De nieuwe Kia

Haal alles uit het leven.
Welkom in de wereld van Kia.
Het leven is prachtig. Het bruist, het zindert. Het is spannend en verrassend. Maar waar je ook gaat en wat er ook
gebeurt, Kia staat altijd aan je zijde.
Bij Kia werken wij elke dag hard aan een prachtige, gezonde en duurzame toekomst. Daarom ontwikkelen wij auto’s
waarmee je je grenzen kunt verleggen, veilig en verantwoord. Waarmee je nieuwe werelden kunt verkennen en
onvergetelijke herinneringen opdoen. Auto’s die schitterend zijn om te zien. Met alle denkbare smart-hightech en
extra’s. Plus zeven jaar garantie dankzij pure kwaliteit. Onze missie is: altijd jouw verwachtingen overtreffen. Dat
noemen we ‘The Power to Surprise’.
Kom verder, lees meer, kijk je ogen uit. Laat je verrassen!
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Voor de vrije
denkers.
EXTERIEURDESIGN

Welkom in een spannende nieuwe
wereld. De wereld van de nieuwe Kia
Rio vol karakter, stijl, duurzaamheid
en inspirerende ideeën. Waar je geniet
van de verfrissende dynamiek van
bijvoorbeeld een Mild Hybrid (MHEV)
aandrijving, terwijl je je omringd weet
door veilige smart-tech en de slimste
rijhulpsystemen. De nieuwe Kia Rio geeft
vrije denkers en actieve doeners een
extra dosis rijplezier en state-of-theart connectiviteit.
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Voor de pure
levensgenieters.
EXTERIEURDESIGN

Vol van pit, vol van karakter. De nieuwe
Kia Rio is ontworpen speciaal voor jou.
Het ruime en gastvrije interieur verrast
je met een scala aan slimme features.
Voor comfort, plezier en connectiviteit.
En praktische handigheidjes natuurlijk,
zoals de volledig vlak neerklappende 60:40
gedeelde achterbank. De nieuwe Kia Rio
overtuigt je met duizend-en-één slimme
details. Plus: de onovertroffen 7 jaar
garantie dankzij pure kwaliteit. Wat wil je
nog meer?
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Voor de liefhebbers
van goed design.

Sportief, elegant en perfect van proporties. Zodra je de nieuwe Kia Rio ziet, weet je meteen: deze auto
gaat al je verwachtingen vervullen – en méér! Met z’n slanke lijnen en gespierde welvingen oogt hij
beschaafd-brutaal. En wat vind je van die krachtige voorzijde met zwarte luchtinlaat, geïntegreerde
LED-koplampen en kenmerkende Kia tiger nose grille? In combinatie met de prachtige 15” lichtmetalen
velgen maakt hij altijd en overal een overtuigende indruk.

EXTERIEURDESIGN
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Instappen in de nieuwe Kia Rio is een feestje, elke keer opnieuw. Kijk maar: die heerlijke mix van stijl,
comfort, smart-tech, veiligheid en connectiviteit. En dat allemaal zo prachtig verpakt. Van het fraaie
en superruime interieur tot de uitnodigende ergonomische stoelen, het 4,2” supervision cluster en het
8” navigatiescherm – elk detail is tot in de puntjes verzorgd. Plus, als bonus boven op al dat moois:
het geavanceerde UVO Connect, dat jou en je Rio altijd en overal veilig connect.

Voor de trendsetters.

INTERIEURDESIGN

7 Jaar kaartupdates
Als onderdeel van onze uitgebreide
kwaliteitsbelofte krijgt elke nieuwe Kia Rio
met navigatie vanaf het eerste jaar zes
keer gratis een jaarlijkse kaartupdate: een
unieke service waarmee jouw routegids
7 jaar lang altijd up-to-date is.
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EXTERIEURDESIGN GT-LINE

Voor de spanningzoekers.
De nieuwe Kia Rio maakt autorijden puur genieten – en de Rio GT-Line het allermeest! Met zijn sportieve
design, gespierde styling en jongste smart-tech wordt elke rit een belevenis. Z’n verleidelijke looks en pure
energie komen overal goed tot hun recht: in de stad, op de snelweg én op bochtige buitenwegen. En wát een
presence!
Perfectie zit in alle details: de gespierde voorbumper met geïntegreerde ice cube-look LED-mistlampen,
de brutale zwarte radiatorgrille, de LED-koplampen, de 17” lichtmetalen sportvelgen, de geraffineerde
dorpellijsten en de achterbumper met dubbele uitlaat... Zelfs in het interieur voel je de pure sportiviteit, met
sportieve details en chroomaccenten. Eén en al stijl, pit en rijplezier!

GT-Line ice cube-look mistlampen voor Met hun
markante design en glasheldere licht zijn deze LEDmistlampen echte hightech must-haves.
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GT-Line sportgrille De hoogglanzende lakafwerking en
donkerchromen sierlijst geven de GT-Line grille zijn
onderscheidende sportieve looks.
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Voor de sportliefhebbers.

Stap in de nieuwe Rio GT-Line en je voelt het meteen: je hartslag stijgt, adrenaline stroomt – dit wordt
genieten! Dat prachtige zwart carbon-look dashboard. Die schitterende stoelen. De strak afgewerkte
portieren. Het sportieve D-cut stuurwiel. Zoals hier in de Rio GT-Line vind je ze verder nergens. Het
4,2” supervision cluster en het 8” navigatiescherm brengen je instant alle informatie die je nodig hebt.
En het slimme UVO Connect houdt je ook in de Rio GT-Line altijd verbonden.

INTERIEURDESIGN GT-LINE
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COMFORT & GEBRUIKSGEMAK

Voor wie niks
wil missen.
Bij het ontwikkelen van de nieuwe Kia Rio stond probleemloze connectiviteit
hoog op het lijstje. Dat zie je terug in de state-of-the-art techniek
en infotainmentsystemen. Heb je het 4,2” supervision cluster in het
instrumentenpaneel al gezien? Kies daarnaast bijvoorbeeld het 8” touchscreen
navigatiesysteem met UVO Connect inclusief Kia Live diensten zoals Live Traffic, Live
Parkeren, Live Weer en appfuncties zoals portieren vergrendelen. Of heb je liever
het optionele 8” touchscreen audiosysteem dat werkt met Android AutoTM en Apple
CarPlayTM? Welke je ook kiest, de nieuwe Kia Rio maakt het mogelijk!

Digital Audio Broadcasting (DAB)
Met DAB geniet je onderweg van heldere digitale
radio met optimale ontvangst, inclusief informatie
over de zender en de gespeelde track.
Bluetooth
In de nieuwe Rio heb je via Bluetooth altijd handsfree
toegang tot je smartphone en je favoriete apps en functies.
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Spraakbesturing

4,2” supervision cluster Helder, overzichtelijk en naar wens
instelbaar biedt het digitale scherm in het instrumentenpaneel naar
smaak een schat aan nuttige informatie, zoals ritgegevens,
voertuiginformatie, buitentemperatuur en vorstwaarschuwing.

8" full colour navigatiesysteem Dit snelle en zeer nauwkeurige
navigatiesysteem biedt tevens toegang tot alle handige functies
van UVO Connect én toont video van de achteruitrijcamera
inclusief gidslijnen voor achteruit inparkeren.

Met spraakbesturing in je Kia Rio kun je navigeren,
bellen, oproepen aannemen, sms-berichten
beluisteren, je audio bedienen en nog veel meer.
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Welkom in een connected wereld.
Met UVO Connect, exclusief door Kia ontwikkeld, opent Kia voor jou een wereld aan informatie en mogelijkheden
– in de auto en daarbuiten. Na activatie van de simkaart in het infotainmentsysteem krijg je via Kia Live een schat
aan informatie ter beschikking die je toegang geeft tot handige diensten en services en die je intuïtief bedient via
het multimediascherm. De UVO App brengt allerlei praktische en veilige informatie en mogelijkheden voor je auto
naar je Android of Apple smartphone. En, goed om te weten: UVO Connect voldoet volledig aan de EU-normen
voor privacy, transparantie en veiligheid.

UVO App
Met deze veelzijdige app, speciaal door Kia ontwikkeld voor
Android en Apple smartphones, sta je nooit voor vervelende
verrassingen. Hij vertelt je alles wat je wilt weten over de status
van je auto en de ritten die je maakt. Extra handig: je kunt diverse

KIA UVO CONNECT

info en functies zelfs op afstand uitlezen of bedienen.

On-board Services
Kia’s Online Navigation haalt via cloudservers constant de meest
actuele en volledige informatie binnen over drukte en filekansen.
Daardoor biedt de Kia Online Navigatie altijd de meest accurate
route-instructies én de meest betrouwbare verwachte
aankomsttijd.
Dankzij de Online Spraakbesturing, ondersteund door servertechnologie, kun je met gesproken commando’s bijvoorbeeld
nuttige plaatsen zoeken, nieuwe bestemmingen invoeren, de

Kia Live Services

weersverwachting checken of tekstberichten versturen.

Voertuiginformatie

Diensten op afstand

Vind mijn auto

Verzend naar auto

Vertelt je precies waar je auto staat; ideaal in vreemde

Stuur je geplande rit of reis via de app draadloos naar het

steden of op grote parkeerterreinen.

navigatiesysteem van je auto.

Voertuigstatus

Last-mile navigatie

Geeft je altijd actueel een set nuttige informatie over je

Met deze functie gidst je autonavigatie je naar de

auto, inclusief brandstofreserve, accuspanning en de status

parkeerplaats bij je bestemming, en neemt de navigatie op je

van verlichting, portieren en vergrendeling.

smartphone het over tot aan de voordeur.

Live Verkeersinformatie

Nuttige plaatsen

Mijn ritten

Openen en sluiten

Het navigatiesysteem geeft naast routeduiding ook

Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of een

Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief

Op afstand je portieren ontgrendelen of afsluiten, gewoon

TomTom verkeersinformatie, elke twee minuten actueel. Zo

bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel eenvoudig

gemiddelde rijsnelheid, afstand en reistijd.

via de app op je smartphone.

weet je altijd waar het verkeer goed doorstroomt en welke

in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

Meldingen

Instellingen uploaden

wegen je beter kunt mijden. Loopt het echt vast? Dan biedt
het systeem je snel een alternatief.

Parkeren
Kia Live vertelt je waar in de buurt van je bestemming

Controles en ‘black spots’

parkeerplaatsen zijn. Het toont openbare parkeer-

Met deze functie weet je altijd waar vaste of mobiele

gelegenheid op straat en in parkeergarages inclusief

flitsers of trajectcontroles zijn, of bijvoorbeeld milieuzones.

locaties, eventuele kosten en live beschikbaarheid.

Het systeem waarschuwt je ook voor plaatsen waar
bovengemiddeld veel ongevallen gebeuren.

Met deze functie stuurt je auto jou actief belangrijke
berichten en updates. Een maandelijks voertuigrapport geeft
je een compleet rittenoverzicht. Daarnaast krijg je ook een
open staan, of als de interieursensor beweging registreert op

Raakt de tank leeg en komt het einde van je actieradius in

de achterbank.

zicht? Aan de hand van een online database vind je snel de

Met weerberichten zie je de verwachte minimum en

dichtstbijzijnde en voordeligste tankstations.

smaak instellen, inclusief bijvoorbeeld sound en audio, en je
voorkeuren opslaan en doorsturen naar je Kia. Zo kun je die
later heel simpel weer activeren.

melding als het autoalarm afgaat, als er ramen of portieren

Live Tankstations

Weersverwachtingen

In de UVO App kun je op afstand je auto precies naar jouw

maximum temperaturen, windverwachting en zon- en
neerslagkansen op de plaats van bestemming, tot drie
dagen vooruit.
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Deze services zijn gratis beschikbaar voor een periode van zeven jaar, gerekend vanaf de dag dat het voertuig voor het eerst op naam is gesteld, en kunnen in die periode
onderhevig zijn aan wijzigingen. Raadpleeg de Kia-dealer voor meer informatie over de werking, de mogelijkheden en de gebruiksvoorwaarden en/of kijk op www.kia.com.
Voor het gebruik van de UVO App is een Android of iOS smartphone nodig met een werkende dataverbinding.
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COMFORT & GEBRUIKSGEMAK

Voor wie pure luxe zoekt.
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De nieuwe Kia Rio neemt jouw comfort heel serieus. Wat dacht je van luxe features zoals elektrisch
verwarmbare en in hoogte verstelbare stoelen voor bestuurder en voorpassagier? De automatische
airconditioning houdt het riante interieur altijd op een prettige temperatuur. Zo weet jij altijd zeker:
hier kan ik ontspannen genieten.
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COMFORT & GEBRUIKSGEMAK

60:40 neerklapbare achterbank
Extra laadruimte altijd bij de hand: de
achterbank is in ongelijke delen omklapbaar.

Voor wie houdt van handig.
325 liter bagageruimte

Waarheen je volgende avontuur ook gaat – naar de bergen, de zee of gewoon uit shoppen – de nieuwe
Kia Rio staat altijd voor je klaar. Met een ruim interieur, maar liefst 325 liter bagageruimte en een
achterbank die flexibel 60:40 omklapbaar is en helemaal vlak neerklapt. Waar wil je naartoe?
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Met de achterbank geheel neergeklapt creëer je
eenvoudig extra veel bagage ruimte – handig!
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Voor wie snel wil schakelen.

AANDRIJVING

Dynamiek en rijplezier zijn key in de nieuwe Kia Rio. Daarom kreeg hij van de
ontwerpers een aangepast onderstel, voor een nog betere wegligging en een
lekker direct stuurgevoel. Met keuze uit verschillende soorten aandrijving en een
supersoepel werkende automatische of handgeschakelde versnellingsbak wordt
elke rit een feestje.

Handgeschakelde versnellingsbak Met de efficiënte
6-traps handgeschakelde versnellingsbak schakel je
altijd vlot, soepel en trefzeker.
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Automatische transmissie Geniet van
vlotte acceleratie, soepele schakelmomenten en verrassende zuinigheid
met de zeer geavanceerde 7-traps
DCT-automaat.
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Voor de bewuste
bespaarders.

MILD HYBRID

Vereenvoudigde weergave van de Mild Hybrid coasting-functie

De nieuwe Kia Rio is de eerste Rio met de bijzondere EcoDynamics Mild Hybrid (MHEV)
aandrijving. Dit is een nieuw type hybride met een superefficiënte 1.0 T-GDi benzinemotor en
een 48-volt lithium-ion accu, voor de laagst denkbare verbruiks- en emissiewaarden. Heel slim:
het geïntegreerde e-systeem wint zo veel mogelijk remenergie terug, om die later weer te
kunnen gebruiken bij het accelereren.

Coasting
Wanneer de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt en de auto laat uitrollen zonder te accelereren of te remmen,
schakelt de motor, afhankelijk van het laadniveau van de 48-volt accu, naadloos en soepel uit, wat resulteert in een
efficiëntere rit. Zodra het gaspedaal of de remmen wordt ingedrukt, neemt de motor het direct over. De coasting-functie en
de afgelegde afstand met uitgeschakelde motor zijn afhankelijk van de rijomstandigheden en de voertuigsnelheid.

Energiestroom

Rijsituatie

Start

Start

Start

Elke rit begint elektrisch, voor stille
en soepele prestaties vanaf de
eerste meters.
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Torque Torque
assist assist

CruisingCruising

Extra trekkracht

Kruissnelheid

Bij versnellen of heuvelop rijden
werken beide systemen samen:
de elektromotor ondersteunt de
brandstofmotor met stroom uit
de accu.

Bij rijden op constante snelheid doet
de efficiënte brandstofmotor al het
werk. Zo nodig laadt die ook de
accu’s verder bij.

Coasting
Coasting
Coasting

Energy Energy
recuperation
recuperation

De Rio Mild Hybrid met iMT heeft
tevens een coasting-functie. Daarmee
kan de auto bij uitrollen de motor
tijdelijk uitschakelen om brandstof te
besparen. Zie ook hierboven.

Energieterugwinning

Bij vertragen of afremmen werkt
de elektromotor van de Rio Mild
Hybrid als een dynamo: hij zet de
bewegingsenergie om in stroom voor
de accu.

MovingMoving
stop & start
stop & start

Rijdende Stop & Start
Vertraag je, of rem je af tot stilstand met de
transmissie in de versnelling, dan schakelt
de verbrandingsmotor automatisch uit om
brandstof te besparen.
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VEILIGHEID & RIJHULPSYSTEMEN

Voor wie van
veilig houdt.

Autonome noodremassistentie (AEB) Dit systeem scant met videocamera en radar de omgeving voor de auto
op mogelijk gevaar. Het herkent onder meer auto’s, voetgangers en fietsers die je pad kruisen en helpt om
ongevallen te voorkomen. Het beschermt tevens tegen mogelijke aanrijdingen met voorliggers die plotseling
remmen om af te slaan. Dreigt er een botsing, dan waarschuwt de Autonome noodremassistentie met een
signaal in het dashboard en maakt indien nodig zelfs een noodstop.
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Waar je ook bent en waarheen je ook gaat: jouw veiligheid en die van je
passagiers heeft bij de Kia Rio altijd de hoogste prioriteit. Altijd. Daarom
biedt hij allerlei knappe veiligheidsfeatures en slimme rijhulpsystemen. Voor
onderweg én bij het parkeren.

Parkeersensoren achter Het perfecte hulpmiddel voor
soepel en overtuigend in- en uitparkeren. Dit systeem
registreert met ultrasoon-sensoren in de achterbumpers
elk eventueel obstakel. Kom je daar dichtbij, dan klinkt er
een helder geluidssignaal.

Actieve rijbaanassistentie
Dit systeem ziet via de videocamera onder de voorruit de lijnen links
en rechts van de rijbaan. Zo weet het of je veilig tussen de strepen
rijdt. Dreig je onbedoeld buiten je rijbaan te raken, dan slaat het
zacht alarm en stuurt het zo nodig actief terug naar het midden.
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Hellingproef assistent (HAC) Bij het wegrijden op een steile helling
voorkomt HAC dat je achteruit rolt.

Rechtuit-stabiliteitscontrole Bij hard remmen in een rechte lijn voelt de Rechtuitstabiliteitscontrole eventueel verschil tussen de remkracht en weerstand van de wielen links en
rechts. Indien nodig past het bliksemsnel de rembalans aan, zodat de Rio stabiel op koers blijft –
zelfs als jij voluit remt.

VEILIGHEID & RIJHULPSYSTEMEN

Voor wie graag controle heeft.
Hoe steil of bochtig de weg naar je doel ook is, met slimme features zoals
deze maakt de nieuwe Kia Rio elke rit veiliger en meer ontspannen.

Grootlichtassistentie Camera’s in de voorruit van de nieuwe Kia
Rio herkennen bij rijden in het donker eventuele tegenliggers. Rijd
je met grootlicht aan en nadert er ander verkeer, dan dimt dit
systeem je grootlicht totdat de tegenligger voorbij is, om
verblinding te voorkomen.

Elektronisch stabiliteitsprogramma Bij krachtig
remmen en tegelijk sturen zorgt het Elektronisch
stabiliteitsprogramma voor optimale dosering van de
rem- en stuurkracht. Zo kom je stabieler en veiliger tot
stilstand.
Voertuigstabiliteitssysteem (VSM) Dit systeem werkt
samen met de motoraangedreven stuurbekrachtiging
en houdt de Rio stabiel bij gelijktijdig sturen en (stevig)
remmen.

ESC with VSM
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51

%

AHSS

Voor wie goed beschermd
wil zijn.

Veiligheid en inzittendenbescherming begint heel simpel:
bij een goed gebouwde carrosserie. In de body van de
nieuwe Kia Rio zitten meer slimme veilige oplossingen
dan ooit. De voorbeelden op deze pagina zijn slechts een
selectie. Een geruststellend idee!

VEILIGHEID & RIJHULPSYSTEMEN

De body van de nieuwe Kia Rio bestaat voor 51% uit Advanced
High-Strength Steel (AHSS) voor maximale vormvastheid en
inzittendenbescherming, en perfecte wegligging.

8

zones

met heetgeperst veiligheidsstaal

Door toepassing van extra sterk heetgeperst staal in acht
belangrijke delen van de veiligheidsstructuur biedt de body van de
nieuwe Kia Rio zijn inzittenden meer bescherming dan ooit.
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97

m

De nieuwe Kia Rio is ontwikkeld met veiligheid als allerhoogste prioriteit. Dat zie je
terug in de gekozen materialen en hun toepassing, en in allerlei hightech rijhulp- en
veiligheidssystemen. Inclusief de modernste sensors en radaruitrusting. Bij de Kia Rio gaat
veiligheid voor alles.

hoogwaardige lijmverbindingen

Bij het bouwen van de carrosserie zijn ruim zes keer zo veel
hoogwaardige lijmverbindingen toegepast als in de vorige
generatie. Dat maakt deze Kia Rio steviger en veiliger, en tegelijk
lichter en stiller dan ooit tevoren.

Zes airbags Om de inzittenden bij een ongeval zo veel mogelijk te beschermen en eventueel letsel te beperken
heeft de nieuwe Kia Rio standaard dubbele airbags voorin, twee zijairbags en twee gordijnairbags langs de
zijruiten over de hele lengte van de cabine.
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Voor wie iets
bijzonders zoekt.
AANDRIJVING

Kia heeft al eerder laten zien: auto’s kunnen wel degelijk verrassend
zuinig en milieuverantwoord zijn, én mooi en superpraktisch. De
nieuwe Kia Rio is daarvan een nieuw bewijs. Aan de buitenkant zie
je een auto die dynamisch, vlot, ruim en fun is. Onderhuids heeft hij
superslimme milieutechniek zoals je die nergens anders treft. Zoals
de verrassend vlotte en zuinige Mild Hybrid (MHEV) aandrijving. Of
de iMT, de intelligente manuele transmissie. Die geeft je dat lekker
sportieve rijgevoel van handgeschakeld én verrast je telkens weer
door z’n zuinigheid. Kijk, daarvoor moet je nou echt bij Kia zijn!
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Voor ondernemende
types.

Het mooie aan de Kia Rio range is dat hij zo enorm veelzijdig is. Of je nu vooral de stad
opzoekt, liever naar buiten gaat, of je spullen pakt en er lekker op uit trekt: hij verrast je
met zijn ruimte en praktische details – en zijn enorme rijplezier. De Rio van jouw keuze
brengt je dus niet alleen van A naar B, hij brengt ook telkens weer een lach op je gezicht.

PROGRAMMA
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UITRUSTING

Voor de alleswillers.
Hoogglans radiatorgrille
De iconische tiger nose grille van Kia kreeg voor de nieuwe Rio een moderne
update. De brede, smalle en dichte hoogglans zwarte grille maakt een krachtiger
statement dan ooit – en versterkt de uitgesproken sportieve looks.

De Kia Rio verwent je met oogstrelend design, state-of-the-art technologie en allerlei slimme features. Om het
helemaal compleet te maken, biedt hij bovendien keuze uit een lange reeks van opties.

Volledig automatische airconditioning
Stuurverwarming
Hiermee kun je in één keer je gewenste interieurkliMet deze optie heb je comfortabel en veilig grip op
maat kiezen en hoef je er daarna nooit meer naar om
het stuurwiel, zelfs op de koudste winterochtenden. te kijken; dat regelt je Rio dan helemaal automatisch.

8” audiosysteem
Dit touchscreen audiosysteem bedien je intuïtief via
het aanraakscherm en toont
artiest en titel van elke afgespeelde track. Het systeem is
compatible met Android Auto
en Apple CarPlay.

Regensensor
De regensensor merkt het zodra er
regendruppels op de voorruit vallen en activeert
dan automatisch de ruitenwissers.
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Elektrisch inklapbare buitenspiegels
Eenvoudig de spiegels in- en uitklappen met één druk op de knop, ook van
buiten de auto.

Verwarmde voorstoelen
De stoelverwarming in de nieuwe Rio kent drie
standen; genoeg om je prettig warm te houden
als het buiten koud is.

Keyless entry
Hoe comfortabel is dat: in- en
uitstappen zonder je sleutel
te hoeven pakken. Bij Keyless
entry opent je Rio met de knop
op de portiergreep.

USB-aansluitpunt
Handig: via de USBpoort speel je al je
favoriete muziek
direct vanaf een
flashdrive of USB.

Armsteunconsole
Prettige extra steun onder het rijden dankzij de
zacht gevoerde armsteun, in kleur afgestemd op
het interieur.

USB-oplader achterin
De passagiers achterin kunnen eenvoudig
hun smartphones en devices opladen via de
USB-poort achter aan de middenconsole.
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Voor de stille genieters.

Met keuze uit negen sprankelende lakkleuren
en vier verschillende soorten velgen kun je
zelf precies kiezen hoe jouw Kia Rio eruit
moet zien – en wat die zegt over jou.

Exterieurkleuren

Clear White [UD]

Most Yellow [MYW]

Urban Green [URG]

Smoke Blue [EU3]

Perennial Grey [PRG]

Signal Red [BEG]

Aurora Black Pearl [ABP]

INTERIEURUITVOERINGEN

Ware schoonheid zit van binnen. Dat geldt ook voor het interieur van de nieuwe Kia Rio. Je kunt kiezen
uithoogwaardige stoffen bekleding of sportieve GT-Line bekleding in stof/lederlook combinatie.

Silky Silver [4SS]

STANDAARDUITVOERING & GT-LINE

STANDAARDUITVOERING

Voor de uitbundige
smaakmakers.

SPECIFICATIES EN LAKKLEUREN

GT-Line interieur zwart,
stof + kunstleder
Oogstrelend mooie zwart
stoffen en kunstlederen
bekleding met prachtig
contrasterende grijze stiksels
maken het Rio GT-Line.
interieur onmiskenbaar chic en
sportief.

Sporty Blue [SPB]

Velgen

Standaard interieur zwart

15” stalen velg
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15” lichtmetalen velg

16” lichtmetalen velg

17” lichtmetalen velg
(exclusief voor GT-Line)

Deze zachte maar zeer
slijtvaste stoffen bekleding
voelt comfortabel aan en
zit als gegoten. Portieren
en dashboard zijn voorzien
van subtiel contrasterende
afwerking.
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Met Kia heb
je heel veel
om naar uit
te kijken.

7 jaar garantie
Op elke nieuwe Kia krijg je een garantie van 7 jaar of 150.000 km
(onbeperkt aantal kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf
jaar vier). Deze volledige garantie is gratis en 100% overdraagbaar
op de volgende eigenaar, op voorwaarde dat de auto volgens de
voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt onderhouden.
5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie
Dankzij hoogwaardige lak is elke nieuwe Kia langdurig beschermd en
blijft hij lang als nieuw glanzen. Elke Kia krijgt standaard een uitgebreide
corrosiebescherming en maar liefst 12 jaar garantie tegen doorroesten
van binnenuit.

Blijf op de hoogte van kia
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. Ontdek meer
over Kia en over onze spannende nieuwe auto’s. Lees alles over
nieuwe technieken op het gebied van alternatieve aandrijvingen
zoals elektrisch rijden, vloeibaar gas, hybride technologie en
brandstofcellen. Ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum op dit
moment mee bezig is en volg ons in de wereld van sport, als officieel
partner van UEFA en FIFA en als sponsor van de Australian Open en
toptennisser Rafael Nadal.
Kia finance
De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen van een
financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer om meer informatie.

Alle hogespanning lithium-ion accu’s in elektrische (EV), hybrideelektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische modellen van Kia
zijn gebouwd om zeer lang mee te gaan. Daarom geeft Kia ook voor
de accu’s een garantie van maar liefst 7 jaar (of 150.000 km) vanaf
eerste registratie. Voor lagespanning accu’s (48V en 12V) in de mildhybride uitvoeringen hanteert Kia een garantie van 2 jaar vanaf
eerste registratie, ongeacht het kilometrage. Voor EV’s garandeert
Kia 65% van de accucapaciteit. Capaciteitsverlies van de accu’s in
PHEV’s, HEV’s en MHEV’s valt niet onder de garantie. Om eventueel
capaciteitsverlies over de jaren zoveel mogelijk te beperken, volg
de instructies op […] en/of lees de gebruikershandleiding.
Kijk voor meer informatie over de beroemde Kia 7 jaar garantie op
www.kia.com.

PEACE OF MIND

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking, daarna
geldt een maximum van 150.000 km.
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kia.com

KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. De
modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, zoals de getoonde
audio-apparatuur, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Neem voor actuele
informatie contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

ZKYBXX050JUL20

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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