
Kia Rio.



K inspiraci nedochází náhodně. Přichází k nám, když opustíme svou komfortní 
zónu a vstoupíme do nového prostředí. Když na svět pohlédneme novýma očima 
a z nových perspektiv. Nacházíme ji, když jsme v pohybu. Kia Vás bude provázet 
působením inspirující síly pohybu, abyste dokázali využívat svůj veškerý tvůrčí 
potenciál. Proto Vám všechno, co vytváříme, bude poskytovat prostor k inspiraci 
a čas k tomu, abyste svým nápadům mohli vdechnout život. Přidejte se k nám na 
tuto vzrušující cestu a se značkou Kia objevte, jak pohyb inspiruje.

Nechte se inspirovat pohybem. 
Představujeme Vám novou značku Kia.



V modelu Kia Rio ujedete šedi všedních dnů. Jeho přitažlivý charakter
je doplněn nejmodernější technikou zajišťující maximální hospodárnost,
konektivitu a bezpečnost. Rio nabízí svobodomyslným a nezávislým
lidem činu dynamické zážitky z jízdy, které udrží krok s Vaším hektickým 
životem i tempem doby, a to díky nejmodernějším technologiím včetně
vyspělého elektrifikovaného pohonu, rozšířených asistenčních funkcí
a nejnovější bezpečnostní výbavy.

Pro svobodomyslné



Odvážná Kia Rio obohatí Váš život o zábavu a dobrodružství. V nově
navrženém, prostorném interiéru, který kombinuje chytrou konektivitu
s mnoha nejmodernějšími technickými výdobytky, nabízí veškerou všestrannost, jakou 
si můžete přát, a to i díky zadním sedadlům děleným a sklopným v poměru 60:40. 
Jejich sklopením vytvoříte rovnou ložnou plochu. A to vše je završeno bezkonkurenční 
7letou zárukou Kia. Kia Rio tím dokonale uspokojí všechny Vaše potřeby.

Pro milovníky zábavy.



Sportovní, elegantní a nádherně tvarovaná Kia Rio se může pochlubit mnoha vylepšenými 
a inovativními stylistickými prvky. Elegantní linie a svalnaté kontury poskytují modelu Rio 
osobitý, vzrušující vzhled s novým designem nárazníku a osobitým otvorem pro přívod vzduchu. 
Přidejte k tomu ještě nové integrované světlomety LED, masku chladiče Kia s charakteristickým
motivem tygřího nosu a 17“ kola z lehké slitiny. Za Vaším vozem Rio se tak bude každý otáčet,
ať přijedete kamkoli.

Pro obdivovatele designu.



Nastupte si do modelu Kia Rio a vnímejte svými smysly dokonalou kombinaci stylu, 
komfortu, technologie, bezpečnosti a konektivity – a to vše na jednom místě. Každému 
detailu jsme věnovali maximální péči – od ohromujícího a prostorného interiéru s modrým 
paketem, dodávaným na přání, přes ergonomicky navržená sedadla (včetně výškově 
nastavitelného sedadla spolujezdce) a 4,2“ zcela digitální ukazatel na panelu přístrojů až po 
8“ displej LCD navigačního systému. Ještě vyšší úroveň konektivity a bezpečnosti zajišťuje 
nový vyspělý systém Kia Connect, který propojí Vás a Vaše Rio, ať jste kdekoli, jakož i mnoho 
dalších bezpečnostních prvků.

Pro hledače stylu.



Pro vyznavače vzrušení.
Řízení automobilu je také o maximálním prožívání přítomného okamžiku. A Rio 
GT Line je vůz, který touží po tom, být řízen. Rio GT Line miluje ve stejné míře 
prázdné silnice i ulice velkoměsta díky sportovnímu dynamickému designu, 
podmanivým křivkám a výraznému asertivnímu a svalnatému designu 
v kombinaci s nejmodernější chytrou technologií. 

Rio GT Line ukazuje jasně svůj styl a dobrodružný charakter, od svalnatého 
předního nárazníku s integrovanými mlhovými světlomety LED s motivem 
ledové kostky přes ohromující kontury masky chladiče a volitelných světlometů 
LED až po zadní nárazník s dvojitou koncovkou výfukové soustavy.
Přidejte k tomu exkluzivní 17“ kola z lehké slitiny, zvýrazněný design bočních 
prahů a elegantní interiér s chromovanými doplňky na bezpečnostních pásech 
a máte vůz, který ukáže ostatním záda.

Mlhové světlomety GT Line s motivem ledové kostky 
Okouzlující design s motivem ledové kostky promění mlhové 
světlomety LED v nezbytnost ze světa high-tech.

Maska chladiče GT Line Kombinace velmi lesklé povrchové

úpravy a tmavě chromovaného rámečku poskytuje masce

chladiče verze GT Line onen výjimečně sportovní a odvážný

styl.



V interiéru modelu Rio GT Line si okamžitě povšimnete zvýrazněného sportovního 
charakteru a nesmírného emotivního náboje. Ohromující černá přístrojová deska, 
vzhledem připomínající uhlíkové kompozity, sedadla s moderním čalouněním, elegantní 
prošívání výplní dveří a sportovní volant s dole zploštělým věncem jsou jen malou 
ukázkou z mnoha prvků výbavy, které naleznete ve verzi GT Line. A nechybí ani 4,2“ 
zcela digitální ukazatel na panelu přístrojů a 8“ displej LCD navigačního systému, plus 
nový vyspělý systém Kia Connect, díky němuž budete
nepřetržitě ve spojení se svým vozem.

Pro fanoušky sportu.



Konektivita je vetkána do samotné duše modelu Kia Rio, vybaveného nejmodernějšími 
technologiemi a informačními a zábavními systémy. Zadívejte se na 4,2" zcela digitální ukazatel 
na panelu přístrojů. Vyberte si na přání dodávaný navigační systém s 8“ dotykovým displejem, 
který zahrnuje inovativní telematický systém Kia Connect včetně služeb „Kia Live“, mezi něž 
patří Live Traffic (dopravní zpravodajství), Live Parking (volná parkovací místa) a Live Weather 
(předpověď počasí), jakož i služby na základě aplikace pro chytré telefony včetně dálkového 
zamknutí nebo odemknutí dveří. Nebo si užívejte zábavu s audiosystémem a 8“ dotykovým 
displejem dodávaným na přání, který je kompatibilní se systémy Android Auto® a Apple 
CarPlay® *. Celkově budete neustále hýčkáni chytrým výběrem.

Pro nepřetržité spojení. 

Panel přístrojů Supervision s 4,2“ displejem LCD. Vkusně 
navržený, individualizovatelný a inteligentně uspořádaný panel 
přístrojů Supervision zobrazuje venkovní teplotu, provozní 
údaje a data palubního počítače. Kromě toho Vám umožní 
měnit další nastavení Vašeho vozu Rio.

Navigační systém s 8“ barevným displejem TFT-LCD. Navigační systém s výběrem většího 
počtu uživatelských jazyků zahrnuje systém Kia Connect a displej pro zadní kameru.

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (DAB). 
DAB používá digitální signál pro optimální 
čistotu příjmu a reprodukce rozhlasového 
vysílání. Kromě toho poskytuje také informace 
o poslouchaném pořadu a přehrávané skladbě.

Hlasové ovládání. Hlasové ovládání Vám umožní 
používat navigační systém i telefon, poslouchat 
textové zprávy, ovládat audiosystém a mnoho 
dalších funkcí – a to vše jen pomocí Vašeho hlasu.

Bluetooth. Technologie Bluetooth v novém 
modelu Rio Vám umožní přístup k telefonu 
a vybraným funkcím, aniž byste
museli pouštět volant.



Zůstaňte připojeni. Nechte se inspirovat.
Ve společnosti Kia jsme přesvědčeni o tom, že vzájemná propojení mohou být inspirací pro 
nekonečný proud příležitostí. Příležitostí, které Vás budou inspirovat k realizaci skvělých 
nápadů. Ve voze, prostřednictvím telefonu, ať jste kdekoli a hledáte cokoli. A přesně to 
naleznete díky aplikaci Kia Connect a palubním službám Kia Connect Live Services, které 
budou neustále sledovat Váš vůz a nepřetržitě nabízet informace o Vaší jízdě. Nechte se ve 
svém voze průběžně informovat online navigací s využitím dat o dopravě v reálném čase. 
Kromě toho si můžete vyhledávat čerpací stanice, parkovací místa, předpověď počasí 
a zajímavé cíle, případně používat hlasové ovládání a mnoho dalších funkcí a služeb. 
Prostřednictvím aplikace Kia Connect můžete využívat řadu užitečných funkcí, mezi něž patří 
mimo jiné přenos uživatelského profilu, navigace na posledním úseku cesty, parkování 
zajišťované obsluhou, vyhledání zaparkovaného vozu nebo ovládání dveří. S tolika 
dostupnými informacemi a funkcemi v dosahu Vašich prstů ještě nikdy nebyla příhodnější doba 
k tomu, aby se každá cesta proměnila … v opravdu inspirující jízdu.

Budete připojeni, ať jste kdekoli. Aplikace Kia Connect Vám 
odkudkoli a kdykoli zajistí nepřetržité spojení, i když nejste ve 
svém voze. Poklepejte na funkci vyhledat můj vůz a zobrazí 
se Vám poloha Vašeho vozu na velkých parkovištích nebo 
v neznámých ulicích. Po zaparkování Vás vezme za ruku 
navigace na posledním úseku cesty a dovede Vás od vozu 
do Vašeho konečného cíle. Pokud řídí Váš vůz někdo jiný, 
funkce parkování zajišťované obsluhou monitoruje jízdu 
za Vás a zajistí ochranu Vašich dat. Až se budete chtít vrátit 
ke svému vozu, naplánujte si svou jízdu a stanovte si trasu 
předem pomocí funkce odeslat do vozu. Funkce moje jízdy 
Vám poskytne souhrn informací o předchozích jízdách.

Neustále na cestách. S palubními službami Kia Connect 
Live Services budete mít snadný přístup k podrobným 
informacím o Vaší jízdě. Nechte si navigačním systémem 
vypočítat nejrychlejší trasu do jakéhokoli cíle. Praktická služba 
přitom využívá data o dopravě v reálném čase a trasu 
včetně předpokládaného času příjezdu do cíle průběžně 
upravuje na základě nepřetržitých aktualizací. Používejte 
služby Kia Connect Live Services, chcete-li sledovat počasí 
nebo zkontrolovat dostupnost parkování, případně vyhledat 
zajímavé cíle a informace o čerpacích stanicích. Aktivujte 
funkci rozpoznávání hlasu a ovládejte různé funkce hlasovými 
povely, aniž byste museli pouštět volant z rukou. Externí 
kalendář zpřístupní kalendář z Vašeho chytrého telefonu na 
displeji navigačního systému. Můžete se nechat navigovat 
přímo do místa Vaší nadcházející schůzky.

Konektivita, kdykoli ji budete potřebovat. Kia Connect Vám 
bude prostřednictvím aplikace pro chytré telefony poskytovat 
veškeré potřebné informace, i když nebudete ve svém voze. 
Stav vozidla nabízí již před odjezdem komplexní zprávu 
o Vašem voze včetně informace, zda jsou okna otevřená nebo 
zavřená, údaje o množství paliva v nádrži nebo stavu nabití 
sady akumulátorů a dalších důležitých diagnostických dat.  
Kia Connect Vám bude zasílat také důležitá upozornění 
alarmu. Poklepejte na funkci ovládání dveří a odemkněte 
dveře Vašeho vozu na dálku, nebo je zamkněte. Zkontrolujte, 
zda jsou řádně zavřená okna a kapota. Pokud řídil Váš vůz 
někdo jiný, můžete si před odjezdem obnovit veškerá svá 
uložená nastavení pomocí přenosu uživatelského profilu.

Bezpečnost a servisní podpora. Kia Connect Vám zajistí 
také bezpečnost a dobrý technický stav Vašeho vozu díky 
řadě průkopnických upozornění a důležitých zpráv alarmu 
na základě vzdáleného přístupu. Upozornění na vybitý 
akumulátor obdržíte okamžitě, jakmile poklesne stav nabití 12V 
akumulátoru pod stanovenou úroveň. Upozornění na vloupání 
do vozu a upozornění na cestující vzadu dostanete, pokud 
alarm detekuje potenciální násilné vniknutí do vozu, resp. 
senzory uvnitř vozu zaznamenají jakýkoli pohyb v zadní části 
interiéru. Upozornění na volnoběh vozidla Vám oznámí, že 
jste nechali běžet motor s převodovkou v parkovacím režimu 
(páka voliče v poloze P) při otevřených dveřích vozidla.

 
Zobrazené displeje se systémem Kia Connect jsou pouze ilustrační a nemusí reprezentovat nejnovější verzi aplikace Kia Connect a palubních služeb Kia Connect. 
 
Máte-li dotazy týkající se legislativy a práva, přečtěte si podmínky pro používání služeb Kia Connect. 

*  Informační a ovládací služby pro Váš vůz Kia: Služby budou dostupné bezplatně po dobu sedmi let ode dne prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tzn. od okamžiku, kdy 
začne platit kupní smlouva. Služby se mohou v průběhu uvedeného období měnit. Podrobné informace o fungování služeb a podmínkách jejich používání získáte od 
svého partnera Kia nebo na kia.com. Nezbytným předpokladem pro využívání služeb je chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android a smlouva s mobilním 
operátorem včetně datového tarifu, který pro zákazníky znamená dodatečné náklady.



Nechte se informovat.  
Vydejte se na průzkum.
Těšíte se každý den, jaké vzrušující zážitky Vám život s novým ránem přinese? Jdete 
vstříc dobrodružstvím, která na Vás čekají za dalším horizontem? Právě pro Vás je tu 
Kia. S palubními službami Kia Connect bude Vaše cestování chytřejší a bezpečnější, od 
každodenního dojíždění do zaměstnání přes víkendová dobrodružství až po spontánní cesty 
do neznáma. Využívejte výhody spolehlivého a přesného vedení trasy, které Vám pro každou 
jízdu nalezne nejrychlejší cestu do cíle pomocí informací o dopravě v reálném čase. Zůstaňte 
ve spojení se vším, co se děje, s využitím služeb doprava live, lokální vyhledávání a počasí. 
Kamkoli Vás život zavane, služby Kia Connect Live Services jsou připraveny*.

Informace o parkování a čerpacích stanicích. Zaparkujte 
svůj vůz rychle. Systém Vám ukáže dostupná parkovací místa 
již před příjezdem do cíle. Potenciálně volná parkovací místa 
na ulicích jsou zobrazována na základě historických dat. 
Dostupnost parkovacích míst mimo ulice je barevně odlišena. 

Pokud Vám dochází palivo, systém Vám ukáže nejbližší 
čerpací stanice včetně cen paliv z online databáze společnosti 
TomTom, abyste si mohli efektivně naplánovat zastávku pro 
tankování.

Lokální vyhledávání a předpověď počasí. Hledáte 
restauraci, kde podávají suši? Supermarket? Nebo konkrétní 
místo setkání? Jednoduše použijte funkci lokální vyhledávání. 
Bude Váš víkend v přírodě slunečný, nebo deštivý? Raději si 
zkontrolujte předpověď počasí. Po zadání destinace se Vám 
zobrazí čtyřdenní souhrnná předpověď včetně minimálních 
a maximálních teplot, rychlosti větru a pravděpodobnosti 
slunečného počasí nebo deště.

Doprava live. Navigační systém poskytuje velmi přesné 
informace o dopravě v reálném čase, které se aktualizují každé 
dvě minuty, abyste přesně věděli, kde je doprava plynulá 
a kterým oblastem se máte vyhnout. Systém Vás upozorní na 
případnou dopravní zácpu a navrhne Vám alternativní trasy.

Android Auto® zajistí dokonalé propojení mezi Vaším vozem 
a telefonem, abyste díky minimálnímu riziku rozptylování 
Vaší pozornosti dojeli bezpečně do cíle. Prostřednictvím 
jednoduchého, intuitivního rozhraní budete mít přístup 
například k navigaci s Google Maps, aplikacím, hudbě 
a hlasovému ovládání. Systém také automaticky sdružuje 
informace na přehledné „kartičky“, které zobrazuje pouze 
v případě potřeby.

Apple CarPlay® je chytrý způsob, jak bezpečně používat 
iPhone i za jízdy. Všechny funkce, které budete chtít používat, 
naleznete na displeji Vašeho vozu Rio, abyste mohli používat 
navigaci, telefonovat a poslouchat hudbu a současně se 
po celou dobu soustředit na řízení. Služba Apple CarPlay® 
není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být 
omezená.



Kia Rio bere Váš komfort opravdu vážně. Na výběr máte čalounění ergonomických sedadel 
elegantní tkaninou či sportovní kůží, nebo speciální černý kožený paket s barevnými 
ozdobnými prvky. Přidejte k tomu ostatní komfortní prvky, mezi něž patří vyhřívání výškově 
nastavitelných sedadel řidiče a spolujezdce vpředu, automatická klimatizace a úžasné 
maximální využití obestavěného prostoru, a zjistíte, že budete mít vždy dostatek prostoru 
k tomu, abyste mohli všechny rozmazlovat a dopřávat jim příjemného odpočinku. Nebo se 
můžete vydat za dobrodružstvím.

Pro vyznavače komfortu.



Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 
60:40. Zadní sedadla jsou dělená v poměru 
60:40 a sklopná, abyste měli potřebnou 
variabilitu při přepravě cestujících nebo 
zavazadel.

Zcela sklopná zadní sedadla.  
Na prodloužené ložné ploše, tvořené 
sklopenými zadními sedadly, můžete převážet 
dlouhé nebo neskladné předměty.

Nastavitelná podlaha zavazadlového 
prostoru. Podlahu zavazadlového prostoru 
můžete umístit do vyšší polohy, kde vytvoří 
rovnou plochu s navazující zadní stěnou 
opěradel sklopených sedadel (vlevo), nebo do 
nižší polohy pro přepravu dlouhých předmětů 
(vpravo).

Kia Rio je připravená a ochotná, ať Vás čeká jakékoli dobrodružství, cesta 
do města, nebo výlet na venkov. Díky prostornému interiéru, velkorysému 
zavazadlovému prostoru s objemem 325 litrů a variabilitě sklopných zadních 
sedadel mohou všichni cestovat v nejvyšším komfortu včetně potřebných 
zavazadel. To znamená, že budete vždy připraveni na cokoli.

Pro akční cestovatele.



Mechanická převodovka. Hospodárná 
6stupňová nebo 5stupňová mechanická 
převodovka zajistí rychlé a hladké řazení.

Automatická převodovka. Užívejte si hladké 
akcelerace, rychlého řazení a nízké spotřeby paliva 
díky 7stupňové dvouspojkové převodovce DCT.

Pro ladný pohyb.
V modelu Kia Rio hraje hlavní roli jízdní dynamika a provozní vlastnosti. Proto 
se může pochlubit optimalizovaným nastavením podvozku, které zajišťuje ještě 
agilnější a pohotovější ovladatelnost s vylepšeným jízdním komfortem. Díky 
automatické nebo mechanické převodovce a výběru různě velkých motorů si 
můžete být jisti, že při každé jízdě na Vás čeká vzrušení a potěšení.
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Režim setrvačné jízdy. Pokud řidič uvolní pedál plynu, jede vůz setrvačností bez odporu spalovacího motoru, který se 
hladce vypne, aby ušetřil palivo. Jakmile řidič sešlápne pedál plynu, spalovací motor se ihned spustí a zajišťuje pohon vozidla. 
Vzdálenost, kterou lze ujet s vypnutým motorem, závisí na provozních podmínkách a rychlosti jízdy.

Podpora akcelerace.

V průběhu zrychlování nebo 
jízdy ve stoupání zajišťuje 
elektromotor zvýšení točivého 
momentu odběrem elektrické 
energie z akumulátorů, a tím 
podporuje spalovací motor.

Rozjezd.

Účinnější aktivaci spalovacího 
motoru pro rychlý a plynulý 
rozjezd zajistí „e-system“.

Jízda ustálenou rychlostí.

Při jízdě konstantní rychlostí, 
pokud je úroveň nabití nízká, 
probíhá současně nabíjení 
akumulátorů spalovacím 
motorem.

Setrvačná jízda.

Verze Mild Hybrid s převodovkou 
iMT je navíc vybavena „funkcí 
setrvačné jízdy“.

Rekuperace kinetické energie.

Při zpomalování nebo brzdění 
je kinetická energie vozidla 
automaticky přeměňována na 
elektrickou energii, která slouží 
k nabíjení sady akumulátorů.

Funkce Stop & Start za jízdy.

Spalovací motor se automaticky 
vypne již ve fázi zpomalování 
před zastavením, čímž se ušetří 
ještě více paliva.

Pro modelovou řadu Rio je k dispozici systém částečně hybridního pohonu 
EcoDynamics+, který nabízí nízké emise v každodenním provozu bez nutnosti 
externího nabíjení. Chytrá kombinace nejmodernějšího zážehového motoru  
1.0 T-GDi a sady lithium-iontových akumulátorů s napětím 48 V snižuje 
spotřebu paliva i emise. Integrovaný „e-system“ navíc získává zpět kinetickou 
energii při zpomalování a zvyšuje točivý moment během zrychlování.

Pro transformaci budoucnosti.



Systém autonomního nouzového brzdění (FCA). Systém FCA analyzuje informace 
o ostatních vozidlech, chodcích nebo cyklistech na základě dat z kamery a radarových senzorů 
Vašeho vozidla, aby zabránil potenciální kolizi s nimi. FCA také předchází kolizím s vozidly při 
odbočování vlevo na křižovatkách. Jakmile je detekováno riziko nehody, objeví se na panelu 
přístrojů výstražné upozornění a systém aktivuje brzdy s využitím jejich maximálního výkonu. 
Systém rozpoznává nejen přijíždějící vozidla a cyklisty, ale také chodce přecházející vozovku.

Pro opatrné.

Parkovací senzory vpředu/vzadu 
(PDW) s tlačítkem pro zapnutí/vypnutí. 
PDW je ideální asistent pro sebevědomé 
parkování. Díky ultrazvukovým senzorům na 
předním a zadním nárazníku Vás bude při 
manévrování na parkovací místo upozorňovat 
na všechny překážky před vozem nebo za 
ním. Zvukovou signalizaci lze vypnout nebo 
zapnout.

Systém následování v jízdním pruhu (LFA) 
a aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA). 
Tento systém sleduje kamerou podélné 
značení na vozovce a kontroluje, zda se vůz 
nachází uprostřed jízdního pruhu. Upozorní 
Vás, že se vozidlo přibližuje k hranici jízdního 
pruhu, a v případě potřeby zasáhne do řízení, 
aby vůz nasměroval zpět.

Ukazatel rychlostních limitů (ISLW). 
Ukazatel rychlostních limitů Vám bude 
poskytovat všechny nezbytné informace pro 
snadné dodržování stanovených omezení 
rychlosti jízdy. Kamera na čelním okně 
rozpoznává dopravní značky omezující 
rychlost jízdy a zakazující předjíždění. 
Informace jsou zřetelně zobrazovány na 
displeji navigačního systému a panelu 
přístrojů, abyste mohli v případě potřeby 
přizpůsobit svou jízdu.

V modelu Kia Rio je bezpečnost vždy nejvyšší prioritou bez ohledu na způsob 
Vaší jízdy. Proto jeho výbava zahrnuje inovativní funkce a nejmodernější 
technologie, které Vám i Vašim spolucestujícím zajistí nejvyšší možnou 
bezpečnost na silnici i při parkování.



Pokročilý adaptivní tempomat (SCC). Pokročilý adaptivní 
tempomat používá integrovaný radarový senzor a dokáže 
měnit rychlost jízdy modelu Rio i jeho vzdálenost od vozidla 
vpředu. Systém udržuje bezpečnou vzdálenost od vpředu 
jedoucího vozidla automatickým přizpůsobováním rychlosti 
jízdy. Pokud vozidlo vpředu zpomalí a není možné udržet 
nastavenou bezpečnou vzdálenost, sníží systém rychlost jízdy. 
Jakmile vozidlo vpředu zrychlí, vrátí se Rio zpět k nastavené 
rychlosti jízdy.

Elektronicky řízený stabilizační systém (ESC). V případě 
náhlého brzdění nebo změny směru jízdy přichází ke slovu 
systém ESC, který upraví točivý moment motoru a nezávisle 
přibrzďuje jednotlivá kola. Bezpečným zpomalením vozu si 
řidič zachová maximální kontrolu nad vozem.

Řízení stability vozidla (VSM). VSM společně s elektrickým 
posilovačem řízení zaručuje stabilitu vozu Rio dokonce i při 
brzdění v zatáčce.

Asistent pro rozjezd do kopce (HAC). Rozjezd do kopce 
může být ošidný. S tímto asistentem ho však vždy zvládnete 
naprosto bravurně. Asistent pro rozjezd do kopce zabrání 
pohybu vozidla dozadu.

Udržování stability v přímém směru (SLS). Při brzdění a jízdě přímým směrem zaznamenává 
systém rozdíly brzdného účinku mezi pravými a levými koly, a v případě potřeby upravuje 
brzdnou sílu tak, aby nedošlo ke změně směru jízdy a vůz si zachoval směrovou stabilitu.

Systém sledování mrtvého úhlu (BCW) a asistent pro 
odvrácení kolize s vozem v mrtvém úhlu (BCA). Pokud ch-
cete změnit jízdní pruh, systém BCW detekuje vozidla v oblasti, 
kam nevidíte, a upozorní Vás na ně výstražným symbolem na 
vnějším zpětném zrcátku a centrálním displeji za doprovodu 
zvukového signálu. Pokud začnete přejíždět do sousedního 
pruhu, v němž se ve Vašem mrtvém úhlu pohybuje jiné 
vozidlo, začne systém BCA modelu Rio kromě upozornění také 
automaticky brzdit, aby zabránil kolizi.

Upozornění na přijíždějící vozidla v příčném směru při 
couvání (RCCW). Radarový systém RCCW Vás při couvání 
z parkovacího místa nebo příjezdové cesty upozorní na vozid-
la, která přijíždějí ze stran a mohla by Vás ohrozit.

Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA). 
Kamera na čelním okně detekuje za tmy světlomety protije-
doucích či zadní svítilny před Vámi jedoucích vozidel a auto-
maticky přepne na tlumená světla, aby se zabránilo oslňování 
ostatních řidičů. Jakmile jsou všechna vozidla mimo dohled, 
světlomety přejdou zpět na dálková světla.

Pro model Kia Rio je bezpečnost řidiče a cestujících na prvním místě. Díky 
tomu zvládnete s pocitem naprosté jistoty veškeré výzvy, s nimiž se za 
volantem setkáte.

Pro rozvážné.



Pro pocit jistoty.
Rio je oddáno bezpečnosti. Od vyspělých materiálů v konstrukci karoserie a jejich 
rozmístění až po využití nejmodernějších, nejostražitějších a nejaktivnějších 
asistenčních systémů včetně specializovaných senzorů a radarových systémů – 
bezpečnost je vždy na prvním místě.

Šest airbagů. Rio chrání cestující a snižuje riziko jejich 
poranění v případě kolize mimo jiné čelními airbagy pro 
řidiče a spolujezdce vpředu, dvěma bočními airbagy a dvěma 
okenními airbagy v celé délce interiéru.

51% vyspělých vysokopevnostních ocelí. Nové Rio používá 
51 % vyspělých vysokopevnostních ocelí. Výsledkem je 
fenomenální tuhost karoserie, vyšší úroveň ochrany cestujících 
a lepší jízdní dynamika.

8 zón komponentů lisovaných za tepla včetně tvrzení. 
V osmi nejvíce namáhaných oblastech vyztuženého skeletu 
karoserie modelu Rio nalézají uplatnění komponenty lisované 
za tepla včetně tvrzení. Díky tomu Vám Rio poskytne ještě 
účinnější ochranu v případě nehody.

97 m lepených spojů. Nové Rio používá více než šestkrát více 
strukturálního lepidla než předchozí generace. Díky tomu je 
jeho karoserie ještě tužší a současně i lehčí. Dalším přínosem 
je optimalizované odhlučnění a menší přenos vibrací.

Konstrukce modelu Kia Rio zahrnuje mimořádně odolné materiály a velmi vyspělé 
systémy, které zajistí Vaši bezpečnost a poskytnou Vám maximální podporu 
a ovladatelnost.



Při pohledu na model Kia Rio nelze než obdivovat jeho nesmírnou krásu 
a vytříbený styl v kombinaci se smyslem pro zábavu a dobrodružství. Jeho 
elegantní, aerodynamické linie však nejsou jediným zdrojem skvělého renomé. 
Rio nabízí také řadu motorů včetně nejmodernějších elektrifikovaných pohonů 
Kia (verze Mild Hybrid (MHEV) a iMT). Díky nim bude každá jízda ještě 
komfortnější a hospodárnější. O tom si mohou ostatní jen nechat zdát.

Pro ty, co chtějí charakter.



Na modelu Kia Rio je skvělé, že se hodí pro jakýkoli druh provozu. Nabízí 
nejvyšší úroveň praktičnosti od městských ulic až po romantické výlety 
nebo náhlou touhu po dobrodružství. Navíc si za jeho volantem užijete také 
maximální radost z jízdy. Nejenže Vás tedy Kia Rio odveze z bodu A do bodu B, 
ale každou jízdu promění v naprosté potěšení.

Pro všestranně nadané.



Krása modelové řady Kia Rio spočívá v tom, že ať jsou Vaše požadavky nebo touhy 
jakékoli, vždy naleznete perfektní Rio právě pro Vás. Díky nejmodernějším elektrifikovaným 
pohonům máte na výběr verze Mild Hybrid s částečně hybridním pohonem (MHEV) 
a převodovkou iMT, nebo probuďte svou vášeň pro sportovní, dynamický vzhled a vzrušující 
doplňky s novým stupněm výbavy GT Line. Ať se rozhodnete jakkoli, můžete si být jisti, že 
řízení už nikdy nebude jen o tom, dojet odněkud někam.

Pro milovníky nápaditosti.



Velurové koberce. Udržujte interiér svého vozu dlouhodobě 
v bezvadném stavu. Tyto koberce z velmi kvalitního veluru 
ochrání interiér Vašeho vozu Rio před každodenními 
nečistotami a současně vylepší jeho vzhled. Koberce jsou 
střiženy na míru tvarům a rozměrům prostoru pro nohy 
a vpředu jsou opatřeny logem vozidla. Nežádoucímu pohybu 
koberců brání protiprokluzová spodní strana a speciální 
bodové upevnění.

Vana do zavazadlového prostoru. Tato na míru vyrobená 
vana do zavazadlového prostoru ochrání Váš zavazadlový 
prostor při přepravě mokrých, zablácených nebo zašpiněných 
předmětů. Odolná vana má protiskluzovou povrchovou 
úpravu a je nepropustná se zvýšenými okraji. Texturovaný 
protiskluzový povrch zabraňuje pohybu přepravovaných 
předmětů za jízdy. Vana je vyrobena na míru a její design 
s logem Rio z kartáčovaného hliníku ladí s interiérem Vašeho 
vozu.

Originální příslušenství Kia je navrženo a zkonstruováno na míru Vašeho vozu Rio. Dejte tak 
najevo svůj postoj a dodejte svému Riu individuální styl. Prémiové příslušenství, vyráběné 
v souladu s nejvyššími standardy kvality a designu, je nejlepším způsobem, jak zdokonalit 
Váš vůz. Požádejte Vašeho nejbližšího prodejce Kia, který Vám ochotně pomůže s výběrem.

Pro individualisty.

Zábava pro cestující vzadu s držákem pro iPad®. Televizní 
pořady, filmy, hry – to vše si nyní mohou užívat Vaši 
spolucestující i za jízdy, aby jim na dlouhých cestách ubíhal 
čas rychleji. Nejlepší zážitky ze sledování zajistí funkce otáčení 
a nastavení sklonu.

Sada designových doplňků. Vytvořte si Rio, které bude stejně jedinečné jako Vy. Nyní můžete ukázat na silnici svůj přitažlivý 
styl. S touto sadou příslušenství, která zahrnuje lišty vnitřních prahů, ochranná lišta pátých dveří a kryty zpětných zrcátek, 
dodáte designu vozu řadu okouzlujících detailů. K dispozici je klasický černý klavírní lak, elegantní stříbrná a energická červená. 
Všechny uvedené produkty jsou nabízeny v sadě i jednotlivě.



Pro milovníky detailů.
Kia Rio nabízí nejen moderní design, nejmodernější techniku a chytré funkce, 
ale také široký výběr prvků výbavy na přání, s nimiž si můžete individualizovat 
svůj vůz a dodat mu punc opravdové výjimečnosti.

Maska chladiče. Ikonická maska chladiče Kia s motivem 
tygřího nosu byla pro nové Rio modernizována. Dlouhá, 
úzká a uzavřená maska chladiče s leskle černým povrchem 
zanechává ještě silnější dojem než dosud – a umocňuje 
sportovní vzhled modelu Rio.

Senzor deště. Senzor deště detekuje kapky vody dopadající 
na sklo čelního okna a při dosažení stanovené intenzity 
aktivuje stěrače.

Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka. Vnější zpětná 
zrcátka můžete sklopit nebo odklopit stisknutím tlačítka, nebo 
dálkově zvenku.

Bezklíčkový přístupový systém. Užívejte si snadné nastu-
pování bez klíčku díky dálkovému ovládání. Dveře Vašeho 
vozu jednoduše odemknete nebo uzamknete stisknutím 
tlačítka na vnější klice dveří.

Loketní opěrka na středové konzole. Komfortní oporu při řízení posky-
tuje loketní opěrka s měkkým povrchem, která barevně ladí s interiérem.

Vstup USB. Přenosná paměťová zařízení a kompatibilní přeh-
rávače lze připojit prostřednictvím vstupu USB.

Audiosystém s 8“ barevným dotykovým displejem. Dotykový 
displej audiosystému zobrazuje názvy interpretů a skladeb a může 
být ovládán dotykem prstu. Systém je kompatibilní se systémy 
Android Auto® i Apple CarPlay® * a dokáže přehrávat soubory MP3.

Zcela automatická klimatizace. Zcela automatickou 
klimatizaci si nastavíte a už na ni nemusíte myslet. Systém se 
automaticky zapíná a vypíná, aby udržel požadovanou teplotu 
v interiéru.

Vyhřívaná sedadla vpředu. Vyhřívaná sedadla vpředu 
zahrnují tři nastavitelné úrovně tepla a poskytnou Vám 
pohodlí, když je venku chladno.

Vyhřívaný volant. Během chladného rána si budete užívat 
příjemného povrchu vyhřívaného volantu.

Nabíjecí vstup USB vzadu. Cestující vzadu mohou prakticky 
nabíjet svá zařízení prostřednictvím vstupu USB na zadní části 
středové konzoly.



Pro sofistikované znalce.
Vaše Kia Rio o Vás prozrazuje mnohé jak svým interiérem, tak svým 
zevnějškem. Rozmanitá nabídka zahrnuje čalounění z tkaniny i kůže. Skvostem 
v nabídce interiérů je zcela nový a exkluzivní modrý paket s barevně sladěnou 
vnitřní výbavou, který prostě musíte vidět. Ale vybrat si můžete také sportovní 
čalounění černou kůží s červenými doplňky.

Speciální barevné pakety. Měkká sedadla s výraznými 
bočními polštáři a praktickou syntetickou kůží v červené nebo 
modré barvě nabízejí trvalý komfort. Sladěné ozdobné prvky 
na dveřích a přístrojové desce vytvářejí v interiéru útulné 
prostředí.

Standardní černá tkanina pro Comfort. Čalounění sedadel 
měkkou, ale odolnou tkaninou je útulné a poskytuje oporu. 
Ozdobné prvky na dveřích a přístrojové desce jsou vyrobeny 
z lakovaného kovu v barvách, které doplňují odstíny tkaniny na
sedadlech.

Standardní černá tkanina pro Exclusive. Čalounění 
sedadel měkkou, odolnou tkaninou je útulné a komfortní. 
Osobitý vetkaný vzor umocňuje moderní atmosféru interiéru. 
Ozdobné prvky na dveřích a přístrojové desce jsou vyrobeny 
z lakovaného kovu v barvách, které doplňují odstíny tkaniny 
na sedadlech.

Černá kůže Saturn pro Exclusive, na přání. Měkká sedadla 
s výraznými bočními polštáři a praktickou syntetickou kůží 
nabízejí trvalý komfort. Sladěné ozdobné prvky na dveřích 
a přístrojové desce vytvářejí v interiéru útulné prostředí.

Černá kůže + praktická syntetická kůže pro GT Line. Přitažlivá polokožená sedadla 
s látkovými středy čalouněná černou tkaninou a praktickou syntetickou kůží s okouzlujícím 
šedým prošíváním poskytují modelu Rio GT Line naprosto jedinečnou eleganci a sportovní styl.



Kola

Barvy karoserie

Rozměry (mm)

Informace o pneumatikách, týkající se spotřeby paliva a dalších parametrů v souladu s Nařízením EU č. 2020/740, jsou k dispozici na našich webových stránkách  
[www.kia.cz]. Uvedené údaje o pneumatikách jsou pouze pro informaci.

Celková délka 4 065/4 070 (GT-line) Prostor pro nohy (vpředu) 1 070
Celková šířka 1 725 Prostor pro nohy (vzadu) 850
Celkový výška 1 450 Prostor pro hlavu (vpředu) 987
Rozvor 2 580 Prostor pro hlavu (vzadu) 964
Přední převis 830/835 (GT-line) Šířka v ramenou (vpředu) 1 375
Zadní převis 655 Šířka v ramenou (vzadu) 1 355
Objem palivové nádrže (l) 45 Objem zavazadlového prostoru (VDA l) 290

Pro propracovaný vzhled.
Na výběr máte devět zářivých barev karoserie a čtyři různé designy kol, takže 
můžete mít poslední slovo ohledně vzhledu Vašeho nového modelu Kia Rio.

Záruka Kia platí do ujetí 150 000 km. Záruka je platná ve všech členských státech EU (a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a Gibraltaru). Odchylky podle platných 
záručních podmínek, např. pro lak a výbavu, podléhají místní legislativě a podmínkám. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP) 5,1–6,0 l/100 km a 115–136 g/km.

Bílá Clear White [UD] Šedá Perennial Grey [PRG]

Stříbrná Silky Silver [4SS]

Černá Aurora Black Pearl [ABP]

Červená Signal Red[BEG]

Zelená Urban Green [URG]

Žlutá Most Yellow [MYW]

Modrá Smoke Blue [EU3]

Modrá Sporty Blue [SPB]

15" kola z lehké slitiny15" ocelová kola 16" kola z lehké slitiny

17" kola z lehké slitiny
(pouze pro GT Line)



Pokud si pořídíte nový vůz Kia, chceme, abyste cítili těsné sepjetí se svými 
zážitky z jízdy, a to nejen dnes, ale také v dalších letech. Proto pro všechny 
nové vozy Kia platí exkluzivní rozšířené záruky.

7letá záruka na vozidlo. Všichni majitelé vozů Kia těží z výhod 
7leté záruky na nový vůz, s omezením na 150 000 km (až  
3 roky bez omezení; od 4. roku do ujetí 150 000 km). Bezplatná 
záruka na celý vůz je přenosná na následné majitele za 
předpokladu pravidelné údržby vozu v souladu se servisním 
plánem.

7letá záruka Kia na akumulátory verzí EV/HEV/PHEV. 
Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů
v elektromobilech. (EV), hybridních vozech (HEV) a externě 
nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají 
konstrukci, koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto 
akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace 
vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, 
která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory  
(48 V nebo 12 V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se 

vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla 
bez ohledu na počet ujetých kilometrů. 
*Pouze u elektromobilů (EV) a externě nabíjitelných 
hybridních vozidel (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení 
kapacity akumulátorů pod hranici 70 %. Na snížení kapacity 
akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se 
záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity 
akumulátorů postupujte podle pokynů v návodu k obsluze. 
Více informací o záruce Kia naleznete na www.kia.cz.

Vše, co potřebujete  
pro maximální pocit jistoty.



Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

Oficiální dovozce:
Kia Czech s.r.o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.cz
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