ОБЕРИ СОБІ RIO ДО СМАКУ!
ПРАКТИЧНИЙ ТА НАДІЙНИЙ
ПОМІЧНИК!

ЩЕ БІЛЬШ ДИНАМІЧНИЙ!

Насичені кольори та стильні колісні диски
довершать образ саме вашого Rio.

Кольори

Новий Rio седан здатний вміло пристосуватися до ваших потреб.
Місткий багажник та можливість збільшити його об’єм за рахунок
складаних задніх сидінь - те, що треба для сімейного автомобіля!

Покупцям нового Kia Rio у кузові “седан” пропонуються на вибір два
бензинові двигуни з робочим об’ємом 1.4 та 1.6 л. потужністю 100 та 123
к.с. відповідно. Обидва двигуни відрізняються економічністю та
достатньою для міської експлуатації потужністю.

Диски

ДВИГУН
Кришталевий Білий

1.4 (бензин)

1.6 (бензин)

1 368

1 591

Максимальна потужність,
к.с./об.хв

100 / 6 000

123 / 6 300

Максимальний
обертальний момент, Нм

132 / 4 000

151 / 4 850

Коробка передач

6 MT, 6 АT

6 АT

Світло-сірий
Робочий об’єм, см3
15-дюймовий
сталевий диск

Яскраве Срібло

Морський Синій

Вогняний Червоний

Класичний Чорний
15-дюймовий
легкосплавний диск

Оранжевий

Основні параметри
Загальна довжина (мм)
Загальна ширина (мм)
Загальна висота (мм)
Колісна база (мм)

4 400
1 740
1 470
2 600

Мінімальний кліренс (мм)
Об’єм бензобаку (л)
Об’єм бачка омиваючої рідини (л)
Об’єм багажного відділення (л)

1470 мм

2

160
50
4,6
480

2600 мм
4400 мм
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1. Бокс-підлокітник – зручне місце для зберігання дрібничок, які мають бути завжди під рукою.
2. Задні сидіння, що складаються у пропорції 60:40.
3. Багажник на 480 літрів дозволяє не турбуватися про кількість валіз під час подорожі.
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1740 мм

Зовнішній вигляд та оснащення автомобілів у автосалонах може відрізнятися від наведених
у буклеті. Виробник має право вносити зміни в конструкцію та оснащення автомобілів без
попереднього оголошення.

Детальні умови гарантії
та обмеження зазначені
в сервісній документації.

KІА Асистанс - програма
надання асистанських
послуг. Послуги надає
ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ».

www.kia.com/ua
Абсолютно новий cедан

БЕЗПЕКА

ОПЦІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

СТИЛЬНИЙ ТА
ЗАТИШНИЙ САЛОН

Широке використання новітньої високоміцної сталі
дозволило конструкторам Kia досягти високих показників
жорсткості кузова, покращити керованість, безпеку та
акустичний комфорт.

Задні паркувальні датчики
Допоміжна система безконтактних датчиків покликана
попередити водія про наближення до перешкоди.
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Нові проекційні фари
Роблять нічні поїздки безпечнішими.

Фірмова решітка радіатора
Унікальний стиль робить вас помітним у загальному
потоці машин.

Хромовані ручки
Елегантна деталь нової моделі.

Панель приладів типу «Супервіжн»
У зручній формі надає інформацію про параметри
руху.

Новий Rio седан четвертого покоління
приємно здивує практичністю, багатим
оснащенням та увагою до деталей.
Залишаючись оптимальним вибором в
якості сімейного автомобіля, він має
абсолютно новий привабливий дизайн
та динамічний характер.

подушок
безпеки

Новий Rio седан оснащений шістьма подушками
безпеки, включаючи фронтальні, бічні та повздовжні.

Комплекс електронних
помічників
Включає в себе систему розподілення гальмівних
зусиль, антиблокувальну систему гальм, систему
допомоги під час старту на схилі та систему
підтримання курсової стійкості.

Обігрів керма
Дарує відчуття комфорту у найхолоднішу погоду.

Обігрів передніх сидінь
Комфортна температура сидінь досягається за
лічені секунди.

Клімат-контроль
Автоматично підтримує задану температуру.

Багатофункціональне кермо
Можливість управляти аудіосистемою не
відволікаючись від водіння.

Ергономічний підлокітник
Забезпечує додатковий комфорт під час подорожей.

Обігрів задніх сидінь
Тепло і домашній затишок для задніх пасажирів.

Футляр для окулярів
Ваші окуляри завжди будуть знаходитись під рукою.

Камера заднього огляду
Безпечне паркування стає можливим навіть на тісній
ділянці.

Навігаційна мультимедійна
система нового покоління з
7-дюймовим екраном охоплює
безліч функцій.

