
A Kia Rio.



Az inspiráció nem jön magától. Leginkább akkor kerít hatalmába, ha 
kilépünk komfortzónánkból, és új környezet vesz körül bennünket. Ilyenkor 
más szemszögből figyelhetjük meg a világot magunk körül, és persze új 
álláspontot alakíthatunk ki. Ehhez természetesen elengedhetetlen a mozgás. 
A Kia arra törekszik, hogy megismertesse vásárlóival a mozgás inspiráló 
erejét, egyszersmind lehetőséget adjon számukra, hogy kihozzák magukból 
a legtöbbet. Ezért van, hogy minden, amit készítünk, motiváló környezetet 
teremt és új ötleteket szül. Csatlakozz ehhez az izgalmas utazáshoz, és ismerd 
meg, miként inspirál a mozgás!

Hagyd, hogy a mozgás 
inspiráljon! Bemutatkozik 
az új Kia márka.



Szökj meg a hétköznapok elől a megújult Kia Rióval! Feltűnő, szemet 
gyönyörködtető formavilágához ultramodern műszaki megoldások társulnak, 
így a hatékonyságot, a mobilkommunikációt és a menetbiztonságot illetően 
is a legmagasabb színvonalat képviseli. Egyedülálló képességeit nem csak 
jövőbe mutató, elektromos hajtásláncának köszönheti, fejlett vezetést segítő 
és baleset-megelőzést szolgáló rendszerei ugyancsak hozzájárulnak a 
gondtalan, élményekkel teli autózáshoz. A Rio azoknak készül, akik szabadon 
gondolkoznak és cselekszenek, egyúttal szeretnének könnyedén lépést tartani 
rohanó világunkkal.

Szabadon gondolkodóknak.



Látványos, egyedi és elképesztően praktikus – a megújult Kia Riót úgy 
terveztük, hogy tökéletesen igazodjon élményekkel és kalandokkal teli 
életviteléhez. Tágas és igényes, minden ízében megújult belterében a 
legfrissebb, legfejlettebb eszközök fogadják az utasokat, a hátsó üléssor pedig 
60/40 arányban dönthető, hogy az utastér kialakítása mindig igazodhasson az 
aktuális körülményhez. Mindemellett piacvezető, hétéves garanciát vállalunk a 
modellre, azaz minden adott, amire tulajdonosként szüksége lehet.

Az élet szerelmeseinek.



A megújult Kia Rio karosszériája csupa modern és innovatív formajegyet 
vonultat fel. Ezek a gondosan kidolgozott részletek teszik egyszerre sportossá, 
elegánssá és álomszéppé. Igen látványos például az átrajzolt, jellegzetes 
hűtőráccsal egyedibbé tett első lökhárító, az új, integrált, LED-es fényszórópár 
és a 17 colos, könnyűfém felni is. Bármerre is jár, biztosan követik majd a 
tekintetek…

Divatdiktátoroknak.



Helyezkedj el a megújult Kia Rióban, és add át magad az élménynek! A különleges stílus, a 
messze átlagon felüli kényelem, a nagyvonalú helykínálat és a páratlan műszaki fejlettség 
téged is lenyűgöz majd. Tedd egyedivé a Rio belsejét a KÉTTÓNUSÚ PIROS-ANTRACIT 
vagy KÉTTÓNUSÚ KÉK-ANTRACIT színcsomagjainkkal! Vess egy pillantást a digitális 
műszeregység 4,2 és 8"-os központi képernyőire – minden részlet elismerésre méltó! A 
még magasabb menetkomfort érdekében a Kia által fejlesztett, új Kia Connect is elérhető 
a modellhez, és természetesen a legújabb menetbiztonsági kiegészítőket is ott találod a 
felszereltségek között.

Igényeseknek.



Élménykeresőknek.
Ha arra vágysz, hogy a vezetési élmény az autózás minden pillanatát 
meghatározza, rendeld meg a sportos, erőt sugárzó GT Line modellváltozatot! 
Lendületes vonalvezetéséhez és ámulatba ejtő stílusához a legújabb 
„okostechnikák” társulnak, nem csoda, hogy vidéki és városi utakon egyaránt 
elemében érzi magát, sőt, alig várja, hogy nekivághasson a nagyvilágnak.

A Rio GT Line sportos mivoltáról tanúskodik az erőtől duzzadó első lökhárító, a 
hangsúlyos hűtőrács, a dupla csőben végződő kipufogórendszer, a jégkockákat 
idéző, LED-es ködlámpa és a szintén LED-es fényszórópár is, akárcsak az 
exkluzív, 17 colos könnyűfémkerék-készlet, valamint a látványos küszöbborítás. 
Stílusos és kalandra kész: tedd próbára!

GT Line-ködfényszóró A modell egyik különlegessége a 
hihetetlenül látványos, jégkockákat idéző ködfényszóró. 
Elvégre egy ultramodern autóhoz jövőbe mutató megoldások 
illenek…

GT Line-hűtőrács. A magas fényű bevonat és a feketekróm 
keret még sportosabbá és hangsúlyosabbá teszi az autó orr-
részét.



A Rio GT Line volánjához ülve azonnal kiderül, mivel érdemelte ki a sportos 
jelzőt. A fekete, szénszálas mintázatú műszerfal-borítás, a kortárs stílusban 
tervezett üléskárpit és a csapott aljú kormánykerék csak néhány példa a sok-
sok részletmegoldás közül, ami különlegessé teszi a modellt. Igen tetszetős és 
persze hasznos a vezető előtt elhelyezkedő 4,2 colos, digitális műszeregység 
is, akárcsak a középkonzolt megkoronázó, 8 colos LCD-érintőképernyő, 
amelyen a navigációs és a Kia Connect mobilkommunikációs rendszer 
információi jelennek meg.

Sportrajongóknak.



A mobilkommunikáció a Kia Rio nyújtotta szolgáltatások szerves része, e 
célt szolgáló eszközei a technológia élvonalát képviselik. Ilyen például a 4,2 
colos, teljesen digitális műszeregység, és a központi, 8 colos érintőképernyő, 
amin a Kia által fejlesztett, innovatív Kia Connect telematikai rendszer adatai 
jelennek meg. A Kia Live alkalmazás részeként valós idejű forgalmi információ 
és időjárás-jelentés, valamint parkolást segítő kamerakép támogatja a vezetőt, 
továbbá elérhető az okostelefon-alkalmazáson nyugvó távoli ajtónyitás és 
-zárás funkciója is. A 8 colos érintőképernyő természetesen Apple CarPlay- és 
Android Auto-kompatibilis, így teljes magabiztossággal autózhatsz.

Folyamatos kapcsolódásban.

4,2"-os Supervision műszeregység. Ez az ízléses, személyre 
szabható, intelligens LCD-képernyő megjeleníti többek 
között a környezeti hőmérsékletet és a megtett kilométerek 
számát (napi és összesített), továbbá a Rio beállításainak 
módosítására is lehetőséget ad.

8"-os, színes TFT-LCD érintőképernyő a középkonzolon. A műszerfal középrészére helyezett, 
nagy felbontású képernyő a navigációs rendszer, az Kia Connect és a tolatókamera képét és 
adatait is a vezető elé tárja. 

Bluetooth. A megújult Kia Rio fejlett Bluetooth-
rendszerével nemcsak telefonodat kezelheted 
szabadon, hanem számos egyéb  eszközt is.

Hangvezérlés. Az ultramodern fedélzeti 
rendszert hangutasításokkal is irányíthatod, 
így indíthatsz és fogadhatsz telefonhívásokat, 
adhatsz meg úti célt, sőt a hifit is kezelheted így.

DAB-rendszerű, digitális rádió (DAB). A 
DAB-rádió digitális jeleket fogad és dolgoz 
fel, így páratlanul tiszta hangzás, illetve zenei 
teljesítmény jellemzi, emellett a műsor- és a 
számcímek megjelenítésére is képes.



Maradj kapcsolatban! 
Meríts inspirációt!
Mi, a Kiánál hiszünk abban, hogy a kapcsolatok végtelen lehetőséget tartogatnak, a 
lehetőségek pedig arra inspirálnak, hogy új ötleteket dolgozzunk ki. Mindegy, hogy hol 
jársz és mit keresel, az autóban, akár telefonálás közben is kipattanhat fejedből a szikra. A 
Kia Connect alkalmazás és ugyanerre a névre keresztelt fedélzeti rendszer tervezésekor 
arra törekedtünk, hogy folyamatosan és zavartalanul tájékozódhass az autódról, illetve az 
utazásról. A hangutasításokkal is vezérelhető, online navigációs rendszer például valós 
idejű forgalmi információkkal támogat a közlekedés során, többek között a töltőpontokról, 
a parkolóhelyekről, az időjárásról és az érdekes helyekről (POI-król). A Kia Connect 
segítségével okostelefonodat is csatlakoztathatod autódhoz, így elérheted személyes 
adataidat (pl. névjegyeidet, telefonszámaidat), nagy parkolókban is könnyedén 
megtalálhatod autódat, sőt távolról is nyithatod-zárhatod az ajtókat, és a kocsiból kiszállva 
is támaszkodhatsz a navigációs rendszerre. Hála a fejlett, intuitív felhasználói felületeknek, 
egyetlen mozdulattal elérheted a különféle funkciókat, amivel értékes időt takaríthatsz meg. Ez 
az igazán inspiráló autózás.

Kényelmes kapcsolódás. Az okostelefonra telepíthető Kia 
Connect alkalmazás akkor is teljes körűen tájékoztat, ha 
éppen nem ülsz az autóban. A ,,Keresd meg az autómat” 
szolgálatatás segít rátalálni a nagy parkolókban és az 
ismeretlen utcákon. Miután leparkoltál, a ,,Navigálás az 
utolsó kilométeren” funkció átadja a stafétát telefonod 
navigációs rendszerének, onnantól a mobileszköz nyújt 
iránymutatást, míg teljesen el nem éred úti célod. Amennyiben 
valakinek odaadod a kocsidat, a ,,Valet parking” funkcióval 
folyamatosan nyomon követheted a járművet. Ha újra beülsz 
az autóba, a telefonodon megtervezett és beállított útvonalat 
egyetlen mozdulattal átküldheted a fedélzeti rendszernek. 
Mindemellett az ajtók távoli nyitására-zárására is lehetőséged 
van, és áttekintheted korábbi utazásaidat, illetve a hozzájuk 
kapcsolódó adatokat.

Mindig menetre kész. A fedélzeti szolgáltatások teljes sorát 
felkínáló Kia Connect rendszer könnyen értelmezhetően 
részletes tájékoztatást ad az utazásról anélkül, hogy zavarna 
vezetés közben. Előnyei, hogy valós idejű forgalmi információk 
alapján tervezi meg a leggyorsabban megtehető útvonalat, és 
menet közben is folyamatosan frissíti az adatokat, beleértve az 
érkezés várható időpontját is. Felvilágosítást ad az időjárásról, 
a rendelkezésre álló parkolóhelyekről, az érdekes helyszínekről 
(POI-ról), valamint a töltőpontokról is. A maximális kényelemért 
és menetbiztonságért hangutasításokkal is vezérelheted. A 
beállítások személyi profilhoz rendelhetők és elmenthetők, 
így bármikor visszaállíthatóak. A fedélzeti navigáció naptárja 
szinkronizálható az okostelefonodéval, így a tervezett találkozók 
helyszínére irányíthat a rendszer.

Biztos kapcsolat minden pillanatban. A Kia Connect akkor 
is teljes körűen tájékoztat, ha éppen nem ülsz az autóban. A 
rendszer a csatlakoztatott okostelefonra küldi az üzeneteket, s 
nemcsak a nyitva maradt ablakokra, a lemerült akkumulátorra, 
valamint az alacsony üzemanyagszintre figyelmeztet, hanem 
a járművel kapcsolatos egyéb információkat is megosztja 
veled, mielőtt indulnál. Elég megérintened például az 
ajtóvezérlés ikonját, és azonnal reteszelnek vagy oldanak 
a zárak. Azt is ellenőrizheted, hogy valamelyik ablak vagy 
a csomagtartó esetleg nyitva maradt-e, s ha valaki más 
vezette az autót, könnyedén visszaállíthatod saját, elmentett 
beállításaidat. 

Biztonsági és szerviztámogatás. A Kia Connectnek 
köszönhetően mindig biztonságban tudhatod autódat, 
ugyanis – értesítő- és figyelmeztetőüzenetek formájában – 
mindig kommunikál veled. Ha a „feltörés” veszélye fennáll, 
a lopásgátló azonnal jelez, miként akkor is figyelmeztet a 
jármű, ha a váltó parkolófokozatban (P) van és a motor jár, de 
valamelyik ajtó nyitva van.

A Kia Connect képernyőjéről készült felvételek csupán illusztrációs célt szolgálnak, nem feltétlenül a legfrissebb Kia Connect App és Kia Connect fedélzeti szolgáltatás 
szerepel fotókon. Ha kérdésed merülne fel a szabályozással és a jogi háttérrel kapcsolatban, kérjük, olvasd el a felhasználási feltételeket rögzítő Kia Connect Használati 
feltételek dokumentumot!

* Ultramodern információs és vezérlőközpont a Kiádban. A szolgáltatások az új autó átvételétől, azaz a vételi megállapodás létrejöttétől számított hét éven át teljesen 
ingyenesek, de a feltételek időközben változhatnak. A működtetésről és a felhasználási feltételekről a Kia-márkakereskedőknél, valamint a kia.com honlapon kaphatsz 
bővebb tájékoztatást. A rendszer iOS- és Android-alapú készülékekkel egyaránt kompatibilis, működése során pedig adatforgalmat bonyolíthat, amiért mobilszolgáltatód 
− szerződéstől függően − díjat számíthat fel.



Maradj képben! 
Fedezd fel a világot!
Ha szeretnéd felfedezni, mi vár rád a következő sarkon vagy akár a horizonton túl, a Kiára 
mindig számíthatsz! A navigációs rendszert például a TomTommal közösen dolgoztuk 
ki, így a Kia Connect szolgáltatások a mindennapos ingázást, a hétvégi kalandokat és az 
egyszerű kiruccanásokat egyaránt megkönnyítik és élvezetesebbé teszik. Használd ki a 
valós idejű forgalmi információkon alapuló, megbízható és pontos iránymutatást, hogy 
mindig megtaláld a lehető legrövidebb és leggyorsabb útvonalat!  A TomTom Traffi c, a 
TomTom Local Search és a TomTom Weather segítségével bárhol, bármikor tájékozódhatsz 
az időjárási és útviszonyokról, valamint az adott környéken fellelhető boltokról, éttermekről, 
látnivalókról stb., tehát bárhová is sodor az élet, a Kia Connect Live Services biztos hátteret 
nyújt.*

Parkolásra és töltőpontokra vonatkozó információk. 

A gyors és egyszerű parkolás érdekében a rendszer jelzi a 
szabad helyeket, mikor megérkezel úti célodhoz. A teljes körű 
tájékoztatás jegyében az utcai és a mélygarázsokban található 
helyeket egyaránt jelzi, sőt a pontos hely és a foglaltság 

mellett az árakat is feltünteti a műszerfalon. Az online 
adatbázisból nem csak a nyilvános töltőállomások helyzete 
ismerhető meg, a felhasználók a fi zetési lehetőségekről, 
valamint a kompatibilis töltőkábelekről is információt 
kaphatnak. Mindemellett a rendszer azt is elárulja, hogy az 
adott eszköz éppen szabad-e.

Keresés helyben és időjárás-előrejelzés. Boltot vagy 
éttermet keresel? Vagy csak egy jó találkozóhelyszínt? Vedd 
igénybe a Keresés helyben szolgáltatást! Vajon napos lesz 
a hétvége? Vagy esni fog reggeltől estig? Nézd meg az 
időjárás-előrejelzést! Elég megadnod a helyszínt, és máris 
megjelenik a négynapos prognózis, ami a legalacsonyabb 
és a legmagasabb napi hőmérsékletről, valamint a várható 
szélsebességről is tájékoztat, s azt is elárulja, hogy száraz vagy 
csapadékos időszaknak nézel-e elébe.

Valós idejű forgalmi információ. A navigációs rendszer 
rendkívül pontos, valós idejű, kétpercenként frissülő forgalmi 
információkkal segít a közlekedésben, így elkerülheted  a 
zsúfolt városrészeket és megtalálhatod a könnyen járható 
szakaszokat. Amennyiben a helyzet menet közben változik, a 
rendszer fi gyelmeztet, és alternatív útvonalakat ajánl.

Az Android AutoTM tökéletes kapcsolatban marad a 
telefonoddal, miközben minimalizálja a zavaró tényezőket, 
így biztonságban vezethetsz az úton. Az egyszerű, intuitív 
kezelőfelületen elérhetők a Google Térkép, az alkalmazások, a 
zene és a hangvezérlés, és automatikusan egyszerű kártyákba 
rendezi az információkat, amelyek éppen akkor jelennek meg, 
amikor szükség van rájuk.

Az Apple CarPlayTM egy intelligens, biztonságos módja 
annak, hogy iPhone-odat vezetés közben használd. Mindent 
a Sportage kijelzőjére vetít, így útbaigazítást kaphatsz, 
telefonálhatsz és zenét hallgathatsz, miközben az útra 
összpontosítasz.

* Az Európai Adatvédelmi Rendelet ((EU) 2018/1725 ) 2018. május 25-től hatályossá vált minden tagállamban minden olyan vállalatra, amely uniós polgárok személyes 
adatait tárolja vagy dolgozza fel az EU tagállamaiban. 
A Kia járművekhez információs és vezérlő funkciókat kínáló Szolgáltatások hét éven át ingyenesen vehetők igénybe, attól a naptól kezdve, hogy a járművet első tulajdo-
nosa megvásárolja, azaz hatályba lép az eredeti adásvételi szerződés. A feltételek a szolgáltatás időtartama során változhatnak. A használati útmutatót és a felhasználási 
feltételeket megtalálja Kia márkakereskedőjénél vagy a kia.com weboldalon. Használatához iOS vagy Android operációs rendszerű okostelefonra, valamint
mobil adatkapcsolatot biztosító előfi zetésre van szükség, aminek igénybe vétele külön költséggel járhat.



A megújult Kia Rio esetében is rendkívül nagy hangsúlyt fektettünk a 
menetkomfortra. Ezt bizonyítja, hogy gondosan formázott, ergonómiailag 
tökéletes ülések kerültek az autóba, melyekhez stílusos szövetkárpit válaszható. 
Ráadásként a vezető és az első utas állítható magasságú, fűthető ülésben 
foglalhat helyet, a légkondicionáló pedig automatikus, így nincs más dolga a bent 
ülőknek, mint – a nagyvonalú helykínálatot kihasználva – elnyújtózni és élvezni a 
páratlan menetkomfortot.

A kényelmet kedvelőknek.



60/40 arányban osztott hátsó üléssor. Az 
egymástól függetlenül állítható, padlósíkba 
dönthető háttámlákkal szabadon variálhatod 
az utasteret, illetve a csomagtartó méretét.

Teljesen ledönthető hátsó üléstámla.  Ha 
maximális méretűre bővíted a csomagtartót, 
még az igazán nagy és hosszú tárgyak is 
könnyedén beférnek.

Állítható magasságú csomagtérpadló.  
A Kia Rio mindig igazodik az aktuális 
feladathoz. Ha a helyzet úgy kívánja, a 
csomagtérpadló egy magasságba kerülhet 
a ledöntött üléstámlákkal (2. kép), de akár 
egy szinttel lejjebb is rögzíthető (3. kép). 
(A csomagtérpadló Mild Hybrid modellben 
mindig alacsonyabban helyezkedik el.)

Mindegy, merre viszi az út, a városban és országúton egyaránt otthonosan 
mozgó Kia Rio készen áll a kalandra. Szemet gyönyörködtető karosszériája 
roppant tágas utasteret és nagy befogadóképességű, 325 literes csomagtartót 
rejt. Utóbbit az osztott hátsó üléstámlák ledöntésével szabadon, mindig az 
aktuális körülményeknek megfelelően bővítheti a tulajdonosa.

A kihívásokat keresőknek.



Manuális váltó  Hatékony öt- vagy hatfokoza-
tú, manuális váltóinkkal gyorsan és finoman 
kapcsolhatsz a sebességfokozatok között. 

Automata váltó  Élvezd az egyenletes gyorsítást, 
a villámgyors kapcsolásokat és a hatékony 
üzemanyag-felhasználás előnyeit a hétfokozatú, 
duplakuplungos, automata váltóval (7DCT)!

Mozgékonyaknak.
A megújult Kia Rio két legfőbb erénye a kimagasló teljesítmény és a magával 
ragadó vezetési élmény. Továbbfejlesztett futóműve még elődjénél is 
közvetlenebbé és fordulékonyabbá teszi, mi több, menetkomfort terén is 
messze felülmúlja az előző nemzedéket. Hogy mindenki megtalálhassa a 
neki megfelelő kivitelt, automatikus és kézi kapcsolású váltóval egyaránt 
megrendelhető, és az erőforrások választéka is bőséges. Bármelyik hajtáslánc 
mellett is döntesz, garantált az élvezetes vezetés és a biztos célba jutás.
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* Leállított motorral „szabadonfutásra” csak az iMT - intelligens kézi sebességváltóval felszerelt modellváltozatok képesek. A 
gurulási funkció működése az aktuális közlekedési és útviszonyoktól függ.

Hatékony működés „szabadonfutás” ("vitorlázó funkció") közben. Amikor a vezető lelép a gázról, és hagyja az autót 
szabadon gurulni, az erőforrás automatikusan leáll, ezzel is csökkentve az üzemanyag-fogyasztást. Amint a sofőr újra megérinti 
a pedált, a motor azonnal életre kel és újra használható. Az így megtett távolság természetesen függ az aktuális időjárási és 
útviszonyoktól, valamint a jármű sebességétől. 

Nyomatéktöbblet.

Gyorsításkor és hegymenetben 
a 48V-os rendszer plusz 
többletnyomatékot biztosít az 
akkumulátorból kinyert energiát 
felhasználva.

Indítás.

A motort a 48V-os rendszer 
hozza működésbe, ezáltal 
mindig gyors és kifi nomult az 
indítás.

Egyenletes sebességű haladás.

Ha állandó sebességgel haladsz 
és az akkumulátortöltöttség 
alacsony, a belső égésű motor 
rátölt az akkumulátorra.

Szabadonfutás.*

Az iMT-vel hatékonyabbá tett 
Hybrid 48V rendszer egyszerű 
„Szabadonfutásra” is képes. 

Energia-visszanyerés

Lassulás és fékezés közben 
a mozgási energia nem vész 
el, hanem – elektromossággá 
alakítva – az akkumulátorban 
várja, hogy újra felhasználja a 
vezető.

Mozgás közben is működő 
start&stop rendszer.

Ha a vezető megállás 
előtt – a váltót valamelyik 
sebességfokozatban hagyva 
lassít, a belső égésű motor 
önműködően motorféket használ, 
hogy üzemanyagot spóroljon.

Az új Kia Rio úgynevezett Ecodynamics+ Hybrid 48V hajtáslánccal is 
megrendelhető. Ezzel a rendszerrel jelentősen csökkenthető a mindennapos 
közlekedéssel járó károsanyag-kibocsátás, és a tulajdonosnak nem kell 
konnektoros töltéssel vesződnie. A benzines 1.0 T-GDi motor és a 48 
voltos, lítium-ion akkumulátor társításával nemcsak az emisszió, hanem 
az üzemanyag-fogyasztás is számottevően mérséklődött. Az ultramodern 
hajtáslánc további előnye az integrált 48V-os rendszer, ami lassításnál 
árammá alakítja, majd eltárolja a mozgási energiát, hogy aztán a gyorsításkor 
felhasználja, és még dinamikusabbá tegye az autót.

Időutazóknak.



Ráfutásos ütközéselkerülő támogatás (FCA).  A rendszer folyamatosan elemzi a beépített 
kamerák és radarok adatait, hogy elkerülje az ütközést a közlekedés többi résztvevőjével, 
beleértve az autókat, a gyalogosokat és a kerékpárosokat is. Emellett akkor is segíti a vezetőt, 
mikor balra fordul egy kereszteződésben. Ilyenkor, ha ütközésveszélyt érzékel, figyelmeztetés 
jelenik meg a műszerfalon, az autó pedig teljes erővel önműködően fékez. Fejlettségéből 
fakadóan nemcsak a gépkocsikat, hanem a kerékpárosokat és a gyalogosokat is felismeri.

Megfontoltaknak.

Kikapcsolható első-hátsó parkolást segítő 
radar (PDW). Legyél magabiztos pakoláskor! 
A PDW ultrahangos érzékelői az első és a 
hátsó lökhárítóba süllyesztve kapnak helyet, 
s minden akadályra figyelmeztetnek, ami az 
autó útjába kerül. Ha a vezetőnek úgy tartja 
kedve, ki is kapcsolhatja a figyelmeztető 
hangokat.

Sávkövető Rendszer (LFA) és Sávtartó 
Asszisztens (LKA). Ez a berendezés 
kameraszenzorokkal pásztázza az útfelületet, 
és ellenőrzi, hogy az autó a sáv középrészén 
halad-e. Ha úgy érzékeli, hogy a jármű túl 
közel kerül a sávelválasztó útburkolati jelhez, 
önműködően korrigálja a kormányzást.

Intelligens Sebességkorlátozásra 
Figyelmeztetés (ISLW)  Ez a rendszer 
minden szükséges információt megad 
ahhoz, hogy az előírt sebességhatáron 
belül autózhass. A szélvédő mögé helyezett 
kamera figyeli a közúti táblákat, és ha 
sebességkorlátozó és/vagy előzést tiltó jelzést 
észlel, azonnal megjeleníti a műszeregységen, 
valamint a navigációs rendszeren.

Nem számít, hogy milyen a vezetési stílusod, a Kia Rio volánjánál teljes 
biztonságban érezheted magad. A korszerű műszaki alapok és az innovatív 
menetbiztonsági, illetve vezetést segítő eszközök – menet közben és a 
parkolások során egyaránt – minimálisra csökkentik a balesetek kockázatát.



Adaptív Sebességtartó Automatika (SCC). A beépített 
radaron alapuló, intelligens tempomat a Rio sebességét 
és távolságát az előtte haladó autóhoz igazítja, és úgy 
szabályozza a tempót, hogy a két jármű egymáshoz 
viszonyított helyzete ne változzon. Ha az elöl haladó annyira 
lelassít, hogy az előre beállított, biztonságos távolság már nem 
tartható, a rendszer automatikusan csökkenti a sebességet. Ha 
az elöl haladó autó gyorsít, felveszi a tempót, de csak a vezető 
által megjelölt sebességhatárig.

Elektronikus Menetstabilizáló (ESC). Hirtelen fékezés és/
vagy irányváltoztatás esetén az ESC azonnal működésbe 
lép, és úgy osztja el a kerekekre jutó motor- és fékerőt, hogy 
a vezető biztonságosan lelassíthasson és visszanyerhesse 
uralmát a jármű felett.

Járműstabilitás-szabályozás (VSM). Az elektronikus 
szervokormány működését szabályozó VSM rendszer 
megőrzi a jármű stabilitását, ha a vezető egy időben fékez és 
kanyarodik.

Visszagurulásgátló-rendszer (HAC). Ezentúl nem kell 
aggódnia az emelkedőkön, a visszagurulás-gátló-rendszer 
megakadályozza, hogy véletlenül hátrafelé mozduljon az autó.

Egyenesfutási stabilitás  (SLS). Ha egyenes úton fékezel, az SLS gondoskodik róla, hogy 
a jobb és a bal oldalon azonos fékerő jelentkezzen. Hatékony működésének köszönhetően 
jelentősen csökken a sodródási hajlam és könnyedén egyenesben tartható az autó.

Holttéri Ütközésveszélyre Figyelmeztetés (BCW) és Holt-
téri Ütközést Elkerülő Asszisztens (BCA).* Az ultramodern 
BCW rendszer minden eddiginél biztonságosabbá teszi a 
sávváltásokat. Ha a holttérben egy másik jármű bújik meg, a 
műszerfalon, valamint a külső tükrön figyelmeztet. Ha mind-
ezek ellenére a vezető megkezdi a sávváltást, a BCA azonnal 
beavatkozik, és lefékezi az autót, hogy elkerülje az ütközést.

Mögöttes keresztirányú ütközésveszélyre figyelmezte-
tés (RCCW). Ha parkolóhelyről vagy autóbejáróból tolatsz 
ki, az RCCW radarok figyelik a jármű mögötti, keresztirányú 
forgalmat, s ha azt érzékelik, hogy az adott sáv nem szabad, a 
rendszer figyelmezteti a vezetőt.

Távolságifényszóró-asszisztens. A szélvédő mögött elhe-
lyezett kamerák érzékelik a szemből érkező járműveket, a 
rendszer pedig önműködően lekapcsolja a távolsági fényszó-
rót, amíg el nem haladunk az autó mellett. 

Mindegy, hogy milyen kihívások várnak az utakon, a Kia Rióval gyorsan, 
nyugodtan, és ami talán a legfontosabb: biztonságosan érhetsz célba.

Előrelátóknak.



Biztonsági játékosoknak.
A Kia Rio fejlesztésekor a menetbiztonság volt a legfontosabb szempont. Ennek 
megfelelően a karosszériaszerkezet ultramodern, nagy szakítószilárdságú 
anyagokból épül fel, a sofőrt pedig a legmodernebb menetbiztonsági és vezetést 
segítő eszközök támogatják. Működésüket fejlett szenzorok és radarok teszik 
hatékonyabbá, az utasok biztonsága ugyanis mindennél fontosabb számunkra.

Hat légzsák. A megújult Rio nem kevesebb, mint hat 
légzsákkal óvja utasait a balesetek során: a klasszikus 
vezető- és utasoldali első légzsákon túlmenően oldal- és 
függönylégzsákokat is elhelyeztünk az autóban. A teljes 
védelem érdekében szükség esetén utóbbiak az utastér teljes 
hosszában kinyílnak.

51% AHSS acél. A megújult Kia Rio karosszériája 51 
százalékban nagy szakítószilárdságú, fejlett acélból (Advanced 
High Strength Steel, AHSS) épül fel, ennek köszönhető az 
elképesztő szerkezeti merevség, a kimagasló utasbiztonság és 
a páratlan menetdinamika.

8 zóna melegen sajtolt összetevőkből. Hála a nyolc nagy 
teherbírású, melegen sajtolt szerkezeti elemnek, a Rio 
karosszériája még ellenállóbb az ütközések során, és nagyobb 
védelmet nyújt az utazóknak.

97 méternyi szerkezeti ragasztó. A korábbi modellhez 
viszonyítva hatszor több speciális ragasztót használunk fel 
a gyártási folyamat során, így a Kia Rio merevebbé, mégis 
könnyebbé vált, így zaj, vibráció és keménységkezelési értékei 
is kedvezőbbek lettek.

A Kia Rio utasait megannyi speciális, nagy védelmet nyújtó anyag, valamint 
ultramodern vezetéstámogató, illetve menetbiztonsági rendszer óvja és segíti a 
gondtalan, élvezetes autózásban.



A Kia Rio modellválasztékban az a legszebb, hogy mindenki megtalálhatja az 
hozzá illő kivitelt. A benzines és Hybrid 48V  változatai egyaránt a technikai 
fejlettség csúcsán állnak. Az iMT váltóval felszerelt, változatok intelligens, 
villámgyors, mégis környezetbarát megoldást nyújtanak. A különféle extrák és 
felszereltségi szintek ugyancsak teljes szabadságot adnak a vásárlóknak, élen 
az új GT Line felszereltségi szinttel, amivel még sportosabbá és izgalmasabbá 
varázsolható a modell. Bármely Rio mellett is döntesz, az autózás mindig több 
lesz egyszerű közlekedésnél!

Elszánt döntéshozóknak.



Velúr padlószőnyeg. Őrizd meg az utasteret eredeti 
állapotában a lehető leghosszabb ideig! Ezek a kiváló 
minőségű, velúr padlószőnyegek nemcsak megvédik az 
utasteret a szennyeződésektől, hanem szebbé is teszik azt, 
hiszen az első ülésekhez szánt darabokat igényes Kia-
logó díszíti. Típusspecifikus, gyári kiegészítőkről lévén szó, 
tökéletesen illenek a lábterekhez, és nem mozdulnak el 
helyükről a rögzítési pontoknak köszönhetően, hátoldaluk 
pedig csúszásgátló bevonattal rendelkezik.

Csomagtértálca. Mindegy, hogy milyen nedves, sáros vagy 
koszos tárgyakat kell behelyezned, ez a különleges védőtálca 
megóvja a poggyászteret. Nagy használati értékéhez a 
strapabíró, vízálló alapanyag és a magas perem is hozzájárul, 
a dombormintás felület pedig megakadályozza, hogy a 
holmik jobbra-balra csúszkáljanak. Formailag és esztétikailag 
tökéletesen passzol a rakodótérhez, különösképp, hogy 
szálcsiszolt, alumínium Rio-logóval díszítjük. 

Szabd személyre és tedd még egyedibbé a Riót eredeti Kia tartozékokkal! E típusspecifikus, 
prémium kiegészítők a legszigorúbb minőségi követelményeknek is megfelelnek, és 
kifejezetten a Rióhoz készülnek, így műszakilag és esztétikailag is tökéletesen illenek az 
autóhoz. Ha kérdésed lenne, márkakereskedőnk örömmel segít a választásban.

Tudatos vásárlóknak.

iPad®-tartó konzol a hátsó sorba. Tv-műsorok, filmek, 
játékok – a szórakozás ezen formáiról sem kell lemondania 
az utasoknak, így még gyorsabban repülhet az idő. A konzol 
dönthető és forgatható, így a képernyő mindig tökéletesen 
látható.

Külső stíluselemek. Legyen a Rio éppoly különleges, mint Te! Szemet gyönyörködtető kiegészítőinkkel még stílusosabban 
autózhatsz az utakon. A különálló extrák mellett készleteket is kínálunk, ilyen például a Külső stíluselemek csomag, ami 
küszöbszoknyát, csomagtérajtó-díszítést és külsőtükör-borítást foglal magában. Ezeket az elemeket Piano Black (fekete), Elegant 
Silver (ezüst) vagy Vibrant Red (piros) színben kérheted, s ha úgy tartja kedved, egyenként is megvásárolhatod őket.



Részletekbe menőknek.
A megújult Kia Rio nemcsak jövőbe mutató formavilágával, páratlan műszaki 
fejlettségével és sok-sok ötletes részletmegoldásával hívja fel magára a 
figyelmet, hanem opciós tartozékainak széles választékával is. Ezek a prémium 
termékek segítenek saját igényeidre szabni a modellt és még különlegesebbé 
tehetik autódat.

Hűtődíszrács. A Kia ikonikus „tigrisorra” frissített formában 
teszi látványosabbá az új Riót. A hosszú, vékony, magas fényű 
fekete bevonattal ellátott hűtődíszrács hangsúlyosabb, mint 
valaha, így még sportosabb lett a modell.

Esőérzékelő. Ez a szenzor minden egyes esőcseppet érzékel a 
szélvédőn. Ha számuk eléri az előre meghatározott értéket, a 
rendszer bekapcsolja az ablaktörlőt.

Napfénytető. Az elektromos mozgatású napfénytetővel még 
szellősebbnek hat az utastér.

Elektromosan behajtható külső tükrök. A műszerfalon és 
a távirányítón elhelyezett gomb megnyomásával be-, illetve 
kihajthatók a külső tükrök. 

Kulcsnélküli ajtónyitás. Élvezd a kulcsnélküli ajtónyitás 
előnyeit! A nyitáshoz és a záráshoz használhatod a kilincsek 
mellett elhelyezett gombot is.

Könyöktámasz az első ülések között. Fokozd végletekig a Rio 
nyújtotta komfortot! A puha anyaggal bevont, tárolórekeszként is 
szolgáló könyöktámasz színe a kárpitozáshoz igazodik.

USB kapcsolódás. A pendrive-ok és egyéb kompatibilis eszkö-
zök USB-csatlakozóval kapcsolódhatnak a rendszerhez.

8"-os, színes érintőképernyő. Az ultramodern megjelenítő-
eszköz az előadók és a számok címeit is mutatja, és érintéssel 
kezelhető. Android Auto- és Apple Carplay-kompatibilis, továb-
bá az MP3 fájlokat is képes lejátszani.

Teljesen Automata Légkondicionáló (FATC). Az FATC 
esetében csak a kívánt hőfokot kell megadnia, és az automa-
tikus rendszer úgy kapcsolja be és ki önmagát, hogy mindig a 
beállított értékhez igazodjon a hőmérséklet.

Fűthető első ülések. Érezd magad kényelemben a 
legnagyobb hidegben is! A fűthető első ülések hőmérséklete 
három fokozatban állítható.

Fűthető kormánykerék. Hideg reggeleken jólesik 
megmarkolni a kényelmes fogású, fűthető kormánykereket.

USB-aljzat hátul. A középkonzol hátsó részébe beépített 
USB-aljzattal a hátul utazók is kényelmesen tölthetik különféle 
elektronikai eszközeiket.



Kifinomult ízlésűeknek.
A Kia Rio éppoly sokat elárul gazdája szokásairól, mint ízléséről. Válassz szövet 
és bőr üléskárpitjaink széles palettájáról, s tedd még szebbé a Rio belterét! 
Remekül passzol a modellhez például a vadonatúj, exkluzív Blue csomag, 
akárcsak a sportos, piros betétekkel megspékelt, fekete bőrbevonat.

Különleges színösszeállítások Gold, Platinum 
felszereltséghez (opcionális). Puha tapintású, kellemesen 
párnázott ülések műbőr/szövet antracit borítással, piros 
vagy kék betétekkel a maximális, hosszan tartó kényelem 
érdekében. Az élénk színek az ajtókárpitokon és a műszerfalon 
is megjelennek, így még hívogatóbb az utastér.

Silver/Silver Vision fekete szövet (alapfelszereltség). Puha 
tapintású, mindazonáltal tartós anyag, ami nagyban hozzájárul 
a kellemes hangulathoz. Ezt a célt szolgálják az ajtók és a 
műszerfal díszítőelemei, illetve festett fémbetétei is, amelyek 
természetesen a kárpitozás stílusához igazodnak.

Gold, Platinum fekete szövet (alapfelszereltség). A 
puha, strapabíró anyagoknak köszönhetően hangulatos és 
kényelmes az utastér, s mivel feltűnő, szőtt mintázatot kaptak, 
a modern összhatáshoz is hozzájárulnak. Ezt a célt szolgálják 
az ajtók és a műszerfal díszítőelemei, illetve festett fémbetétei 
is, amelyek természetesen a kárpitozás stílusához igazodnak.

GT Line fekete szövet és műbőr (alapfelszereltség). A Rio GT Line fekete szövetből és műbőrből összeállított, 
sportos kárpitozása vonzza a tekinteteket, pláne, hogy feltűnő, szürke öltéssorokkal varrjuk össze őket.



Keréktárcsák

Külső színek

Méretek (mm)

Teljes hosszúság (mm) 4,065/4,070 (GT Line) Első lábtér (mm) 1,070
Teljes szélesség (mm) 1,725 Hátsó lábtér (mm) 850
Teljes magasság (mm) 1,450 Első fejtér (mm) 987
Tengelytáv (mm) 2,580 Hátsó fejtér (mm) 964
Első túlnyúlás (mm) 830/835 (GT Line) Első válltér (mm) 1,375
Hátsó túlnyúlás (mm) 655 Hátsó válltér (mm) 1,355
Üzemanyagtartály (l) 45 Csomagtartó (VDA) 290

Szépre fogékonyaknak.
A Kia Rio fényezéseinek választékában kilenc vibráló szín szerepel, könnyűfém 
kerékgarnitúrából pedig négyet kínálunk a modellhez. Most eldöntheted, hogy 
nézzen ki az autó, és mit áruljon el Rólad…

Clear White [UD] Perennial Grey [PRG]

Silky Silver [4SS]

Aurora Black Pearl [ABP]

Signal Red [BEG]

Urban Green [URG]

Most Yellow [MYW]

Smoke Blue [EU3]

Sporty Blue [SPB]

GOLD
15” könnyűfém keréktárcsa

SILVER, SILVER VISION
15” acél keréktárcsa dísztárcsával

PLATINUM
16” könnyűfém keréktárcsa

GT-LINE
17” könnyűfém keréktárcsa

A gumiabroncsokra, az üzemanyag-fogyasztásra és az egyéb paraméterekre vonatkozó információk − az EU 2020/740. rendelkezésével összhangban − a 
www.kia.com oldalon elérhetőek. Az abroncsokon olvasható adatok csupán tájékoztató jellegűek. 

A Kia Rio üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 5,1-6,0 l/100 km, CO2-kibocsátása (vegyes): 115-139 g/km.

A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti mé-
résekből származnak. A feltüntetett értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP 
(ang.röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt.
Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.



7 éves járműgarancia. Minden új Kia modellre 
7 éves / 150 000 km-es gyártói garanciát válla-
lunk helyi/országos feltételek szerint. Egyedülálló 
ajánlatunknak köszönhetően gépjárműved még 
értékállóbb lesz, ugyanis a garancia a későbbi 
tulajdonosokra szabadon átruházható, feltétele-
zve, hogy a járművet a tulajdonos előírásszerűen 
karbantartja.

7 éves Kia-garancia az EV-, HEV- és PHEV-ak-
kumulátorokra. Ha elektromos (EV), hibrid (HEV) 
vagy plug-in hybrid (PHEV) Kia modellt vásárolsz, 
annak megnyugtató tudatában teheted, hogy az 
akkumulátorok hosszú élettartamúak. Ha elek-
tromos (EV), hibrid (HEV) vagy plug-in hybrid 
(PHEV) Kia modellt vásárolsz, annak megnyugtató 
tudatában teheted, hogy az akkumulátorok hosszú 
élettartamúak. Ezek az akkumulátorok részei a Kia 
által biztosított, első használatba vételtől számított 
7 éves vagy 150 000 km-es (amelyik előbb bekö-
vetkezik) garanciának. A mild hibrid elektromos 

járművek (MHEV) kisfeszültségű akkumulátorai 
(48V és 12 V) esetén a Kia garancia a megtett 
kilométertől függetlenül 2 évig terjed az első 
regisztrációtól számítva. A Kia csak az EV és PHEV 
járművek esetén garantálja az akkumulátor 70%-
os kapacitását. A HEV és MHEV akkumulátorok 
kapacitáscsökkenésére a garancia nem terjed ki. 
A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása 
érdekében kérjük, kövesse a kezelési kézikönyv 
erre vonatkozó fejezetében található utasításokat! 
További részletek a kia.com/hu/garancia oldalon. 

*Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói 
garancia. Érvényes az EU-tagállamokban
(valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és 
Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint. 
A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek 
márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/
hu/garancia oldalon. 

Autózz teljes lelki nyugalomban!

Kia szolgáltatások 
Magyarországon.

Otthontöltési program. 
MODE 3-as töltési megoldás, ami az otthoni töltés 
legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja. 
Az exkluzív program fali töltőből és a telepítési 
szolgáltatásból áll, a fali töltőket 3 év garanciával
kínáljuk.  

Nem hagy magadra az úton probléma esetén! 
Ingyenes a garancia kezdő dátumától (Warranty 
Start Date) 12 hónapig. Évenként hosszabbítható
10 éves korig, vagy maximum 200.000 km 
futásteljesítményig.
Segít műszaki hiba, üzemanyag hiány, lemerült 
akkumulátor, defekt, kulcs elvesztése vagy bezárása 
esetén.
Vállalja például a helyszíni javítást, autómentést, 
tovább- vagy hazautazást, kölcsöngépjármű 
biztosítását, szállást stb.*

Premium Value Program. 
Rugalmas finanszírozás, rövid 
gépjárműcsere ciklusokkal 
Fix kamatozás 
Alacsony, kedvező havi 
lízingdíj 
3 év ingyenes karbantartás
bármelyik hivatalos Kia 
márkaszervizben

PREMIUM VALUE PROGRAM
3
ÉV

Költségként elszámolható havi bérleti díj
Áfa-visszaigénylés
Változatlan és előre tervezhető havidíjak
Garantált maradványérték
A  bérleti díjba épített főbb szolgáltatások,
pl. biztosítás, asszisztencia, karbantartás és 
szerviz

*A tájékoztatás nem teljes körű, a szolgáltatásainkról további részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben vagy a kia.com/hu weboldalon!
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!

Az Allianz, a Generali és a Groupama termékei 
kifejezetten a Kia ügyfelek részére.* 
Az első évben új értéken térít lopás, vagy 
totálkár esetén. 
A javíthatósági határ sérülés esetén a kárkori 
érték 100%-a.
Csereautó-térítést biztosít, ment és szállít
Európa bármely pontjáról.

Válaszd a Kia egyedülálló magyarországi szolgáltatásait, mellyel még nagyobb biztonságban 
érezheted magad! Exkluzív, csak Kia tulajdonosok számára elérhető programjaink és szolgáltatásaink 
további részleteiről és a feltételekről a www.kia.com/hu oldalon olvashatsz többet. Keresd fel kedvenc 
márkakereskedésedet, ahol minden részletről tájékoztatnak majd! 



KIA Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
www.kia.com

Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés 
időpontjában helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés 
nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban látható 
modellek és felszereltségi szintek, valamint szolgáltatások  
eltérhetnek a Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomdai 
eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis 
mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális 
információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.
A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai 
újdonságok megléte nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége 
alól, hogy a járművet mindig biztonságosan vezesse. A vezetést 
támogató, illetve a kényelmet szolgáló rendszerek leírása nem teljes 
körű, a pontos leírást a hivatalos kezelési kézikönyv tartalmazza.




