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Hayat sizin ne yaptığınızdır.
KIA dünyasına hoş geldiniz.

Hayat her anı ile güzeldir. Her açıdan canlı, beklenmedik ve heyecan verici gelişmelere sahne olur. 
Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın KIA, hayat yolculuğunuzda yeni keşifler için sizinle olacak.

 
KIA olarak kendimizi her zaman daha iyi bir gelecek yaratma amacına adadık. Yeni heyecanlar ve yeni ufuklar 

keşfetmeniz için yepyeni otomobiller üretmemiz de bu amacın sonucu. Çarpıcı tasarımlar, akıllı çözümler ve 
ileri teknolojiler sunan otomobiller... Uzun garanti süreleriyle sizi güvende hissettiren otomobiller... Bugüne ait 

beklentilerinizi ve yüksek standartlarınızı eksiksiz olarak karşılayan otomobiller... Tüm bu ayrıcalıklar tek bir 
vizyonun sonucu ve biz buna “KIA’yı bir denersin, hep seversin” diyoruz.

 
Kia ile sahip olacağınız en enerjik otomobile, yeni Rio’ya yakından bakma zamanı. 





Gözleriniz kamaşsın.
Her şeyiyle yenilenen KIA Rio’dan etkilenmemek mümkün değil. Kompaktlığı ile 

ihtiyacınız olanı ve daha fazlasını taşıyabilecek bir otomobil. Pürüzsüz ve dinamik 
tasarımı, Rio’ya ilgi çekici bir görünüm kazandırıyor. Konforlu özellikleri, donanımı 

ve keskin çizgilerle dolu teknolojisi seyahatlerinizi doğal bir keyfe dönüştürecek. 
İleri seviye güvenlik özellikleriyle hak ettiğiniz tüm iç huzuru size verecek.



Hayat tarzın için senin tarzında bir otomobil.
KIA Rio, yolda geçen zamanınızı keyiflendirmek için tasarlandı. Katlanabilir arka koltukları ve geniş  
iç alanıyla ihtiyacınız olan fonksiyonlar sizi bekliyor. Akıllı fonksiyonlarıyla teknolojiye bağlı 
kalmanızı sağlıyor. Dinamik yol tutuşu ile sürüş sırasında keyfiniz yerinde olacak. 5 yıl veya  
150.000 km garantisi ile hem kendine güveniyor hem de size güven veriyor.





Baş döndüren hatchback ile tanışın.
Sportif, zarif ve estetikle tasarlanmış yeni ve gelişmiş KIA Rio, daha önce 
görülmemiş yenilikçi tasarımıyla gurur duyuyor. Aerodinamik çizgileri ve güçlü 
hatları, Rio’ya farklı ve hareketli bakış açıları kazandırıyor. KIA imzalı tiger 
nose ön ızgarası, 15” alüminyum alaşım jantları, saten siyah radyatör ızgara 
ve krom çerçevesiyle detaylara sağlam bir stil ekliyor.





Parmaklarınızın ucunda, kocaman bir dünya.

Kia Rio’nun eğlence dünyasına girmek, bir tık kadar kolay. 
Renkli multimedya ekranında, müzik sisteminden gelişmiş 

bağlantı seçeneklerine kadar her şey var.



Sihir dolu.
Modern, sportif ve sürücü odaklı iç tasarımıyla KIA Rio şimdi hiç olmadığı 

kadar iddialı. Narin dokunuşlu malzemeleri ve ergonomik bir tasarıma 
sahip ön koltuklarıyla rahatlığınız garanti altında. Yüksek konfor, üstün 

teknoloji, geniş ve fonksiyonelliğe sahip KIA Rio ile rahatınız her yerde 
yerinde olacak.



Bağlan, tıkla, eğlen...
Rio’nun Connectivity özelliği sayesinde eğlenceye bağlanmak için  
birçok farklı fırsatınız var. Bluetooth özelliği sayesinde gelen aramaları  
kolayca cevaplayabilir, sesli komut özelliğiyle de elleriniz direksiyondayken 
pratik bir şekilde arama yapabilirsiniz. AppleCarPlay™ ve AndroidAuto™ 
özellikleriyle cep telefonunuza kolayca ulaşabilirsiniz.



AndroidAuto™ kusursuz ve eksiksiz bir 

şekilde cep telefonunuza bağlanmanız için 

tasarlandı. Bunu yaparken de tabii ki  

güvende olmanız için... Google Haritalar, 

uygulamalar ya da müzik...  

Cep telefonunuzda neye ulaşmak 

istiyorsanız AndroidAuto™ ile 

Rio’nun ekranında. 

AppleCarPlay™, araç kullanırken cep 

telefonunuza ulaşmanızın en kolay 

ve en güvenilir yolu. Telefonunuzun 

ekranını Rio’nun multimedya ekranından 

kolayca yönetebilirsiniz. İster müzik 

dinleyip, isterseniz de navigasyonunu 

kullanabilirsiniz. 





Hayatınızı kolaylaştıracak bir otomobil.
KIA Rio konu bağlanabilirliğe geldiğinde sizi şımartacak. Güncel, akıllı teknolojileri ile bilgi 

ve eğlence dolu sistemi isteklerinizi yerine getirecek.

1. 3,5” gösterge bilgi ekranı  Kişiye özel ayarlanabilir ve zekice tasarlanmış supervision gösterge paneli, dışarıdaki hava 
sıcaklığıyla birlikte otomobil ve yol verilerini gösteriyor.

2. USB & AUX girişleri  Flash sürücüleri ve diğer uyumlu ses cihazlarını AUX ya da USB girişlerine bağlayabilirsiniz.



Tamamen yeni bir konfor türü.
KIA Rio, konfor konusunu oldukça ciddiye alıyor. İleri seviye özellikleriyle 
yolculuklarınızda ek bir ayrıcalık sunuyor. Rahat koltuk yapısı ve ferah iç 
alanı sizi keyifli yolculuklara çıkaracak.





Her türlü yolculuk için hazır. 
KIA Rio, herkesi ve her şeyi konfor içinde konuk etmeye hazır. Ferah 
325 litrelik bagaj alanı ve esnek katlanabilir arka koltuklarıyla tüm 
eşyalarınızı taşıyabilmeniz için sizi bekliyor.

1. 60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar   Arka koltuklar, 60:40 bölünebilir ve katlanır. Duruma göre yolcu ya da bagajınız için size tam esneklik sağlar.

2. Tamamen katlanabilen arka koltuklar   Arka koltuklar düz bir şekilde katlanarak uzun ve büyük eşyaları geniş bir bagaj alanında taşımanıza olanak sağlar.

3. Ayarlanabilir bagaj zemini   Bagaj zeminini yükselterek katlanmış koltuklarınız için yer sağlayabilir ya da alçaltarak uzun eşyalar için yer açabilirsiniz.





Motor 1.25 MPI 1.4 MPI

Hacim (cc) 1.248 1.368

Maks. güç 
(ps/rpm)

    Yüksek güç
84/6.000 100/6.000

    Düşük güç

Maks. tork 
(Nm/dev)

   Yüksek güç
121,6/4.000 133,3/4.000

   Düşük güç

Şanzıman 5 ileri manuel 6 ileri  otomatik

Otomatik vites  Yumuşak hızlanma, atik 
vites geçişleri ve yakıt ekonomisine 

sahip  6 ileri otomatik vitesin keyfini 
çıkarın.

5 ileri manuel vites   Hızlı, yumuşak vites 
geçişleri sunar.



İçten dışa dinamik.     
Performans, KIA Rio’da en büyük öneme sahip etken. Dinamik bir sürüş, 

güçlendirilmiş şasi, daha iyi yol tutuşu ile gelişmiş sürüş konforu sunar. Vites 
ve motor seçenekleri ile her sürüşünüzün keyif verici olacağından emin 

olabilirsiniz.



1. HAC (yokuş kalkış destek sistemi) Yokuş kalkış desteği, geriye doğru kaymanızı engeller. Böylece yokuşlarda kolay kalkışın keyfini çıkarabilirsiniz. 

2. Park uyarı sistemi (PDW-R)  Geri gelerek park ederken sesli uyarılar, arkanızdaki herhangi bir engel için sizi uyaracak. 

3. Elektronik sabitlik kontrolü (ESC)  Ani bir fren ya da viraj durumunda ESC, motor torkunu düzende tutarak fren gücünü bağımsız bir şekilde dağıtır. 
Böylece maksimum güven ve kontrol ile otomobilinizin yavaşlamasını sağlar.

 VSM (ESP’li araç denge yönetim sistemi)  Gücünü motordan alan direksiyon ile VSM,  eş zamanlı fren ve dönüş anlarında Rio’nun sabit kalmasına 
olanak sağlar.

ESC ile VSM

Kontrolü asla kaybetme. 
KIA Rio’nun koruyucu materyal ve ileri düzey özellikleri sizi  
güvenli ve kontrollü tutmaya yardım edecek.



% 51
Rio’nun kullandığı %51 oranında İleri Düzey Güçlü Çelik (AHSS) 
sayesinde olağanüstü bir gövde sertliğine, geliştirilmiş iç alan 
korumasına ve dinamik bir performansa sahip olacaksınız.

AHSS  

97m
Yapısal yapıştırıcı ile Rio, artık hem daha sert ve güçlü, hem de 
daha hafif. Bu özelliğiyle gürültüyü ve titreşimi azaltarak 
sürüş deneyimini artırıyor.

yapısal yapıştırıcı8alan
8 çekirdek bölgede bulunan sıcak damgalı bileşenler ile Rio’nun 
güçlendirilmiş gövde yapısı, olası hasar durumunda iç alanın 
korunmasına çok daha fazla katkıda bulunuyor.

Sıcak damgalı bileşenli

6 hava yastığı  Ön koltuk hava yastıkları, 
yan kısımlar için iki hava yastığı ve kabin 
boyunca uzanan iki perde hava yastığı ile 
güvenliğiniz üst seviyede.



Tamamen pratik, bütünüyle arzu edilen.
KIA Rio’nun güzelliği, herhangi bir amaca kusursuzca uyum sağlayabilir. Zarif tasarımından 
akıllı çok yönlülüklerine, sürüş keyfiyle tam pratiklik sunuyor. Sadece A noktasından  
B noktasına gitmekle kalmayacak, ayrıca her yolculuğunuzdan sınırsız bir haz alacaksınız.





Halojen ön farlar
Ön farları, yüksek bir aydınlatma sunarak 
yolunuzdaki engelleri saptamanızı 
sağlayacak.

Yağmur sensörü
Yağmur sensörleri, ön camdaki yağmur 
damlalarını saptar ve silecekleri 
harekete geçirir.

Elektrik kontrollü, isıtmalı ve 
katlanabilir, yan aynalar
Yan aynalar, tek bir tuşla ya da 
dışarıdan kumandayla katlanarak açılıp 
kapatılabilir.

7” dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi
Geri görüş kamerasıyla entegre Dinamik Kılavuz Çizgileri sayesinde, 
park sırasındaki durumunuzu net olarak bilir, böylece çok daha hızlı 
ve güvenli park edebilirsiniz. 

Otomatik buğu çözücü
Otomatik buğu çözücü, ön camlardaki 
buğuyu saptar ve fanı otomatik olarak 
harekete geçirir.

Saten siyah radyatör izgara ve krom çerçeve
KIA’nın ikonik tiger nose ızgarası Rio için güncellendi. Uzun, dar ve parlak siyah 
ızgarasıyla Rio’nun sportif görünümüne daha önce olmadığı kadar güzel bir 
görünüm kazandırıyor.

Spoiler
Arka spoiler’ı, hava akımını iyileştirerek 
hareket halinde arka tekerleklere 
geliştirilmiş bir aerodinamik etki 
katıyor.

Aerodinamik silecekler
Aerodinamik silecekleri, yüksek 
hızdayken sileceğin ön camla temas 
halinde kalmasını sağlıyor.

Haz verecek ayrıntılar. 
Tasarım özellikleri ve detayları, KIA Rio’ya dinamik seçenekleri ve çok yönlülüğünü bir araya getirerek 
performans kazandırıyor.



Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön 
emniyet kemerleri
Uzunluğu ayarlanabilir emniyet kemeri 
tokası ile kendiniz için kusursuz uyumu 
yakalayabilirsiniz.

Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj 
aynası 
LED ışığıyla güneşlik aynası, 
görünüşünüzü kontrol etmenize 
yardımcı olacak.

Manuel klima
Kullanımı kolay düğmeleriyle sıcaklığı 
hızla ve rahatlıkla değiştirebilirsiniz.

Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektrikli 
direksiyon
Direksiyon milini aşağı-yukarı veya 
içeri-dışarı ayarlayarak sizin için en 
doğru pozisyonu bulabilirsiniz.

ISG ( start & stop ) sistemi**
Motoru rölantide çalışırken otomatik 
olarak kapatarak yakıt tüketimini 
azaltır.

Otomatik hız sabitleyici (cruise control)
Otomatik gösterge fonksiyonlarını 
direksiyonda bulunan düğmelerle kontrol 
edebilirsiniz. Böylece hızınızı seyir 
sırasında güvenli bir seviyede tutabilirsiniz.

TPMS (lastik basınç izleme sistemi)
TPMS, ABS sisteminde bulunan hız 
sensörlerini kullanarak lastiklerdeki 
hava kaybını saptayarak hıza göre 
değişimlerini size bildirir.

Direksiyondan kumandalı multimedya 
sistemi
Tek parmağınızla ses ayarlarınızı 
değiştirebilir ve güvenli sürüşünüzü 
sürdürebilirsiniz.

** 1.4L Motor hacmine sahip 6 ileri otomatik araçlarda ISG (start & stop) sistemi bulunmamaktadır.

Arka ve ön kapı şişe tutacağı
Ön ve arka kapıda bulunan şişe 
tutacakları ile içeceklerinizi 
sürüş sırasında da yanınızda 
bulundurabilirsiniz.

Saklama gözlü ön kol dayama
Yumuşak dokunuşlu, renk bütünlüğü 
sağlayan kol dayama yeriyle rahat bir 
sürüş desteğine sahip olacaksınız.

Bluetooth (sesli kontrol sistemi)
Rio’daki Bluetooth teknolojisiyle elinizi 
kullanmadan telefonunuza ve diğer 
özelliklere erişim sağlayacaksınız.



Modunuza uyum sağlayacak 
kusursuz seçenekler. 
I

Olimpo Gri, Kumaş

Yumuşak koltukları uzun süre 
boyunca konfor sunan kaliteli 
kumaşlar ile destekleniyor. 
Ayrıca tasarımı ile iç alanda 
samimi bir ortam yaratıyor.



Saturn Siyah, Kumaş

Yumuşak ve dayanıklı koltuk 
kumaşı, sıcak bir destek sağlıyor. 
Ayrıca renk ve ayrıntıları ile 
muhteşem bir deneyim  
sunuyor.



Renkler Jantlar

Galaksi Siyah (ABP)

Alp Beyaz (UD)

Mercan Kırmızı (BEG)

Saten Gri (4SS)

Platinyum Gri (ABT)

Duman Mavi (EU3)

15” Alüminyum Alaşım 
Jantlar

15” Çelik Jantlar ve 
Jant Kapağı

Boyutlar (mm) 

Kendi tarzınızı oluşturun. 
Enerji dolu renkleri ve 3 değişik jant stiliyle KIA Rio’nuzun 
son halini siz belirleyin.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR 1.25 DOHC CVVT 1.4 DOHC CVVT

Tip Benzinli, 4 silindirli 16 Valf DOHC

Silindir hacmi (cc) 1.248 1.368

Çapx Strok (mm) 71,0 X 78,8 72,0 X 84,0

Maksimum güç (PS/d/d) 84/6.000 100/6.000

Maksimum tork (Nm/d/d) 121,6/4.000 133,3/4.000

SÜSPANSİYON

Ön Viraj Demirli Mc Pherson

Arka Burulma kirişli aks

GÜÇ AKTARMA 5 ileri manuel 6 ileri otomatik

Vites oranları

1. vites 3,545 4,400

2. vites 1,895 2,726

3. vites 1,192 1,834

4. vites 0,906 1,392

5. vites 0,719 1,000

6. vites - 0,774

Geri vites 3,636 3,440

Son dişli 4,600 3,612

FRENLER

Ön Hava soğutmalı disk

Arka Kampana

LASTİKLER

Lastik ve jant boyutu 185/65 R15

1.25 DOHC CVVT 1.4 DOHC CVVT

ÖLÇÜLER

Dış (mm)

Uzunluk 4.065

Genişlik 1.725

Yükseklik 1.450

İç (mm) 
(ön/arka)

Bacak mesafes 1.070/850

Baş mesafesi 987/964

Omuz mesafesi 1.375/1.355

Dingil mesafesi (mm) 2.580

İz genişliği (ön/arka) (mm) 1.518 /1.524

Minimum yerden yükseklik (mm) 140

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s) 170 183

Hızlanma (sn) 0-100 km/s 12,9 12,9

YAKIT TÜKETİMİ

NEDC

Şehir içi (L/100 km) 6 7,3

Şehir dışı (L/100 km) 4,1 5,2

Karışık (L/100 km) 4,8 5,9

CO2 emisyonu  
(Karışık, g/km) 109 136

DİĞER ÖZELLİKLER

Boş ağırlık (kg) (min/maks) 1.127 - 1.207 1.158 - 1.246

Oturma kapasitesi 5

Yakıt deposu kapasitesi (L) 45

Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik 
konumda 325

Distribütör firmanın, önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir. Bu katalogtaki bazı özellikler standart modelde bulunmayabilir. 
Araca ait teknik veriler, homologasyon test raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden alınmıştır. Yukarıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun EEC 93 / 116 / EC 
direktifiyle uyumlu resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım altında elde edilen değerlerden farklılık gösterebilir. Bu testlerde kullanılan araçlar standart 
donanımda olup opsiyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. KIA binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altındadır. Anahtar teslim tarihinden itibaren, aracınız toplamda 5 yıl veya 
150.000 km boyunca KIA Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr. Yukarıda belirtilen donanım özellikleri 2019 model yılı araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından distribütör 
firma sorumlu değildir.
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