
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.

www.kia.ua

ДискиКольори

Повітряний Білий [UD] Яскраве Срібло [4SS]

Світло-зелений [URG] Вогняний Червоний [REG]

Кавовий [SEN] Димчастий Сірий [EU3]

Платиновий Графіт [ABT] Чорне Дерево [ABP]

Габарити, мм

ОБЕРИ СОБІ RIO ДО СМАКУ!

Детальні умови гарантії 
та обмеження зазначені 
в сервісній документації.

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

Абсолютно новий

НОВИЙ ВИМІР КОМФОРТУ
Новий Kia Rio отримав сучасний, спортивний та 
комфортний інтер’єр. Просторий салон, м’які 
приємні на дотик матеріали, ергономічні сидіння, 
бесключовий запуск двигуна та прогресивна 
мультимедійна система – з нового Rio просто не 
хочеться виходити!

ГОТОВИЙ ДО БУДЬ-ЯКИХ ВИКЛИКІВ
Незалежно від того, йде мова про перевезення пасажирів чи багажу, 
новий Kia Rio дозволяє всім та усьому влаштуватися із комфортом. 
Просторий інтер’єр, багажник об’ємом 325 літрів та можливість скласти 
спинки заднього сидіння частково або повністю дозволяють Rio бути 
готовим майже до будь-яких пригод.

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

5-дюймовий сенсорний екран дозволяє з легкістю управляти 
мультимедійною системою із підтримкою протоколу Bluetooth.

1.  Спинка заднього сидіння складається по частинах у пропорції 60:40. 
2.  Якщо вам потрібно максимум місця для багажу або габаритних речей, складіть спинку заднього сидіння 

повністю та отримайте майже рівну поверхню. 
3.  Висота полу багажника регулюється для перевезення високих речей.

Новий Rio із задоволенням 
відтворює музику з зовнішніх носіїв 
завдяки портам USB та AUX.
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15-дюймовий 
легкосплавний диск

15-дюймовий 
сталевий диск 

16-дюймовий 
легкосплавний диск 

Загальна довжина             4 065 Простір для ніг (попереду)  1 070
Загальна ширина               1 725 Простір для ніг (позаду)        850
Загальна висота                  1 450 Висота салону (попереду)   987
Колісна база                         2 580 Висота салону (позаду)            964
Передня колія                     1 518 Ширина салону (попереду) 1 375
Задня колія                           1 524 Ширина салону (позаду)      1 355
Передній звіс                       830 Мінімальний кліренс             140
Задній звіс                             655



БЕЗПЕКА ОПЦІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

51%
Кузов нового Kia Rio на 51% виконано з 
високоміцних марок сталі для того, щоб 
забезпечити надзвичайно високу жорсткість 
кузова, підвищити захист водія і пасажирів та 
покращити керованість.

високоміцних сталей

8zones
Частини кузова, що піддаються найбільшим 
навантаження, вироблені зі сталі за технологією 
гарячого штампування.

компоненти зі сталі 
гарячої штамповки

97м
Для того, щоб зробити кузов нового Rio більш 
легким та жорстким, у якості з’єднувального 
матеріалу широко використовуються спеціальні 
структурні клеї.

використання 
структурних клеїв

Новий Kia Rio 
комплектується 
шістьма подушками 
безпеки навіть у 
стартовій версії 
Comfort (Комфорт).

Датчик дощу
За появи крапель дощу на лобовому склі датчик 
дощу автоматично активує склоочищувачі.

Клімат-контроль
Клімат-контроль автоматичне підтримує 
комфортну температуру у салоні.

Кондиціонер
Стартова комплектація Kia Rio включає кондиціонер.

Бічні дзеркала з електроприводом
Дзеркала заднього огляду можна скласти одним 
натисканням кнопки.

Круїз-контроль
Тривалі подорожі стають більш комфортними 
завдяки круїз-контролю.

Спойлер
Задній спойлер не тільки робить «зовнішність» Rio 
більш динамічною, але й покращує аеродинаміку 
автомобіля.

USB-зарядний пристрій
Пасажири задніх сидінь можуть заряджати мобільні 
пристрої завдяки USB-зарядному пристрою.

Усунення запотівання лобового скла
Сенсор фіксує запотівання лобового скла та 
автоматично спрямовую потік повітря для 
покращення видимості.

Регулювання керма
Регулювання керма за висотою та вильотом 
дозволяє зручно влаштуватися водієві майже будь-
якої комплекції.

Аеродинамічний дизайн склоочисників
Склоочисники типу Aeroblade (Аероблейд) мають 
покращений контакт з лобовим склом навіть на 
високих швидкостях.

Управління аудіосистемою
Окремий блок управління дозволяє обирати 
улюблені мелодії не відволікаючись від водіння.

Решітка радіатора
Решітка радіатора «Ніс тигра», притаманна всім 
сучасним моделям Kia, отримала дещо інші пропорції 
та органічно вписалася у дизайн передньої частини 
хетчбека.

Підігрів передніх сидінь
Навіть у стартовій версії новий Rio оснащений 
підігрівом передніх сидінь.

Підігрів керма
З підігрівом керма навіть найхолодніший ранок буде 
комфортним.

Проекційні фари
Навігаційна система із кольоровим сенсорним 
Проекційні фари краще освітлюють дорогу, 
підвищуючи безпеку руху у темний час доби.

ДВИГУН 1.4 
(БЕНЗИН)

1.2 
(БЕНЗИН)

Робочий 
об’єм, см3 1 368 1 248

Максимальна 
потужність, к.с. 100 84

Коробка 
передач

6-ст. механічна, 
4-ст. автоматична 5-ст. механічна

ДИНАМІЧНИЙ, ЯК НІКОЛИ РАНІШЕ!
Абсолютно новий Kia Rio отримав більш жорсткий кузов, нові 
налаштування підвіски та рульового управління для того, щоб 
подарувати власнику справжнє задоволення від водіння.
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4-ст. автоматична 5-ст. механічна


