futásteljesítményig, 
• az önerő, a futamidő és a futamidő végi maradvány érték az igényeid szerint alakítható. 

Tiéd a választás szabadsága! 

A futamidő végén a lízingbe vevő szabadon dönthet, hogy 

• kifizeti a maradványértéket mint tulajdonos, és megtartja a gépjárművet hosszabb távon,
• egyszerűen visszaadja a finanszírozónak, mely esetben nem kell megfizetnie a maradványértéket,
• el is adhatja a gépjárművet és a maradványérték feletti összeget felhasználhatja a következő   
 lízingszerződés önerejének részeként. 

A további részletekről és a finanszírozási feltételekről érdeklődj Kia Márkakereskedődnél!

PREMIUM VALUE PROGRAM
3
ÉV

*A díjmentes csere fogalma csak a kötelezően cserélendő alkatrészekre és/vagy folyadékokra érvényes. Részletes információkért látogass el Kia 
Márkakereskedésedbe! 
A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak. A lízingbeadó a Merkantil Bank Zrt.

Éld át újra és újra 
az új autó nyújtotta élményt 
a Kia Premium Value Programjával!



Tartozék Műszaki adatok Cikkszám Rio 
MY17

Rio GT-line  
MY17

Rio 
MY21-22

Stílus

Külső stíluselemek csomag, 
fekete

Az alábbi három kiegészítőt tartalmazza: H8300ADE00BL •• ••

Küszöbszoknyák H8420ADE00BL •• ••

Díszléc a csomagtérajtón H8491ADE00BL •• •• ••

Külsőtükör-borítás H8431ADE00BL •• •• ••

Külsőtükör-borítás
(irányjelző nélkül, nem szerepel a csomagban) H8431ADE10BL •• •• ••

Külső stíluselemek csomag, 
piros

Az alábbi három kiegészítőt tartalmazza: H8300ADE00RD •• ••

Küszöbszoknyák H8420ADE00RD •• ••

Díszléc a csomagtérajtón H8491ADE00RD •• •• ••

Külsőtükör-borítás H8431ADE00RD •• •• ••

Külsőtükör-borítás
(irányjelző nélkül, nem szerepel a csomagban) H8431ADE10RD •• •• ••

Külső stíluselemek csomag, 
ezüst

Az alábbi három kiegészítőt tartalmazza: H8300ADE00SL •• ••

Küszöbszoknyák H8420ADE00SL •• ••

Díszléc a csomagtérajtón H8491ADE00SL •• •• ••

Külsőtükör-borítás H8431ADE00SL •• •• ••

Külsőtükör-borítás
(irányjelző nélkül, nem szerepel a csomagban) H8431ADE10SL •• •• ••

Matricák és versenycsíkok
Fekete H8200ADE00BL ••

Fehér H8200ADE00WH ••

Külsőtükör-matricák
Fekete H8430ADE00BL •• •• ••

Fehér H8430ADE00WH •• •• ••

LED-es lábtérvilágítás

Fehér, első sor 66650ADE20W •• •• ••

Fehér, hátsó sor 66650ADE31W •• •• ••

Piros, első sor 66650ADE20 •• •• ••

Piros, hátsó sor 66650ADE31 •• •• ••

Küszöbvédők 2 db-os készlet H8450ADE00AL •• •• ••

Kerekek

15"-os könnyűfémke-
rék-készlet

6,0Jx15 méretben, 185/65 R15-ös abroncs-
hoz. A terméket régi Kia-logó díszíti. H8F40AK000 ••

16"-os könnyűfémke-
rék-készlet

6,0Jx16 méretben, 195/55 R16-os abroncs-
hoz. A terméket régi Kia-logó díszíti. H8F40AK100 ••

17"-os könnyűfémke-
rék-készlet

6,5Jx17, 205/45 R17 méretű abroncshoz. 
Új Kia-logóval díszített felnikupak külön 
rendelhető: 52960H8250

H8F40AK200 •• •• ••

16"-os könnyűfémke-
rék-készlet

6,0Jx16 méretben, 195/55 R16-os abroncs-
hoz. Új Kia-logóval díszített felnikupak 
külön rendelhető: 52960H8250

H8F40AK110 ••

16"-os Ihwa könnyűfém 
kerék

6,0Jx16 méretben, 195/55 R16-os abroncs-
hoz. A terméket régi Kia-logó díszíti. H8400ADE06 •• •• ••

17"-os könnyűfémke-
rék-készlet

6,5Jx17, 205/45 R17 méretű abroncshoz. 
Új Kia-logóval díszített felnikupak külön 
rendelhető: 52960H8250

H8F40AK600 •• ••

15"-os acélkerék 6,0Jx15 méretben, 185/65 R15-ös abroncs-
hoz. H8H40AK000 •• ••

15"-os acélkerék-borítás Egyenként értékesített alkatrész 52960H8050 •• ••

Kerékőr és célszerszám Közepes 66490ADE51 •• •• ••

Keréktároló táskák 66495ADB01 •• •• ••

Szállítás

Csomagtérrendező Összehajtható 66123ADE01 •• •• ••

Csomagrögzítő háló Tartós és rugalmas 85720C8100WK •• •• ••

Levehető vonóhorog Új Kia-logóval díszített kupak külön rendel-
hető: 66282ADE90BC H8281ADE00 •• ••

Kerékpárszállító rendszer Vonóhorogra, terhelhetősége 60 kg E823055001 •• ••

Vezetékköteg-készlet  
vonóhoroghoz

13 tűs aljzat H8621ADE00CP •• ••

7 tűs aljzat H8620ADE00CP •• ••

Vezetékköteg-bővítő készlet (DIN 15 és 30) 55621ADE01 •• ••

Adapter 13 tűsről 7 tűsre E919999137 •• ••

55622ADB00 •• ••

Tartozék Műszaki adatok Cikkszám Rio 
MY17

Rio GT-line  
MY17

Rio 
MY21-22

Kényelem

Kartámasz tárolórekesszel H8161ADE00 •• •• ••

Hordozható vállfa 66770ADE11 •• •• ••

Parkolásitávolság-szabá-
lyozás

Hátul 66603ADE00 ••

Elöl 66602ADE00 ••

Árnyékoló és jegesedés-
gátló H8723ADE00 •• •• ••

Védelem, állapotmegőrzés

Szőnyegek minden időjá-
ráshoz

Szürke díszítőelemekkel H8131ADE00GR •• •• ••

Piros díszítéssel H8131ADE00RE •• •• ••

Textil padlószőnyegek
Velúr H8143ADE01 •• ••

Velúr, GT-Line H8143ADE01GL ••

Textil padlószőnyegek Alapkivitel H8141ADE01 •• ••

Csomagtértálca
Azon modellekhez, melyeknél nincs  
tárolórekesz a csomagtérpadló alatt H8122ADE10 •• •• Csak 2021-es 

modellév

Padlórekesszel ellátott csomagtartóhoz H8122ADE00 •• •• ••

Csomagtérszőnyeg

Megfordítható (padlórekesz nélküli  
csomagtartóhoz) H8120ADE00 •• •• Csak 2021-es 

modellév

Megfordítható (padlórekesz nélküli  
csomagtartóhoz) 2022-es modellévtől H8120ADE01 Csak 2021-es 

modellév

Megfordítható (padlórekesszel ellátott 
csomagtartóhoz) H8120ADE10 •• •• ••

Sárvédőkészlet

Elöl H8F46AK000 •• ••

Hátul H8F46AK200 •• ••

Elöl H8F46AK050 ••

Hátul H8F46AK250 ••

Díszléc az oldalajtókon Közepes H8271ADE00 •• •• ••

Küszöbvédő fólia
Átlátszó 1Y451ADE00TR •• •• ••

Fekete 1Y451ADE00BL •• •• ••

Ajtókilincsvédő fólia Átlátszó 66272ADE00 •• •• ••

Védőfólia a hátsó lökhá-
rítóhoz

Átlátszó H8272ADE00TR •• •• ••

Fekete H8272ADE00BL •• •• ••

Kia kollekció 

Vízhatlan hátizsák 66951ADE4301 •• •• ••

Vezeték nélküli telefontöltő 66951ADE41 •• •• ••

Pikniktakaró 66951ADE17 •• •• ••

Kulcstartó 66951ADE2701 •• •• ••

Többfunkciós zsebszer-
szám 66951ADE50 •• •• ••

Kvarcóra 66951ADE4201 •• •• ••

Kulacs 66951ADE0701 •• •• ••

Biztonság

Elakadásjelző háromszög 66942ADE01 •• •• ••

Felszerelési táska
Tartalma: két láthatósági mellény,  
egy elakadásjelző-háromszög és  
egy elsősegélycsomag

66940ADE01 •• •• ••

Láthatósági mellény Egy méret minden testalkathoz 66941ADE01 •• •• ••

2021-es modellév: arculatfrissítés előtti, régi Kia-logóval felszerelt modellek.  
2022-es modellév: azonos a 2021-es modellekkel, de már új Kia-logóval szállítva.



A kiadványban fellelhető információk, illusztrációk és műszaki 
adatok a nyomtatáskor voltak aktuálisak, vállalatunk bármi-
kor - értesítés nélkül - megváltoztathatja azokat. Kérjük, vedd 
figyelembe, hogy a járművek, valamint a különféle tartozékok 
jellemzői régiónként eltérőek lehetnek, és előfordulhat, hogy a - 
nyomdai eljárás korlátai miatt - a fényezések valódi színe némileg 
eltér a tájékoztatófüzetben láthatótól. A tájékoztatás nem teljes 
körű. Ha egészen pontos információra van szükséged, kérjük, 
vedd fel a kapcsolatot Kia Márkakereskedőddel!

Kia Hungary Kft. 

Eredeti Kia tartozékok a MOBIS-tól


