Kia Rio

Otwórz się
na nowe perspektywy
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Dla
indywidualistów
NADWOZIE

Przedstawiamy nową Kia Rio. Spójrz
na jej atrakcyjną linię, a następnie poznaj
nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Wśród nich prym wiedzie zaawansowany
napęd hybrydowy, innowacyjne rozwiązania
wspomagające kierowcę oraz najnowsze
układy bezpieczeństwa czynnego.
Dzięki tym zaletom Kia Rio zapewnia
dynamikę jazdy oraz komfort i spokój
podczas prowadzenia.

4

5

Dla miłośników
przygody
NADWOZIE

Nowa Kia Rio to samochód dla osób
pełnych radości życia i kochających
przygody. W jej przestronnym wnętrzu
znajdziesz wiele praktycznych rozwiązań,
a także najnowsze funkcje multimedialne.
Do tego wiodąca w branży, 7-letnia
gwarancja. Czy można chcieć więcej?
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Dla estetów

Nowa Kia Rio to połączenie sportowego ducha i eleganckiego stylu. Subtelne linie nadwozia
współgrają z charakterystycznymi detalami, takimi jak: wąski wlot powietrza, nowoczesne
lampy LED czy 16-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego. Ten samochód potrafi przyciągnąć uwagę.

NADWOZIE
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Zajmij miejsce w nowej Kia Rio, a docenisz połączenie stylu, komfortu, nowych technologii i rozwiązań
multimedialnych. W dopracowanym, przestronnym wnętrzu znajdziesz ergonomiczne fotele przednie
z regulacją wysokości, 4,2-calowy kolorowy ekran komputera pokładowego i 8-calowy ekran systemu nawigacji.
Z kolei nowatorskie rozwiązanie UVO Connect marki Kia zapewnia jeszcze lepszą łączność ze światem.

Dla ceniących
elegancję

WNĘTRZE

7 lat
aktualizowania mapy
Każdy nowy samochód marki Kia fabrycznie
wyposażony w system nawigacji firmy LG
otrzymuje 6 rocznych darmowych
aktualizacji mapy. Dzięki temu system
nawigacji będzie zawsze korzystał
z najnowszych danych.
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NADWOZIE WERSJI GT LINE

Dla głodnych emocji
Prowadzenie jest Twoją pasją? Jeżeli tak, to właściwą odpowiedzią jest Kia Rio GT Line. Jej sportowy,
dynamiczny design idzie w parze z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi.
Kia Rio w wersji GT Line sprawdzi się zarówno w dalekiej podróży, jak i w gąszczu miejskich ulic.
Zderzak przedni z idealnie wkomponowanymi światłami przeciwmgielnymi LED, w kształcie kostek
lodu. 17-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego oraz nakładki na progi dodające charakteru linii bocznej
nadwozia. Z tyłu podwójna końcówka układu wydechowego.
Kia Rio GT Line to pociągająca zapowiedź dobrej przygody.

Światła przeciwmgielne wersji GT Line
wykonane w technologii LED
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Atrapa chłodnicy wersji GT Line
Połączenie powierzchni o wysokim połysku z ciemnym,
chromowanym obramowaniem.
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Dla miłośników
sportowych wrażeń

Wnętrze Kia Rio GT Line ujawnia sportowy charakter i pełnię pozytywnych emocji.
Czarna deska rozdzielcza ze wzorem włókna węglowego, dedykowane fotele, eleganckie przeszycia
tapicerki drzwi i sportowa, spłaszczona u dołu kierownica. To tylko niektóre wyjątkowe elementy
wnętrza wersji GT Line. Cyfrowy wyświetlacz komputera pokładowego o przekątnej 4,2 cala
i 8-calowy ekran systemu nawigacji uprzyjemnią każdą podróż. Dzięki nowatorskiemu rozwiązaniu
UVO Connect marki Kia pozostaniesz w stałym kontakcie ze swoim samochodem.

WNĘTRZE WERSJI GT LINE
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WYGODA I KOMFORT

Dla lubiących cyfrowe
nowinki
Kia Rio dzięki nowym technologiom i systemom multimedialnym umożliwia stały kontakt
ze światem. Opcjonalny system nawigacji z 8-calowym ekranem dotykowym, wyposażony
w nowatorskie rozwiązanie UVO Connect marki Kia z usługą Kia Live, zapewnia dostęp
do aktualnych informacji o natężeniu ruchu, dostępnych miejscach parkingowych i pogodzie.
8-calowy ekran dotykowy systemu audio współpracuje z aplikacjami Android AutoTM
i Apple CarPlayTM. Aplikacja na smartfona umożliwia między innymi zdalne otwieranie
i zamykanie pojazdu. Daj się zaskoczyć sprytnym rozwiązaniom.

Tuner cyfrowy (DAB)
Tuner DAB, odbierając sygnał cyfrowy, gwarantuje najwyższą
jakość dźwięku radioodbiornika. Dostarcza również informacji
o programie radiowym i odtwarzanym utworze.
Łącze Bluetooth
Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia
korzystanie z zestawu głośnomówiącego i zapewnia
dostęp do wybranych funkcji telefonu, np. streaming
muzyki.
16

Funkcja poleceń głosowych
Umożliwia wygodne obsługiwanie systemu nawigacji,
inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych, odsłuchiwanie
wiadomości tekstowych oraz sterowanie systemem audio.

Zestaw wskaźników typu Supervision z wyświetlaczem LCD
o przekątnej 4,2 cala
Czytelnie prezentuje temperaturę zewnętrzną, a także dane
dotyczące pojazdu i podróży. Umożliwia dostosowanie ustawień
w zależności od preferencji kierowcy.

System nawigacji z 8-calowym ekranem LCD
Obejmuje nowatorskie rozwiązanie UVO Connect marki Kia
i kamerę cofania.
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Dla entuzjastów nowoczesnych
technologii

System UVO Connect marki Kia

Nowatorskie rozwiązanie UVO Connect, stworzone przez markę Kia, wprowadza jazdę w erę cyfrową. Po aktywacji usługa Kia
Live, korzystając z karty SIM systemu multimedialnego, wyszukuje i aktualizuje na bieżąco wybrane dane. Dzięki niej kierowca
ma dostęp do informacji bezpośrednio na ekranie systemu nawigacji. Nowa aplikacja UVO umożliwia dostęp za pomocą
smartfona z systemem Android lub iOS do rozmaitych danych o pojeździe.
System spełnia wymogi najnowszej dyrektywy UE o ochronie danych i zapewnia najwyższy poziom prywatności.

Usługi pokładowe

Aplikacja UVO

System nawigacji on-line marki Kia zbiera z serwerów w chmurze

Aplikację UVO zaprojektowano z myślą o smartfonach z systemem

aktualne i archiwalne dane o natężeniu ruchu. Na ich podstawie
przewiduje z wyprzedzeniem natężenie ruchu na trasie.
Dzięki temu rozwiązaniu system nawigacji on-line marki Kia zapewnia
bardziej dokładne informacje i wskazówki nawigacyjne oraz znacznie
dokładniejszy szacowany czas dojazdu (ETA).
Funkcja obsługi głosowej umożliwia wyszukiwanie pobliskich
interesujących miejsc (POI), adresów, prognozy pogody oraz

Usługi Kia Live
Usługa Live traffic

Interesujące miejsca (POI)
Szukasz restauracji, lokalnej firmy lub miejsca godnego

na drodze, aktualizowane stale przez usługę TomTom.

uwagi? Dzięki regularnie aktualizowanej liście miejsc

W razie potrzeby powiadamia kierowcę o zwiększonym

użyteczności publicznej te wszystkie informacje dostępne

natężeniu ruchu i sugeruje wybór innej trasy. Tym samym

są na wyciągnięcie ręki.

Informacja o fotoradarach

Usługa Kia Live ułatwia zaparkowanie pojazdu. Wskazuje
potencjalne, dostępne miejsca przy ulicy oraz na

oraz o strefach z ograniczeniami wjazdu. Ostrzega również

parkingach, wraz z wysokością opłat.

do wypadków drogowych.
Prognoza pogody

Informacje o stacjach paliw
W razie potrzeby system — korzystając z internetowej
bazy danych — wyświetli lokalizację najbliższych stacji

Wystarczy wprowadzić cel podróży, by uzyskać dostęp

paliw wraz z cenami. Dzięki tej funkcji można wygodnie

do pełnej prognozy pogody na 3 dni. Uwzględnia ona

zaplanować tankowanie pojazdu.

sprawdzanie parametrów pojazdu oraz planowanie podróży.
Dzięki aplikacji można również obsługiwać niektóre układy pojazdu,
będąc z dala od niego.

Funkcja wskazuje ostatnią znaną pozycję pojazdu.
Jest idealna w przypadku postoju na rozległym parkingu.

Obsługa zdalna

Stan pojazdu
Funkcja zapewnia dostęp do rozmaitych danych, takich jak
czy status szyb, świateł i zamków drzwi.
Moje podróże Sekcja ta zawiera podsumowanie
wcześniejszych jazd. Obejmuje takie dane, jak średnia
prędkość, pokonany dystans i czas jazdy.

Powiadomienia

Wyszukiwanie miejsca parkingowego

System nawigacji informuje o punktach pomiaru prędkości
o niebezpiecznych miejscach, w których często dochodzi

Znajdź mój samochód

np. poziom paliwa, poziom naładowania akumulatora

System nawigacji podaje dokładne informacje o sytuacji

pozwala uniknąć utknięcia w korkach.
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wysyłanie wiadomości tekstowych metodą poleceń głosowych.

Android oraz iOS. Posiada ona szereg funkcji, które umożliwiają

Informacje o pojeździe

Funkcja powiadomień udostępnia komunikaty diagnostyczne
o aktualnym stanie samochodu oraz comiesięczny raport

Wyślij do samochodu Funkcja ta umożliwia zaplanowanie
podróży i wysłanie za pomocą aplikacji wybranej trasy
z urządzenia mobilnego do systemu nawigacji pojazdu.
„Nawigacja do ostatniego kroku” Umożliwia dokładne
wskazanie drogi aż do celu podróży. Po zaparkowaniu
samochodu można nadal korzystać z systemu nawigacji,
tym razem zdalnie na smartfonie.
Sterowanie drzwiami Pozwala na zdalne blokowanie
i odblokowywanie zamków drzwi bez użycia kluczyka
mechanicznego lub inteligentnego kluczyka.

o sposobie jego eksploatacji. Funkcja ta może również

Transfer profilu użytkownika Funkcja ta umożliwia zdalne

informować o każdym uruchomieniu autoalarmu, wykryciu

sprawdzanie i zmianę bezpośrednio na smartfonie

otwarcia okna lub drzwi.

rozmaitych ustawień pojazdu, takich jak ustawienia głośności
czy programowanie radioodbiornika. Zmienione ustawienia
można następnie zapisać w aplikacji UVO, wysłać je do
pojazdu i z łatwością zastosować.

temperaturę minimalną i maksymalną, prędkość wiatru

Usługi informacyjne i kontrolne będą dostępne bezpłatnie przez 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu pierwszemu właścicielowi, tj. od momentu rozpoczęcia obowiązywania pierwotnej umowy

i prawdopodobieństwo wystąpienia opadów.

zakupu. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat działania i warunków korzystania można uzyskać u Dealera Kia oraz na stronie www.kia.com.
Do korzystania z usług niezbędny jest smartfon z systemem iOS lub Android oraz z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.
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1. Informacje o natężeniu ruchu w czasie rzeczywistym *
System nawigacji podaje dokładne informacje o sytuacji na drodze,
aktualizowane co 2 minuty. Powiadamia kierowcę o zwiększonym
natężeniu ruchu i sugeruje wybór innej trasy. Tym samym pozwala
uniknąć utknięcia w korkach.

2

2. Informacje o fotoradarach *
System nawigacji ostrzega o punktach pomiaru prędkości oraz o strefach
z ograniczeniami wjazdu. Wskazuje również miejsca niebezpieczne,
w których często dochodzi do wypadków drogowych.
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3. Wyszukiwanie miejsc użyteczności publicznej
Umożliwia zlokalizowanie restauracji, supermarketu lub innego wybranego
miejsca. Baza danych obejmuje 500 kategorii, 25 000 słów kluczowych
oraz 250 000 miejsc. Dzięki temu niemal zawsze użytkownik znajdzie
to, czego szuka.

Dokąd? Kiedy? Którędy?
Z nawigacją odnajdziesz
właściwą drogę

SŁUCHAJ, OGLĄDAJ, JEDŹ

System nawigacji obejmuje najnowsze usługi dostępu, oparte na rozwiązaniach TomTom Live Services.
Dzięki nim prowadzenie w trasie staje się dokładniejsze i wygodniejsze. Pozwala pozostać w kontakcie
ze światem i dostarcza jeszcze więcej przydatnych informacji.

4. Prognoza pogody
Jaka będzie aura? Słoneczna czy deszczowa? Lepiej to sprawdzić.
Wystarczy wprowadzić cel podróży i uzyskać dostęp do pełnej prognozy
pogody na 4 dni. Obejmuje ona temperaturę minimalną i maksymalną,
prędkość wiatru oraz prawdopodobieństwo wystąpienia opadów.
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5. Wyszukiwanie miejsca parkingowego
System ułatwia zaparkowanie pojazdu. Na podstawie analizy danych
statystycznych pokaże potencjalne miejsca postojowe, znajdujące
się zarówno przy ulicy, jak i na wyznaczonych parkingach.
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6. Informacje o stacjach paliw
W razie potrzeby system — korzystając z internetowej bazy danych
TomTom — wyświetli lokalizację najbliższych stacji paliw wraz z cenami.
Dzięki tej funkcji można wygodnie zaplanować tankowanie pojazdu.

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu
bez odwracania uwagi od prowadzenia. Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy.
Prosty, intuicyjny interfejs zapewnia dostęp do serwisu Google Maps, aplikacji,
muzyki i funkcji poleceń głosowych. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają
się na ekranie multimedialnym.

Aplikacja Apple CarPlayTM umożliwia bezpieczne korzystanie z iPhone’a podczas
prowadzenia samochodu. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się
na ekranie multimedialnym. Dzięki temu kierowca może korzystać z nawigacji,
wykonywać połączenia telefoniczne i wybierać ulubioną muzykę bez utraty
koncentracji.
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* W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.
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Dla ceniących komfort
22

WYGODA I KOMFORT

Wnętrze nowej Kia Rio zaskakuje wyglądem i zachęca do zajęcia miejsca. Ergonomicznie wyprofilowane
fotele pokryte zostały tapicerką z tkaniny w wersji wyposażenia M i L. Dla wersji GT Line zarezerwowana
została tapicerka materiałowo-skórzana. Kolejne zalety to podgrzewanie i regulacja wysokości fotela kierowcy
oraz pasażera, automatyczna klimatyzacja oraz wygodny sposób aranżacji wnętrza.
Dzięki temu w nowej Kia Rio każdy znajdzie wystarczająco dużo miejsca. Zapraszamy do środka!
23

WYGODA I KOMFORT

Dla odkrywców
1. Oparcie tylnej kanapy dzielone w proporcji 60:40
Oparcie dzielone w proporcji 60:40 zapewnia wygodę i możliwość powiększenia przestrzeni bagażowej.

Jazda po mieście? Czy wyprawa w nieznane? Nowa Kia Rio jest zawsze gotowa do działania.
Ma przestronne wnętrze, obszerny bagażnik o objętości 325 litrów i wygodnie składaną kanapę tylną.
Jest praktyczna i może pomieścić wszystko, co niezbędne podczas poruszania się w mieście lub
w dalszej podróży.
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2. Całkowicie składane oparcie tylnej kanapy
Oparcie składane na płasko umożliwia przewożenie dłuższych lub większych przedmiotów.
3. Regulowana wysokość podłogi bagażnika
Podłogę bagażnika można podnieść do poziomu złożonego oparcia tylnej kanapy (2) lub opuścić,
by zmieścić wyższe bagaże (3).
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Dla każdego

SKRZYNIE BIEGÓW

Dynamika i osiągi to kolejne zalety nowej Kia Rio. Zmodyfikowane zawieszenie
zapewnia doskonałe własności jezdne i precyzję prowadzenia. Przekładnia
automatyczna lub manualna i szeroka gama silników odpowiadają rozmaitym
oczekiwaniom.

Manualna skrzynia biegów
6-biegowa lub 5-biegowa przekładnia manualna umożliwia szybką
i precyzyjną zmianę biegów.

26

Automatyczna skrzynia biegów
7-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa
(DCT) zapewnia płynną zmianą przełożeń
i wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa.

27

NAPĘD TYPU MILD HYBRID

Dla wyznaczających trendy
Schemat działania jazdy w trybie żeglowania systemu napędowego Mild Hybrid
z inteligentną manualną skrzynią biegów (iMT) i elektronicznie sterowanym sprzęgłem.

Innowacyjny system napędowy EcoDynamics+ Mild Hybrid zastosowany w nowej Kia Rio
umożliwia niskoemisyjną jazdę. Połączenie nowoczesnego silnika benzynowego 1.0 T-GDi
z silnikiem elektrycznym, zasilanym z akumulatora litowo-jonowego o napięciu 48 V, obniża
zużycie paliwa i emisję CO2. Zintegrowany system sterowania umożliwia odzyskiwanie energii
kinetycznej podczas hamowania oraz pozwala uzyskać dodatkowy moment obrotowy
w trakcie przyspieszania.

Tryb żeglowania
Po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia silnik spalinowy płynnie wyłącza się, obniżając zużycie paliwa.
Ponownie uruchamia się natychmiast po naciśnięciu pedału przyspieszenia lub sprzęgła. Dostępność funkcji jazdy
w trybie żeglowania i dystans możliwy do pokonania z wyłączonym silnikiem spalinowym zależą od warunków
jazdy i prędkości pojazdu.

Przepływ energii

Warunki jazdy

Ruszanie
Silnik spalinowy zapewnia szybkie
i płynne ruszanie.
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Dodatkowy moment
obrotowy
Podczas przyspieszania lub jazdy
na wzniesieniu system zapewnia
dodatkowy moment obrotowy dzięki
silnikowi elektrycznemu zasilanemu
z akumulatora, który wspomaga
pracę silnika spalinowego.

Jazda ze stałą prędkością

Tryb żeglowania*

Odzysk energii

Jazda w ruchu miejskim

W tych warunkach silnik spalinowy
częściowo doładowuje akumulator
(w przypadku niskiego poziomu jego
naładowania).

System napędowy Mild Hybrid
dysponuje dodatkową funkcją
jazdy w trybie żeglowania.

Podczas zwalniania lub hamowania
pojazd zamienia energię kinetyczną
w energię elektryczną, która
doładowuje akumulator.

Oszczędność paliwa to efekt automatycznego
wyłączania silnika spalinowego podczas
zwalniania do zatrzymania pojazdu
oraz podczas hamowania.

* Tryb żeglowania z wyłączonym silnikiem spalinowym
dostępny jest w zależności od warunków jazdy.
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BEZPIECZEŃSTWO I WSPARCIE

Dla zapobiegliwych

System automatycznego hamowania (FCA)
Aby uniknąć potencjalnej kolizji, system analizuje dane z kamery i radaru, uzyskując informacje o innych
pojazdach, rowerzystach lub pieszych przechodzących przez jezdnię. Po wykryciu sytuacji potencjalnie
niebezpiecznej pojawia się symbol ostrzegawczy w zestawie wskaźników, a system automatycznie
wyhamowuje samochód w przypadku braku reakcji ze strony kierowcy.
30

Bez względu na wszystko, najważniejsze pozostaje bezpieczeństwo.
Dlatego samochód wyposażono w najnowsze układy bezpieczeństwa czynnego
i biernego, które czuwają i stale wspierają kierowcę.

Funkcja informowania o ograniczeniach prędkości (ISLW)
Układ rozpoznawania znaków drogowych przypomina kierowcy o limicie prędkości obowiązującym na danym odcinku. Kamera
umieszczona na szybie czołowej odczytuje znaki ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania. Następnie wyświetla odpowiednie
informacje na ekranie systemu nawigacji i w zestawie wskaźników.

Przednie i tylne czujniki parkowania
Asystent parkowania wykorzystuje czujniki w zderzakach
przednich/tylnych do ostrzegania przed zbliżaniem się
do przeszkody. Dzięki niemu wjeżdżanie i wyjeżdżanie
z miejsca postojowego jest prostsze niż kiedykolwiek.
Istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia sygnalizacji
dźwiękowej.

Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (Kia Lane
Following Assist) oraz asystent utrzymania pasa ruchu
(Kia Lane Keeping Assist)
Dzięki kamerze układ pomaga utrzymać samochód pośrodku pasa
ruchu. Ostrzega w przypadku zbliżania się do krawędzi pasa ruchu
i w razie konieczności koryguje tor jazdy.
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Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (Hill Start Assist Control)
Wspiera kierowcę po zatrzymaniu się na pochyłości. Układ zapobiega
cofaniu podczas ruszania na stromych podjazdach.

Układ stabilizacji jazdy do przodu (SLS) Podczas hamowania układ SLS wykrywa ewentualne
różnice w sile hamowania prawych i lewych kół. W takim przypadku reguluje siłę hamowania
poszczególnych kół, pomagając utrzymać zamierzony tor jazdy i pełną stabilność pojazdu.

BEZPIECZEŃSTWO I WSPARCIE

Dla ceniących asystę
Konstruktorzy nowej Kia Rio zadbali o bezpieczeństwo, spokój i pewność
kierowcy oraz pasażerów. Przewidzieli wiele sytuacji drogowych,
w których może znaleźć się kierowca.
Aktywny tempomat (Kia Smart Cruise Control) Dzięki kamerze
i radarom inteligentny tempomat może utrzymywać zarówno
prędkość, jak i odległość od pojazdu poprzedzającego.
Kiedy zwalnia i dystans zmniejsza się, aktywny tempomat
hamuje samochód. Kiedy pojazd poprzedzający przyspiesza,
Kia Rio odpowiednio zwiększa prędkość.

Układ monitorowania martwego pola w lusterkach (Kia Blind
Spot Collision Warning) i układ unikania kolizji z pojazdem
w martwym polu (Kia Blind Spot Collision Avoidance)
Po zasygnalizowaniu zamiaru zmiany pasa ruchu informuje on
kierowcę o pojeździe niewidocznym w lusterku zewnętrznym.
Włącza lampkę ostrzegawczą w odpowiednim lusterku oraz
emituje sygnał dźwiękowy. Jeżeli po rozpoczęciu manewru
zmiany pasa inny pojazd znajduje się w tzw. martwym polu,
aby uniknąć kolizji Rio automatycznie przyhamowuje
i powraca na wcześniejszy tor jazdy.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
W przypadku gwałtownego hamowania lub nagłego
skrętu układ ESC dostosowuje odpowiednio moment
obrotowy silnika i steruje rozdziałem siły hamowania
poszczególnych kół. Pomaga tym samym bezpiecznie
wytracić prędkość, z zachowaniem maksymalnej
kontroli nad samochodem.
Układ stabilizacji pojazdu (VSM)

Układ ESC
z układem VSM
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Współpracując z elektrycznym układem wspomagania
kierownicy podnosi stabilność podczas hamowania
na zakrętach.

Asystent świateł drogowych W przypadku wykrycia nocą
świateł pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka funkcja
automatycznie przełącza światła drogowe na światła mijania.
Następnie w odpowiednim momencie ponownie włącza
światła drogowe.

System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
(Kia Rear Cross Traffic Alert) Dzięki niemu unikniesz wielu
niebezpiecznych sytuacji podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca
postojowego. W trakcie włączania się tyłem do ruchu ostrzega
przed pojazdem nadjeżdżającym z boku.
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W Kia Rio zastosowano nowe, wytrzymalsze materiały
konstrukcyjne oraz zaawansowane układy bezpieczeństwa.

Dla kierowcy i pasażerów

51

% stali o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości (AHSS)

BEZPIECZEŃSTWO I WSPARCIE

Dzięki zastosowaniu stali o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości
(AHSS) nadwozie ma większą sztywność. Tym samym lepiej
chroni kierowcę i pasażerów.

8

stref z elementów tłoczonych na gorąco

W 8 strefach szczególnie narażonych na naprężenia wykorzystano
elementy tłoczone na gorąco. Wzmacniają one konstrukcję
karoserii Kia Rio i zapewniają lepszą ochronę w razie wypadku.

34

Dla konstruktorów Kia Motors bezpieczeństwo zawsze było i jest najważniejsze.
Dlatego nadwozie wykonano z nowoczesnych materiałów, a przede wszystkim
zastosowano najnowsze elektroniczne układy wspierające kierowcę, wyposażone
w specjalne czujniki, radar i kamerę.

97

m połączeń z wykorzystaniem kleju strukturalnego

Do budowy pojazdu wykorzystano sześć razy więcej kleju
strukturalnego, niż w modelu poprzedniej generacji. Dzięki temu
nadwozie nowej Kia Rio charakteryzuje się jeszcze większą
sztywnością oraz lepszym tłumieniem hałasu i drgań.

6 poduszek powietrznych Bezpieczeństwo i ograniczanie skutków potencjalnej kolizji to priorytet Kia Motors.
Nową Kia Rio wyposażono w poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne
oraz dwie poduszki kurtynowe, które rozciągają się na całą długość wnętrza.
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Dla podążających
przed siebie
NAPĘD

Dobry styl nowej Kia Rio to cecha, która nie może umknąć uwadze.
Przywodzi na myśl radość życia i pragnienie przygody. Ale podziw
i zainteresowanie wzbudza nie tylko nowoczesna, opływowa linia
nadwozia. Także zaawansowany napęd hybrydowy typu Mild Hybrid
(MHEV), który dostępny jest z inteligentną manualną skrzynią
biegów (iMT). Ułatwia on prowadzenie i daje wymierne korzyści
w postaci niższego zużycia paliwa. Znakomite połączenie!
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Dla wszechstronnych

Piękno nowej Kia Rio wynika z młodości ducha i dynamicznego charakteru.
Jest praktyczna i otwarta na świat. Idealna do wielkiego miasta, niezawodna podczas
wakacyjnych wojaży. Dlatego warto poznać ją bliżej.

RÓŻNORODNOŚĆ
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Dla wymagających

Atrakcyjność nowej Kia Rio polega na tym, że niezależnie od potrzeb i upodobań każdy znajdzie wersję idealną
dla siebie. Masz do wyboru klasyczne wersje silnikowe oraz zaawansowany napęd hybrydowy typu Mild Hybrid
(MHEV), dostępny również z inteligentną manualną skrzynią biegów (iMT). Możesz również rozpalić zmysły
sportowymi, ekscytującymi dodatkami nowej wersji GT Line. Cokolwiek wybierzesz — masz pewność,
że jazda już nigdy nie będzie polegać tylko na przemieszczaniu się z miejsca na miejsce.
Prowadzenie stanie się przyjemnością.

RÓŻNORODNOŚĆ
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Dla tych w ciągłym ruchu

AKCESORIA

Aby podkreślić wyjątkowość i dodatkowo podnieść funkcjonalność nowej Kia Rio,
opracowaliśmy szereg wysokiej jakości akcesoriów. Stanowią one doskonałe
uzupełnienie Twojego samochodu. Najbliższy dealer Kia Motors chętnie pomoże
dokonać najlepszego wyboru.

1. Dywaniki welurowe Eleganckie i praktyczne. Wykonane z wysokiej jakości weluru i ozdobione logo Rio.
Chronią wnętrze przed zabrudzeniami. Wykonane na miarę. Mocowane do podłogi za pomocą standardowych zaczepów.
Antypoślizgowy spód.
2. Uchwyt do iPad'a® dla osoby siedzącej na tylnej kanapie Zapewnia pasażerom wygodne korzystanie z urządzenia.
Dzięki temu nawet najdłuższa jazda mija niepostrzeżenie. Umożliwia obracanie oraz przechylanie urządzenia.
Zestaw do stylizacji nadwozia
Spraw, by Twoja Kia Rio była wyjątkowa. Niepowtarzalny wygląd zawsze wzbudza zainteresowanie. Tylko spójrz
na dodatkowe nakładki progów, listwę pokrywy bagażnika i nakładki na lusterka zewnętrzne. Te dodatki robią
wrażenie. Dostępne w eleganckim kolorze srebrnym, w klasycznej czerni o wysokim połysku lub w energetycznej
czerwieni. Wszystkie te akcesoria oferujemy osobno lub w zestawie.
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3. Dywanik gumowy bagażnika Zaprojektowany specjalnie do tego modelu. Podwyższone krawędzie zabezpieczają bagażnik
przed zabrudzeniami. Wytrzymały i wodoodporny. Antypoślizgowy spód. Przeciwpoślizgowa guma zapobiega przesuwaniu
się ładunku. Idealnie pasuje do wnętrza. Ozdobiony logo modelu Rio o wyglądzie szlifowanego aluminium.
4. Folie ochronne progów drzwi Progi drzwi kierowcy i pasażera są narażone na codzienne otarcia i zarysowania.
Wytrzymałe folie ochronne skutecznie zabezpieczają ich lakier. Dostępne w wersji czarnej i przezroczystej.
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Dla chcących się wyróżniać
Grill chłodnicy
Charakterystyczny dla marki grill chłodnicy odpowiada stylistyce nowej Kia Rio.
Wąski kształt podkreśla sportowego ducha pojazdu.

Okno dachowe
Elektrycznie sterowane okno dachowe daje wrażenie
większej przestrzeni i otwiera na nowe perspektywy.

WYPOSAŻENIE
Kia Rio wyróżnia się efektownym wyglądem oraz nowoczesnymi, inteligentnymi rozwiązaniami. Posiada również
bogatą listę wyposażenia opcjonalnego. Dzięki niemu możesz dopasować ją do swoich potrzeb i uczynić wyjątkową.

Podgrzewana kierownica
To praktyczne rozwiązanie docenimy w mroźne,
zimowe dni.

Klimatyzacja automatyczna
Samoczynnie utrzymuje zadaną temperaturę
i automatycznie steruje dmuchawą.

System audio z 8-calowym
kolorowym ekranem dotykowym
Ekran dotykowy systemu
audio wyświetla informacje
o wykonawcach oraz tytuły
utworów. Jego atut to intuicyjna
obsługa. System jest zgodny
z aplikacjami Android AutoTM
oraz Apple CarPlayTM.
Umożliwia również odtwarzanie
plików MP3.

Czujnik deszczu
Czujnik wykrywa krople deszczu na szybie
czołowej i włącza wycieraczki przy odpowiedniej
intensywności opadu.
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Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterka można złożyć i rozłożyć jednym naciśnięciem przycisku.

Podgrzewane fotele przednie
Trzystopniowe podgrzewanie foteli przednich
zapewnia zimą przyjemne ciepło.

Dostęp bezkluczykowy
Zapewnia wygodne
odblokowywanie pojazdu bez
użycia tradycyjnego kluczyka.
Aby odblokować i zablokować
zamki, wystarczy nacisnąć
przycisk na zewnętrznej klamce
drzwi.

Gniazdo USB
Za pomocą gniazda
USB można podłączyć
wiele źródeł dźwięku,
takich jak np. pamięć
zewnętrzna typu flash.

Podłokietnik w konsoli centralnej
Komfortowo podpiera ramię podczas prowadzenia.
Przyjemny w dotyku materiał, dopasowany
do koloru tapicerki.

Tylne gniazdo ładowania USB
Zlokalizowane w tylnej części konsoli
centralnej. Umożliwia pasażerom
siedzącym z tyłu wygodne ładowanie
urządzeń mobilnych.
45

Dla miłośników
dopracowanych wnętrz

WERSJE WYKOŃCZENIA
WNĘTRZA
Nie tylko wyjątkowa prezencja nadwozia, ale również dopracowane, eleganckie wnętrze Kia Rio może być
znakomitą wizytówką właściciela. Dlatego przygotowaliśmy trzy opcje wykończenia wnętrza, obejmujące dwa
rodzaje tapicerki materiałowej oraz połączenie tkaniny ze skórą ekologiczną.

Wersja wyposażenia M —
czarna tapicerka z tkaniny WK
Tapicerka siedzeń jest miła i ciepła
w dotyku, a zarazem trwała.
Dopasowano do niej kolorystykę
deski rozdzielczej, tapicerki drzwi
oraz lakierowanych elementów
metalowych.

Wersja wyposażenia L —
czarna tapicerka z tkaniny WK
Dzięki oryginalnemu
wzorowi tapicerki wnętrze
nabiera nowoczesnego
charakteru. Dopasowano
do niej kolorystykę deski
rozdzielczej, tapicerki drzwi
oraz lakierowanych elementów
metalowych.
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Wersja wyposażenia GT Line — czarna tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej WK
Przyciągające wzrok fotele z czarną tapicerką z tkaniny i skóry ekologicznej,
z efektownymi szarymi szwami, nadają wersji GT Line eleganckiego i sportowego charakteru.
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DANE TECHNICZNE
I KOLORYSTYKA NADWOZIA

Dla zwolenników
odpowiedniej prezencji

Śmiało wybieraj spośród szerokiej palety dziewięciu kolorów nadwozia
i czterech wzorów obręczy kół.

Dane techniczne

Kolory nadwozia

Silniki
Skrzynia biegów

1.0 T-GDI
6-biegowa M/T

7-biegowa DCT

WERSJE M, L

Rodzaj silnika

12 (4 na cylinder)

Pojemność skokowa (cm³)

Smoke Blue [EU3]

Emisja CO2 cykl mieszany (g/km)

WERSJE M, L, GT LINE

Zużycie paliwa cykl mieszany (l/100 km)

Perennial Grey [PRG]

Clear White [UD]

16 (4 na cylinder)
1197

100 / 4500~6000

Moment obrotowy maks.
(Nm przy obr./min)
Prędkość maks. (km/h)

120 / 6000

172 / 1500

172 / 1500

188

185

118~129

120~131

84 / 6000
200 / 2000

118 / 4200

115~125

116~126

118~136

190

173

5,2~5,7

5,3~5,8

5,1~5,5

5,1~5,5

5,2~6,0

Masa własna (kg)

1100

1125

1130

1155

1045

Masa całkowita (kg)

1620

1650

1650

1680

1570

Maks. masa holowanej przyczepy
z hamulcami (kg)

900

910

Maks. masa holowanej przyczepy
bez hamulców (kg)

450

450

Aurora Black Pearl [ABP]

Wymiary (mm)
Długość całkowita
Szerokość całkowita

Most Yellow [MYW]

Signal Red [BEG]

Sporty Blue [SPB]

Wysokość całkowita
Rozstaw osi
Zwis przedni

Obręcze kół

Zwis tylny
Pojemność zbiornika
paliwa (l)

15-calowe obręcze
kół stalowe
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5-biegowa M/T

998

Moc maks. (KM przy obr./min)

Urban Green [URG]

7-biegowa DCT MHEV

Benzynowy z filtrem cząstek stałych (GPF)

Liczba zaworów

Silky Silver [4SS]

1.2 MPI

6-biegowa iMT MHEV

15-calowe obręcze
kół ze stopu lekkiego

16-calowe obręcze
kół ze stopu lekkiego

17-calowe obręcze
kół ze stopu lekkiego
(tylko wersja GT Line)

Miejsce na nogi
(z przodu)
Miejsce na nogi
1725
(z tyłu)

4065 / 4070 GT Line

Odległość od siedzisk
1450
do dachu (z przodu)
Odległość od siedzisk
do dachu (z tyłu)
Szerokość na poziomie
830 / 835 GT Line
ramion (z przodu)
Szerokość na poziomie
655
ramion (z tyłu)
Bagażnik
45
(wg normy VDA) (l)
2580

1070
850
987
964
1375
1355
325

Wartości zużycia paliwa i emisji (cykl WLTP) wynikają z wersji/wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały uzyskane na stanowisku
pomiarowym zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego Rozporządzeniem Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste mogą być inne w zależności od warunków
i stylu jazdy. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów,
oraz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: http://www.mi.gov.pl/).
Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód.
CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.
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Dla
szukających
spokoju

7-letnia gwarancja

Pozostań w kontakcie z Kia

Litowo-jonowo-polimerowe akumulatory wysokiego napięcia marki Kia

Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat

Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami. Dowiedz się

w pojazdach elektrycznych (EV), pojazdach elektrycznych hybrydowych

lub 150 000 km przebiegu (przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń

więcej o marce Kia i o nowych, ekscytujących modelach samochodów.

(HEV) i pojazdach elektrycznych hybrydowych typu plug-in (PHEV)

przebiegu, od 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód poddawany był

Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami w rozwijaniu technologii paliw

zaprojektowano z myślą o dużej trwałości. Akumulatory te są objęte

regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna

alternatywnych, takich jak: gaz płynny, napęd hybrydowy i ogniwa

gwarancją Kia przez okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji lub

i przechodzi na kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji

paliwowe. Przeczytaj, nad czym aktualnie pracuje nasze centrum

150 000 km, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku

oraz jej warunki określone są w Książce gwarancyjnej.

badawczo-rozwojowe ochrony środowiska. Angażujemy się również

akumulatorów niskiego napięcia (48 V i 12 V) w pojazdach elektrycznych

w duże imprezy sportowe. Kia to oficjalny partner UEFA i FIFA.

typu Mild Hybrid (MHEV), gwarancja Kia obejmuje okres 2 lat od daty

5-letnia gwarancja na powłokę lakierową

Jesteśmy oficjalnym sponsorem turnieju tenisowego Australian Open

pierwszej rejestracji, bez limitu kilometrów. W pojazdach EV Kia

i 12-letnia gwarancja na brak perforacji nadwozia

i światowej gwiazdy tenisa — Rafaela Nadala.

gwarantuje 65% pojemności akumulatorów. Utrata pojemności

i odpowiedni wygląd samochodów marki Kia. Nasze pojazdy są też bardzo

Finansowanie

gwarancją. Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności, należy

dobrze chronione przed korozją i objęte 12-letnią gwarancją na brak

Wybrany Dealer Kia przygotuje i przedstawi najkorzystniejszy plan

postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

perforacji korozyjnej nadwozia.

sfinansowania zakupu samochodu. Z przyjemnością omówi wszystkie

Więcej o 7-letniej gwarancji Kia na stronie www.kia.com.

Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą ochronę

akumulatorów w pojazdach typu PHEV, HEV i MHEV nie jest objęta

szczegóły.

SPOKÓJ DUCHA
7-letnia gwarancja Kia Gwarancja Kia obejmuje okres 7 lat od daty
pierwszej rejestracji lub 150 000 km, w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej. Obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Szwajcarii.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki (np. dotyczące
akumulatorów, powłoki lakierowej lub wyposażenia) określone
są w książce gwarancyjnej. Więcej o 7-letniej gwarancji Kia na stronie
www.kia.com.
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Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121).
Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są sporządzone według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku.
Przedstawione dane zostały zebrane przy uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem,
że niektóre z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim. Zastrzeżone jest prawo
do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com
oraz uzyskają w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających wymagania w zakresie możliwości odzysku
i recyklingu określone w normie ISO 22628 i które uzyskały europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji, zgodną z wymaganiami
ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.
Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia 0801 542 542
www.kia.com

