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Veľká osobnosť
Nízky postoj, krátke previsy, 

silueta pripomínajúca  
kupé – kľúčové ingrediencie  

pre športový charakter  
modelu Rio.

Pripravená na váš štýl života

Kia Rio je navrhnutá tak, aby lákala pohľady 

z každej strany. Tento dynamický hatchback 

s očarujúcim vzhľadom má toho veľa, čo môže 

ponúknuť: vo svojej triede až nečakanú úroveň 

pohodlia a výbavy, najmodernejšie technológie, 

bezpečnostné prvky a minimálnu spotrebu paliva 

a emisií CO2 s úrovňou začínajúcou už od 85 g / km. 

To zabezpečuje aj nízke prevádzkové náklady. 

Pridajte k tomu jedinečnú 7-ročnú záruku Kia 

a máte vozidlo, ktoré bude určite obdivované.

Obdiv zaručený

Kia Rio
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Záruka 7 rokov alebo 150 000 
najazdených km. Platná vo 
všetkých členských štátoch  

EÚ (vrátane Nórska,  
Švajčiarska, Islandu 

a Gibraltáru).

Spoľahlivo vzrušujúca

Kia Rio spája radosť s dokonalou istotou. Tento hatchback 

je skonštruovaný tak kvalitne, že naň poskytujeme našu 

jedinečnú 7-ročnú záruku, rovnako ako na každé vozidlo značky 

Kia. Sme hrdí, že ponúkame kvalitu, ktorej môžete dôverovať. 

Poskytujeme najlepšiu kvalitu a služby, aby ste mali z jazdy 

hodnotný zážitok nielen teraz, ale aj v budúcnosti.

Nadštandardná kvalita

KVALITA
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Sila charakteru
Dynamický postoj modelu 

Rio dopĺňa typická 
maska chladiča.

1

3

2

1

Dizajn s láskou k detailu

Od typickej masky chladiča cez nápadnú bočnú charakteristickú 

líniu až po muskulárnu zadnú časť – Kia Rio oslňuje vzrušujúcimi 

a dynamickými detailmi. V nich sa stretáva dizajn s funkčnosťou: 

svetlá pre denné svietenie, zadné svetlá a ukazovatele zmeny 

smeru jazdy vo vonkajších spätných zrkadlách – všetky 

môžu byť vybavené aj najmodernejšou LED technológiou 

(LED balík je príplatkovou výbavou vo verzii EX).

1.  Predné svetlomety s LED denným svietením

2.  Vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými LED ukazovateľmi  
zmeny smeru jazdy

3. Zadné LED svetlá

Spojenie pohybu a emócií

DiZajn 
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...niečo viac

Kia Rio je navrhnutá tak, aby prekvapila. Ponúka špičkovú 

úroveň kvality a výbavy. Či už je to inteligentná technológia, 

ktorá zvyšuje komfort jazdy ako napr. plne automatická 

klimatizácia udržiavajúca nastavenú teplotu, alebo 

sofistikovaný audio systém s CD a MP3 prehrávačom 

– v modeli Rio cestujú všetci v pohodlí.

1.  Vyhrievaný volant 

Vyhrievaný volant zvyšuje pohodlie a luxus pri šoférovaní 

v chladnom počasí.

2.  Bezkľúčový prístup a štartovanie (Smart Key) 

Inteligentný kľúč stačí mať vo vrecku alebo v taške. Vozidlo ho 

rozpozná hneď, ako sa k nemu priblížite, pričom na odomknutie 

dverí stačí stlačiť tlačidlo na kľučke dverí. Vozidlo potom naštartujete 

len stlačením tlačidla Start / Stop.

Doprajte si...

inTERiÉR - PRÍPLaTKoVÁ VÝBaVa

1 2
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Uvoľnenosť a zároveň maximálna kontrola

Ergonomicky navrhnutý kokpit je maximálne prispôsobený 

potrebám vodiča a to tak aby sa mohol sústrediť len na tú 

zábavnú časť jazdy. Sofistikovaný panel prístrojov zahŕňa 

palubný počítač a na výškovo a pozdĺžne nastaviteľnom 

volante sú umiestnené diaľkové ovládače rádia, Bluetooth 

hands- free sady, či tempomatu (v závislosti od výbavy). 

1. Tempomat

  Tempomat je ideálny pre jazdu na diaľnici, pričom sa jednoducho 

ovláda tlačidlami na volante.

2.– 6. Palubný počítač

  Palubný počítač so štýlovým podsvietením, umiestnený v strede 

prístrojového panelu, poskytuje dôležité informácie o stave vozidla, 

ako je napríklad dojazd a aktuálna, či priemerná spotreba paliva.

Zábava môže začať...

ERgonómia PRE VoDiča

1
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5

6
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ovládacie prvky audio systému 

na volante 

Jednoducho pomocou ovládania 

na volante, preskočte skladbu, 

alebo prepnite kanál.

audio systém s RDS rádiom  

a CD a mP3 prehrávačom

Dokonalý zvuk – výsada 

najmodernejšieho audio systému.

navigácia s parkovacou kamerou

Intuitívny 7-palcový navigačný 

systém s kompletnou mapou 

zahŕňa kameru, ktorá sníma 

priestor okolo vozidla a ukazuje 

koľko voľného miesta  

má vodič ešte k dispozícii vzadu  

za vozidlom.

Súprava Bluetooth® hands-free

Uskutočňujte a prijímajte 

telefonické hovory bez použitia 

rúk a prehrávajte vašu vlastnú 

hudbu cez audio systém vozidla.
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Väčší výber, väčšie možnosti pripojenia

V Kia Rio môžete považovať vysoký štandard za 

samozrejmosť. Ten zahŕňa napríklad sofistikovaný audio 

systém, ktorý prehráva vašu obľúbenú hudbu cez CD 

prehrávač, alebo z externých nosičov po ich pripojení do 

vstupov AUX, MP3 alebo iPod. Nech si už vyberiete ktorékoľvek 

médium, audio systém Arkamys bude poskytovať hlboký 

a výrazný zvuk. Systém zahŕňa aj RDS rádio a prostredníctvom 

textových hlásení vás informuje o vybranom programe, 

interpretoch a dopravných správach.

1.  Vstup aux / USB / iPod 

Maximálne možnosti pripojenia: dva porty pre rozličné prenosné 

hudobné zariadenia.

Zladenie so svetom

možnoSTi PRiPojEnia

1
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Zóna komfortu v modeli Rio

V Kia Rio sa budete okamžite cítiť uvoľnene. Je to preto, 

že naši dizajnéri vytvorili vzdušný a príťažlivo priestranný 

interiér, v ktorom sú použité len vysokokvalitné materiály. 

Zatiaľ čo ergonomicky tvarované sedadlá ponúkajú dokonalú 

oporu, na dotyk mäkká prístrojová doska dodáva interiéru 

prémiový vzhľad a atmosféru. Vysokú úroveň komfortu 

dopĺňa aj inteligentná technológia zahŕňajúca napríklad 

plne automatickú klimatizáciu (doplnková výbava).

Plne automatická klimatizácia a ionizátor

Zvoľte požadovanú vnútornú teplotu a systém ju bude  

automaticky udržiavať. Ionizátor automaticky vytvára  

iónovú plazmu a zaisťuje tak svieži vzduch v kabíne.

Cíťte sa okamžite uvoľnene

KomfoRT V KaBÍnE



15



16

Sivá Desert gray
Jemná elegancia: v ponuke sú dva druhy čalúnenia z textilu 

alebo pravej kože.

čierna s jedným odtieňom
Štýlové a elegantné: v ponuke sú dva druhy čalúnenia z textilu 

alebo pravej kože.

Cloth

Cloth

Pure leather

Textilný poťah

Textilný poťah

Bio koža

Textilný poťah

Textilný poťah

Bio koža

Textilný poťah
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Hnedá
Jednoducho luxusné: v ponuke je čalúnenie z kvalitnej pravej kože.

odlíšte sa

Dynamická zvonku, štýlová vnútri. Stačí si len vybrať svoje 

obľúbené vyhotovenie interiéru – čierne, sivé alebo hnedé 

čalúnenie z textilu alebo pravej kože. Všetky možnosti 

sa vyznačujú rovnako vysokou kvalitou.

Množstvo individuality,  
avšak stále s dostatkom 
priestoru aj pre vás

možnoSTi VyHoToVEnia inTERiÉRU

Bio koža

Zladený mix 
10 farieb karosérie  
a 3 farby interiéru.
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Špičkové výkony

Kia Rio je automobil, v ktorom je vodič na prvom mieste. 

Vyčarí vám úsmev na tvári v každej zákrute a na každej ceste. 

Vybrať si môžete zo štyroch motorov, pričom všetky sú 

výnimočne úsporné. To je ďalší dôvod, prečo si jazdu užívať 

na maximum.

Dynamická dizajnom,  
dynamická povahou

VÝKon

na čele
Vyspelá technológia motorov 

modelu Rio je vyvážením 
vynikajúcej spotreby paliva 

so špičkovým výkonom.
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Spojenie výkonu s úspornosťou

Maximálne potešenie, minimálny tlak na peňaženku. Rio ukazuje, 

ako to dosiahnuť. S dvoma vznetovými a dvoma zážihovými 

motormi s výkonom od 75 do 109 k ponúka jednu z najnižších 

spotrieb paliva a emisií CO2 vo svojej triede. Ďalšie zlepšenie 

spotreby paliva zaisťuje optimálna aerodynamika a pneumatiky 

obsahujúce kremeň, ktoré znižujú aerodynamický a valivý odpor.

Prevodovky

Všetky vznetové motory sú v ponuke v kombinácii so sofistikovanou 

6-stupňovou manuálnou prevodovkou. Zážihový motor 1,4 sa 

dodáva so 6-stupňovou manuálnou alebo komfortnou 4-stupňovou 

automatickou prevodovkou. 5-stupňová automatická prevodovka 

kombinovaná so zážihovým motorom 1,2 poskytuje hladké zmeny 

prevodových stupňov.

Viac výkonu pre vás

moToRy a PREVoDoVKy

Vznetový motor U2 1,4 CRDi

109 g / km CO2 – 90 k / 220 Nm

Tento motor je vybavený systémom vstrekovania 

paliva common rail, turbodúchadlom s premenlivou 

geometriou, regulačnými ventilmi vírenia, 

turbodúchadlom s vyrovnávaním tlaku pracujúcim 

pri 1800 baroch a priamo pripojeným filtrom 

pevných častíc.

Zážihový motor Kappa 1,2 CVVT

109 (so systémom ISG) g / km CO2 – 85 k / 121 Nm 

Tento ľahký hliníkový štvorvalec je vybavený 

excentrickým kľukovým hriadeľom a technológiou 

duálneho plynulého variabilného časovania ventilov, 

ktoré znižujú emisie a spotrebu paliva.

Zážihový motor gamma 1,4 CVVT

119 (so systémom ISG) g / km CO2 – 109 k / 137 Nm

Tento úplne nový agregát poskytuje vyšší výkon pri 

súčasnom zachovaní nízkych emisií. Je vybavený 

technológiou plynulého variabilného časovania 

ventilov, tichou oceľovou rozvodovou reťazou 

a excentrickým kľukovým hriadeľom.

Vznetový motor U2 1,1 CRDi (3,2 l / 100 km)

85 (so systémom ISG) g / km CO2 * – 75 k / 170 Nm

Menej je omnoho viac. Jedny z najnižších emisií CO2 

v danom segmente a nízka spotreba paliva robia 

z tohto motora lídra triedy v úspornosti. Vďaka vyspelej 

technológii sa však striedmosť rozhodne nevzťahuje 

na výkon a krútiaci moment.

*  so systémom ISG a balíkom Ecodynamics

Líder triedy
Emisie CO2 začínajúce už  

od 85 g / km a spotreba paliva  
od 3,2 l – vo vznetovom motore  

s objemom 1,1 litra  
je to skutočnosť a to najmä  
vďaka vyspelej technológii  

a systému ISG.
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Emisie CO2 už od

85 g / km

Výnimočné úspory

Väčšia efektívnosť znamená viac peňazí v peňaženke. 

Vďaka vynikajúcej spotrebe paliva a extrémne nízkym 

emisiám CO2 si Kia Rio udržuje nízke prevádzkové náklady  

– a to bez kompromisov v oblasti výkonu.

Systém Start / Stop (iSg)

Prečo spaľovať palivo, keď sa nepohybujete? Keď zastavíte na 

semaforoch, motor modelu Rio sa automaticky vypne po zaradení 

neutrálu a uvoľnení nohy zo spojky. Znova sa naštartuje hneď, 

ako budete chcieť pokračovať v jazde. Tento systém je praktický 

pre jazdu v meste, a čo je mimoriadne dôležité, pomáha znižovať 

emisie a náklady na palivo.

indikátor optimálneho radenia 
Indikátor optimálneho radenia  
prevodových stupňov, ktorý sa  
nachádza na prístrojovom paneli,  

odporúča optimálne prevodové stupne  
na dosiahnutie ekologickejšieho  

štýlu jazdy (v modeloch  
s manuálnou  

prevodovkou).

Stop

Start 

(ISG)

>
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Všetky modely so systémom Start / Stop 

systém sú označené emblémom 

EcoDynamics.

Ekologická výzva

Sme veľmi pyšní na riešenia, ktoré pomáhajú chrániť 
životné prostredie. Naším konečným cieľom je vyrábať 
najčistejší neelektrický automobil s ultranízkymi emisiami 
a najnižšou spotrebou paliva. To však nie je všetko. V rámci 
každého kroku nášho výrobného procesu sa riadime podľa 
najnovších predpisov na ochranu životného prostredia 
a recykláciu. Na konci životného cyklu vozidla zaručujeme 
jeho ekologicky ohľaduplné spracovanie s využitím prísnych 
postupov recyklácie, ktoré minimalizujú škodlivý odpad.

Všetky naše ciele  
sú zelené

ECoDynamiCS a žiVoTnÉ PRoSTREDiE

Vyššia efektívnosť + menej emisií = viac úžitku

V spoločnosti Kia Motors chceme, aby každá jazda prinášala 

viac úžitku. A preto Rio nie je len dynamický hatchback, 

ktorý poskytuje radosť z jazdy. Je navrhnuté tak, aby bolo 

čo najefektívnejšie a najohľaduplnejšie k životnému prostrediu. 

Prírodná krása
Špeciálnou technológiou 
pestovaná sójová plodina 

je zárukou, že biopena 
použitá v našich sedadlách 

pochádza  
z udržateľných  

zdrojov.
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aktívna bezpečnosť

V náročných jazdných situáciách vám Rio pomôže  

vyhnúť sa akémukoľvek možnému nebezpečenstvu.  

Je vybavené širokou škálou vyspelých technológií  

aktívnej bezpečnosti, ako je napríklad elektronický  

stabilizačný systém (ESC), či asistent pre rozjazd  

do kopca (HAC).

Pevná ruka  
pre bezpečnosť

jaZDnÁ DynamiKa

natáčacie svetlomety
Svetlomety sa v záujme 

zlepšenia viditeľnosti natáčajú 
spolu s volantom a osvetľujú  

tak väčšiu časť cesty  
pred vami.
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HaC (asistent pre rozjazd do kopca)

Systém HAC zabraňuje pohybu vozidla 

vzad pri rozjazde do strmého kopca. 

Brzdy zostanú aktivované na dve 

sekundy, kým zošliapnete plynový 

pedál.

ESC (elektronický stabilizačný systém)

Ak musíte prudko zabrzdiť, systém ESC aplikuje 

správne množstvo brzdného tlaku na jednotlivé 

kolesá tak, aby sa zachovala stabilita a kontrola 

nad vozidlom.



26

1 2



27

Všestranná ochrana

Rio sa stará o vás i vašich cestujúcich. Nosný skelet z vystuženej 

ocele s vysokou pevnosťou poskytuje maximálnu ochranu pri nehode. 

Je navrhnutý na pohlcovanie nárazových síl pri kolíziách spredu, 

zozadu i zboku.

1. ESS (signalizácia v prípade núdzového brzdenia)

  Keď začnete prudko brzdiť, brzdové svetlá blikaním upozornia vodičov idúcich 

za vami.

2. Šesť airbagov

  V štandardnej výbave modelu Kia Rio sú dva predné, dva bočné a dva hlavové 

airbagy. Tento vyspelý systém airbagov spolupracuje s predpínačmi 

bezpečnostných pásov, ktoré sa v núdzovej situácii automaticky aktivujú 

pomocou senzorov.

3. Zadné parkovacie senzory

  Ak sa počas cúvania na vybrané parkovacie miesto príliš priblížite k iným 

autám, alebo inej prekážke, upozorní vás na to zvuková signalizácia.

Silné a starostlivé

PaSÍVna BEZPEčnoSť

3

1

ESS (Signalizácia v prípade 
núdzového brzdenia)

Pri prudkom brzdení sa  
brzdové svetlá automaticky 

rozblikajú, aby upozornili  
vodiča za vami na možné  

nebezpečenstvo.
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Kompaktné a pritom priestranné

Bez ohľadu na to, aké záujmy máte, Rio sa s radosťou 

prispôsobí vášmu životnému štýlu. Začať môžete 

s batožinovým priestorom s objemom 288 litrov pre vaše 

veci. Alebo sklopte zadné sedadlo delené v pomere 60 : 40 

a vytvorte tak ešte viac miesta. Pre menšie predmety 

je k dispozícii množstvo úložných priestorov, v ktorých 

je všetko odložené bezpečne a poruke.

1. Zadné sedadlá delené v pomere 60 : 40

 Zvyšuje flexibilitu a umožňuje prepravu väčších nákladov.

2. Posuvná stredová lakťová opierka

 Môžete ju nastaviť a prispôsobiť svojej pozícii pri jazde.

3. odkladacia skrinka s objemom 15 l

 Udržuje vaše nápoje vychladené.

Vyformované okolo vás

VŠESTRannoSť a úLožnÉ PRiESToRy
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Viac pohodlia, viac 
bezpečnosti, viac  
potešenia z modelu Rio

možnoSTi VÝBaVy

Pokiaľ ide o výbavu, Rio nestojí bokom

Je vybavené širokou škálou štandardných prvkov,  

ktoré by ste v tejto triede neočakávali. Vždy je tu však  

priestor pre ešte viac – stačí si pozrieť tento výber 

štandardných a voliteľných riešení.

1. automatické odhmlievanie

  Systém pomocou senzora rozpoznáva zarosenie čelného skla 

a automaticky zapne ventilátory, ktoré rýchlo zaistia jasný výhľad.

2. Výplň sedadiel biopenou

  Pena v sedadlách je vyrobená z ekologicky ohľaduplných sójových zŕn.

3. okno s ochranou proti privretiu (na strane vodiča)

  Okno sa v prípade rozpoznania predmetu v jeho dráhe automaticky 

spustí nadol, aby nedošlo k privretiu.

4. Dažďový senzor

 Automaticky zapne stierače, keď sa objavia prvé dažďové kvapky.

5. Tónované sklá

 Redukuje ultrafialové lúče a ochladzuje kabínu.

6. Tlačidlo STaRT / SToP

  Vozidlo naštartujete stlačením tlačidla na spúšťanie a vypínanie 

motora (START / STOP).

7. Strešné okno

  Ďalší rozmer: strešné okno vnáša do interiéru množstvo svetla 

a čerstvý vzduch (voliteľné).

8. Vonkajšie kľučky dverí

 Vo farbe karosérie pre jednotný očarujúci vzhľad.

9. Stierač s aerodynamickou čepeľou

  Čepeľ stierača sa pri vysokých rýchlostiach pritláča bližšie  

k čelnému sklu.

10. Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

 Každý vodič si nájde pre seba najvhodnejšiu polohu volantu.

11. Predné svetlomety s LED denným svietením zadné LED svetlomety

 Zlepšujú štýlovosť vozidla a zvyšujú bezpečnosť.

12. Dvojstupňové vyhrievanie sedadiel

  Na zaistenie pohodlia počas studených dní môžu byť sedáky 

a operadlá predných sedadiel vybavené funkciou vyhrievania.

inteligentný kľúč
Koniec otáčania konvenčným  
kľúčom v zámku. Tento ľahký 

elektronický kľúč sa vám  
zmestí presne  

do vrecka.
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7-ročná záruka na vozidlo

Každé nové vozidlo Kia je kryté neobmedzenou zárukou 

na 7 rokov, alebo do 150 000 najazdených kilometrov 

(až 3 roky bez obmedzenia; od 4 rokov do 150 000 km). 

Táto záruka na celé auto je bezplatná a prenosná na ďalších 

majiteľov vozidla – za predpokladu, že auto je pravidelne 

udržiavané v súlade so servisným plánom.

5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka proti prehrdzaveniu

Vysokokvalitný lak karosérie zaisťuje dlhotrvajúcu ochranu 

a lesk pre vaše nové vozidlo Kia. Vozidlo je vybavené 

aj vynikajúcou ochranou voči korózii a 12-ročnou zárukou 

proti prehrdzaveniu.

Zostaňte v kontakte so spoločnosťou Kia

Na adrese www.kia.com nájdete všetky aktuálne novinky. 

Zistite viac o spoločnosti Kia a o našej vzrušujúcej ponuke 

nových vozidiel. Prečítajte si najnovšie informácie o úspechoch 

vo vývoji alternatívnych palív, ako je napríklad skvapalnený 

plyn, hybridný pohon, alebo technológia palivových 

článkov. Môžete tiež zistiť, na čom pracuje naše centrum 

pre environmentálny výskum. Angažujeme sa tiež vo 

významných športových podujatiach: Kia je oficiálnym 

partnerom zväzov UEFA a FIFA. Sme sponzormi 

majstrovstiev sveta FIFA 2014, šampionátu Australian 

Open a tenisovej hviezdy Rafaela Nadala. Kia Motors Sales 

Slovensko je partnerom Slovenskej futbalovej reprezentácie 

a Ligy proti rakovine.

financovanie

Miestny predajca vozidiel Kia vám pomôže zostaviť finančný 

plán, ktorý bude najlepšie vyhovovať vašim potrebám. 

Informujte sa o detailoch.

Ste pripravení  
na 7 rokov istoty?

iSToTa



Správna voľba pre vás

Množstvo farieb, množstvo póz, množstvo štýlových diskov 

kolies: vyberte si Rio podľa svojho vkusu. 

Vynikajúce parametre  
po všetkých stránkach 

faRBy KaRoSÉRiE, DiSKy KoLiES a TECHniCKÉ úDajE

34

farby karosérie (9 metalických a 1 nemetalická*)  

a výber diskov kolies

Pútavý doplnok
Vonkajšie spätné zrkadlá  

vo farbe karosérie:  
dizajnový detail  
pre harmonický  

vzhľad.

Rozmery (mm)
15" oceľový disk 15" disk z ľahkej zliatiny

16" disk z ľahkej zliatiny 17" disk z ľahkej zliatiny

1 525

1 521
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farby karosérie (9 metalických a 1 nemetalická*)  

a výber diskov kolies

17" disk z ľahkej zliatiny Signal Red (metalická)

graphite (metalická)

Bright Silver (metalická)

Deep Blue (metalická)

Clean White (nemetalická)*

Wendy Brown (metalická)

Black (metalická)

fresh Beige (metalická)

Electric Blue (metalická)



originálne príslušenstvo Kia vyvinuté moBiSom
Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných 
v čase vydania tejto publikácie, ktoré sa môžu kedykoľvek 
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca si vyhradzuje 
právo na zmeny v ponuke produktov. Modely a vyhotovenie 
vozidiel i príslušenstva zobrazené v katalógu môžu byť odlišné od 
modelov dostupných na vašom trhu. Z dôvodu obmedzení procesu 
tlače, farebné vyhotovenie katalógu sa môže mierne odlišovať od 
skutočných farieb. Aktuálne informácie získate u svojho predajcu Kia.

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 21
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
info@kmss.sk, www.kia.com

KSK12.01519_1

www.kia.com

Váš predajca Kia:


