Kia Rio

Život je takový, jaký si ho uděláte.
Vítejte ve světě značky Kia.
Život je úžasný. V každém ohledu je intenzivní, nepředvídatelný a vzrušující. Ať se stane cokoli, ať se vydáte
kamkoli a ať budete objevovat cokoli, Kia bude s Vámi.
Ve společnosti Kia zasvěcujeme své životy snaze o budování lepší budoucnosti. Proto vyvíjíme a vyrábíme
automobily, které Vám pomohou objevovat a užívat si nové horizonty. Automobily s ohromujícím designem,
vyspělou technikou a chytrými řešeními. Automobily s naší pozoruhodnou 7letou zárukou, která dokládá
naši výjimečnou kvalitu. Ve všem, co děláme, sledujeme jeden cíl: Vždy chceme překonávat Vaše očekávání.
Říkáme tomu „The Power to Surprise“, síla překvapovat.
Nyní Vás zveme k podrobnější prohlídce, během níž bychom Vás rádi překvapili.
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Pro
svobodomyslné.
EXTERIÉR

V novém modelu Kia Rio ujedete šedi
všedních dnů. Jeho přitažlivý charakter
je doplněn nejmodernější technikou
zajišťující maximální hospodárnost,
konektivitu a bezpečnost. Rio nabízí
svobodomyslným a nezávislým
lidem činu dynamické zážitky z jízdy,
které udrží krok s Vaším hektickým
životem i tempem doby, a to díky
nejmodernějším technologiím včetně
vyspělého elektrifikovaného pohonu,
rozšířených asistenčních funkcí
a nejnovější bezpečnostní výbavy.
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Pro milovníky
zábavy.
EXTERIÉR

Odvážná nová Kia Rio obohatí Váš
život o zábavu a dobrodružství. V nově
navrženém, prostorném interiéru,
který kombinuje chytrou konektivitu
s mnoha nejmodernějšími technickými
výdobytky, nabízí veškerou všestrannost,
jakou si můžete přát, a to i díky zadním
sedadlům děleným a sklopným v poměru
60:40. Jejich sklopením vytvoříte rovnou
ložnou plochu. A to vše je završeno
bezkonkurenční 7letou zárukou Kia. Kia
Rio tím dokonale uspokojí všechny Vaše
potřeby.
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Pro obdivovatele
designu.

Sportovní, elegantní a nádherně tvarovaná Kia Rio se může pochlubit mnoha vylepšenými
a inovativními stylistickými prvky. Elegantní linie a svalnaté kontury poskytují modelu Rio
osobitý, vzrušující vzhled s novým designem nárazníku a osobitým otvorem pro přívod vzduchu.
Přidejte k tomu ještě nové integrované světlomety LED, masku chladiče Kia s charakteristickým
motivem tygřího nosu a 17“ kola z lehké slitiny. Za Vaším vozem Rio se tak bude každý otáčet,
ať přijedete kamkoli.

EXTERIÉR
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Nastupte si do nového modelu Kia Rio a vnímejte svými smysly dokonalou kombinaci stylu, komfortu,
technologie, bezpečnosti a konektivity – a to vše na jednom místě. Každému detailu jsme věnovali
maximální péči – od ohromujícího a prostorného interiéru s modrým paketem, dodávaným na přání,
přes ergonomicky navržená sedadla (včetně výškově nastavitelného sedadla spolujezdce) a 4,2“ zcela
digitální ukazatel na panelu přístrojů až po 8“ displej LCD navigačního systému. Ještě vyšší úroveň
konektivity a bezpečnosti zajišťuje nový vyspělý systém Kia UVO Connect, který propojí Vás a Vaše Rio,
ať jste kdekoli, jakož i mnoho dalších bezpečnostních prvků.

Pro hledače stylu.

INTERIÉR

7 let aktualizací
mapových podkladů
V rámci našeho rozsáhlého příslibu kvality
mají majitelé všech nových vozidel Kia,
vybavených přímo z výroby navigačním
systémem LG, právo na 6 bezplatných
každoročních aktualizací mapových
podkladů u servisního partnera. Díky
tomuto jedinečnému programu bude Váš
navigační systém vždy aktuální.
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EXTERIÉR GT LINE

Pro vyznavače vzrušení.
Řízení automobilu je také o maximálním prožívání přítomného okamžiku. A Rio GT Line je vůz, který touží
po tom, být řízen. Rio GT Line miluje ve stejné míře prázdné silnice i ulice velkoměsta díky sportovnímu
dynamickému designu, podmanivým křivkám a výraznému asertivnímu a svalnatému designu v kombinaci
s nejmodernější chytrou technologií.
Rio GT Line ukazuje jasně svůj styl a dobrodružný charakter, od svalnatého předního nárazníku
s integrovanými mlhovými světlomety LED s motivem ledové kostky přes ohromující kontury masky
chladiče a volitelných světlometů LED až po zadní nárazník s dvojitou koncovkou výfukové soustavy.
Přidejte k tomu exkluzivní 17“ kola z lehké slitiny, zvýrazněný design bočních prahů a elegantní interiér
s chromovanými doplňky na bezpečnostních pásech a máte vůz, který ukáže ostatním záda.

1. Mlhové světlomety GT Line s motivem ledové
kostky Okouzlující design s motivem ledové kostky
promění mlhové světlomety LED v nezbytnost ze
světa high-tech.
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2. Maska chladiče GT Line Kombinace velmi lesklé povrchové
úpravy a tmavě chromovaného rámečku poskytuje masce
chladiče verze GT Line onen výjimečně sportovní a odvážný
styl.
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Pro fanoušky sportu.

V interiéru nového modelu Rio GT Line si okamžitě povšimnete zvýrazněného sportovního
charakteru a nesmírného emotivního náboje. Ohromující černá přístrojová deska, vzhledem
připomínající uhlíkové kompozity, sedadla s moderním čalouněním, elegantní prošívání výplní dveří
a sportovní volant s dole zploštělým věncem jsou jen malou ukázkou z mnoha prvků výbavy, které
naleznete ve verzi GT Line. A nechybí ani 4,2“ zcela digitální ukazatel na panelu přístrojů a 8“
displej LCD navigačního systému, plus nový vyspělý systém Kia UVO Connect, díky němuž budete
nepřetržitě ve spojení se svým vozem.

INTERIÉR GT LINE
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KONEKTIVITA

Pro nepřetržité
spojení.
Konektivita je vetkána do samotné duše modelu Kia Rio, vybaveného nejmodernějšími
technologiemi a informačními a zábavními systémy. Zadívejte se na 4,2" zcela digitální
ukazatel na panelu přístrojů. Vyberte si na přání dodávaný navigační systém s 8“ dotykovým
displejem, který zahrnuje inovativní telematický systém UVO Connect včetně služeb „Kia
Live“, mezi něž patří Live Traffic (dopravní zpravodajství), Live Parking (volná parkovací místa)
a Live Weather (předpověď počasí), jakož i služby na základě aplikace pro chytré telefony
včetně dálkového zamknutí nebo odemknutí dveří. Nebo si užívejte zábavu s audiosystémem
a 8“ dotykovým displejem dodávaným na přání, který je kompatibilní se systémy Android Auto
a Apple CarPlay. Celkově budete neustále hýčkáni chytrým výběrem.

Přijímač digitálního rozhlasového vysílání (DAB)
DAB používá digitální signál pro optimální čistotu příjmu
a reprodukce rozhlasového vysílání. Kromě toho poskytuje
také informace o poslouchaném pořadu a přehrávané skladbě.
Bluetooth
Technologie Bluetooth v novém modelu Rio Vám umožní
přístup k telefonu a vybraným funkcím, aniž byste
museli pouštět volant.
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Hlasové ovládání
Hlasové ovládání Vám umožní používat navigační systém
i telefon, poslouchat textové zprávy, ovládat audiosystém
a mnoho dalších funkcí – a to vše jen pomocí Vašeho hlasu.

Panel přístrojů Supervision s 4,2“ displejem LCD Vkusně navržený,
individualizovatelný a inteligentně uspořádaný panel přístrojů
Supervision zobrazuje venkovní teplotu, provozní údaje a data
palubního počítače. Kromě toho Vám umožní měnit další nastavení
Vašeho vozu Rio.

Navigační systém s 8“ barevným displejem TFT-LCD Navigační
systém s výběrem většího počtu uživatelských jazyků zahrnuje
systém UVO Connect a displej pro zadní kameru.
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CESTUJTE S NADŠENÍM!
KIA UVO CONNECT
KIA UVO CONNECT
Kia vyvinula exkluzivní systém UVO CONNECT, který dvěma pozoruhodnými způsoby přenáší cestování automobilem
do digitální éry. Prvním jsou naše nové služby Kia Live, jež v reálném čase poskytují navigačnímu systému informace
pro Vaši jízdu. Druhým je naše nová aplikace UVO s nabídkou dat a informací o Vašem vozidle prostřednictvím Vašeho
chytrého telefonu se systémem Android nebo Apple. Tyto nové vzrušující technologie navíc splňují aktuální směrnici
EU o ochraně dat, a zaručují tak nejvyšší úroveň soukromí, transparentnosti a ochrany.

Kia Live

Aplikace UVO

Služby Kia Live po své aktivaci využívají kartu SIM, jež je součástí

Aplikace UVO, koncipovaná pro chytré telefony se systémem Android

informačního a zábavního systému. Jejím prostřednictvím jsou pro
příslušné služby v reálném čase získávána a aktualizována všechna

Informace o vozidle

potřebná data. Informace jsou průběžně zobrazovány přímo na
displeji navigačního systému.

nebo Apple, Vám dodá pocit naprosté jistoty prostřednictvím
řady funkcí, poskytujících diagnostická data o stavu Vašeho vozu
a absolvovaných jízdách. Aplikace zahrnuje také řadu funkcí s dálkovým

Vyhledání vozu

přístupem, umožňujících spojení s vozem, i když jste od něj daleko.

Vás bude informovat o poslední známé poloze Vašeho
vozidla – to je ideální, pokud zaparkujete na velkém
parkovišti.

Služby s dálkovým přístupem

Stav vozidla
nabízí přehled nejdůležitějších parametrů, ilustrujících stav

Zasílání dat do vozu

Aktuální informace o dopravě

Zajímavé cíle

Vašeho vozu, jako jsou zámky dveří, zapalování, akumulátor

Vám umožní předem plánovat trasu jízdy v aplikaci, která ji

Navigační systém poskytuje velmi přesné a aktuální

Hledáte restauraci, místní obchod nebo atraktivní

a stav jeho nabití.

přenese přímo do navigačního systému vozidla pro využití

informace o dopravě od společnosti TomTom.

místa, která stojí za návštěvu? Veškeré uvedené

K aktualizacím dochází každé dvě minuty. Díky tomu budete

informace a mnohem více snadno naleznete v pravidelně

přesně vědět, kde je doprava plynulá a kterým oblastem

aktualizovaném adresáři zajímavých cílů.

se vyhnout. Systém Vás upozorní na úseky s intenzivní
dopravou a navrhne Vám alternativní trasy.

Parkování
Kia Live zobrazuje dostupná parkovací místa před

během jízdy.
Moje jízdy
poskytují přehledy o Vašich předchozích jízdách včetně

Navigace až do cíle

průměrné rychlosti, ujeté vzdálenosti a době jízdy.

Poté co zaparkujete můžete pokračovat v navigování na
Vašem mobilním telefonu.

Upozornění

Ovládání dveří

Úseky s měřením rychlosti a zvýšeným rizikem

Vaším příjezdem do cíle. Získáte tak přehled o možných

Tato služba Vás upozorní na úseky s měřením rychlosti

parkovacích místech na ulici, parkovištích a v parkovacích

Upozornění obdržíte při každé aktivaci bezpečnostního

jízdy, na zóny s omezeným vjezdem nebo na oblasti s vyšší

budovách, včetně jejich polohy, podrobných informací, cen

alarmu. Diagnostická upozornění Vás budou informovat

Uživatelské profily

nehodovostí.

a dostupnosti.

o aktuálním stavu Vašeho vozu. A v měsíčních výkazech

dovolují kontrolovat a měnit celou řadu nastavení vozidla -

Informace o tankování

o vozidle budete dostávat přehledy o používání Vašeho vozu.

jako například rádio - na vašem telefonu. Následně můžete

Předpověď počasí
Jednoduše zadejte cíl své cesty a získejte kompletní

Když Vám začne docházet palivo, systém vám ukáže

čtyřdenní předpověď počasí, včetně nejnižších a nejvyšších

nejbližší čerpací stanicie včetně cen paliv, takže si můžete

teplot, rychlosti větru a pravděpodobnosti slunečního svitu

tankování naplánovat.

Ovládání dovoluje zamknout a odemknout dveře bez klíče.

nastavení uložit do aplikace UVO a poslat je do vozidla.

či deště.
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Informační a ovládací služby pro Váš vůz Kia budete mít k dispozici bezplatně po dobu sedmi let ode dne prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tzn. od okamžiku, kdy první
kupní smlouva vstoupí v platnost. Během této doby se mohou služby změnit. Podrobné informace o podmínkách používání služeb Vám poskytne nejbližší partner Kia nebo
je naleznete na webových stránkách www.kia.com/cz/uvo. Pro využívání služeb je nezbytný chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android a smlouva s mobilním
operátorem včetně datového tarifu, s níž mohou být spojeny dodatečné náklady.
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1. Doprava v reálném čase**:
Navigační systém poskytuje velmi přesné dopravní informace
v reálném čase, které jsou aktualizovány v dvouminutovém
intervalu. Díky tomu budete vědět, kde je doprava plynulá a kterým
oblastem se raději vyhnout. Vznikne-li na Vaší trase dopravní
kolona, systém Vás upozorní a navrhne alternativní trasy.
2. Měření rychlosti**:
Budete také upozorňováni na rozmanité druhy měření rychlosti,
včetně stacionárních radarů a kamer, jakož i na zóny s omezeným
vjezdem. Systém může zohledňovat také oblasti, v nichž dochází
mimořádně často k dopravním nehodám, a upozorňovat Vás na ně.
3. Místní vyhledávání:
Hledáte-li např. restauraci sushi, supermarket nebo konkrétní
místo setkání, jednoduše využijte funkcí místního vyhledávání.
Databáze obsahuje 500 kategorií pro vyhledávání, 25 000 klíčových
slov a 250 000 lokalit. Díky tomu naleznete přesně to, co hledáte.
Systém Vám navíc umožní vyhledávání v deseti jazycích, a to
i v zahraničí.

Kde? Kdy? Jak?
Odpověď je zde

KONEKTIVITA

Náš nový navigační systém s propojenými službami Kia Connected Services, zajišťovanými společností TomTom,
posouvá spolehlivé navigování do cíle na novou úroveň přesnosti a dokonalosti. Zajistí Vám nepřetržité spojení
s okolním světem a nabízí ještě více užitečných informací než dosud. Srdcem systému je jednotka Wi-Fi, která
umožňuje připojení navigačního systému modelu Rio k internetu prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu.*
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4. Předpověď počasí:
Bude Váš víkend slunečný, nebo zamračený? Raději si zkontrolujte
předpověď počasí. Zadejte pouze Vaši destinaci a získáte souhrnnou
čtyřdenní předpověď, včetně nejnižších a nejvyšších teplot, rychlosti
větru a pravděpodobnosti slunečního svitu a deště.
5

6

5. Informace o parkování
Systém Vám pomůže rychle zaparkovat zobrazením vhodných
parkovacích míst před příjezdem do cíle. Ukáže Vám potenciální
parkovací místa na ulici na základě historických dat a možnosti
parkování na parkovištích s barevně odlišenou dostupností.
6. Informace o čerpacích stanicích
Dochází-li Vám palivo, zobrazí Vám systém nejbližší čerpací stanice
a ceny pomocí internetové databáze TomTom, abyste si mohli
patřičně naplánovat své zastávky pro doplnění paliva.

Android AutoTM Vám zajistí dokonalé spojení s Vaším telefonem a zároveň
minimalizuje případné rozptylování, aby byla zachována bezpečnost
jízdy. Jednoduché, intuitivní rozhraní Vám umožní používat různé funkce,
například Google Maps, aplikace, přehrávání hudby a hlasové ovládání.
Informace jsou automaticky zpracovávány do jednoduchých přehledů,
které se zobrazí přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.

CarPlayTM je chytrý, bezpečný způsob používání telefonu iPhone za
jízdy. Systém přenese veškeré funkce a obsahy Vašeho chytrého
telefonu na displej Vašeho vozu Rio. Díky tomu budete dostávat
navigační pokyny, telefonovat a poslouchat hudbu
a zároveň se budete moci zcela soustředit na řízení.
20

*K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem.
**V závislosti na zemi se mohou na tyto služby vztahovat právní omezení.
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PRAKTIČNOST A KOMFORT

Pro vyznavače komfortu.
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Nová Kia Rio bere Váš komfort opravdu vážně. Na výběr máte čalounění ergonomických sedadel
elegantní tkaninou či sportovní kůží, nebo speciální černý kožený paket s barevnými ozdobnými prvky.
Přidejte k tomu ostatní komfortní prvky, mezi něž patří vyhřívání výškově nastavitelných sedadel řidiče
a spolujezdce vpředu, automatická klimatizace a úžasné maximální využití obestavěného prostoru,
a zjistíte, že budete mít vždy dostatek prostoru k tomu, abyste mohli všechny rozmazlovat a dopřávat jim
příjemného odpočinku. Nebo se můžete vydat za dobrodružstvím.
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PRAKTIČNOST A KOMFORT

Pro akční cestovatele.
1. Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40 Zadní sedadla jsou dělená v poměru 60:40 a sklopná, abyste měli
potřebnou variabilitu při přepravě cestujících nebo zavazadel.

Kia Rio je připravená a ochotná, ať Vás čeká jakékoli dobrodružství, cesta do města, nebo výlet na
venkov. Díky prostornému interiéru, velkorysému zavazadlovému prostoru s objemem 325 litrů
a variabilitě sklopných zadních sedadel mohou všichni cestovat v nejvyšším komfortu včetně
potřebných zavazadel. To znamená, že budete vždy připraveni na cokoli.
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2. Zcela sklopná zadní sedadla Na prodloužené ložné ploše, tvořené sklopenými zadními sedadly, můžete převážet dlouhé
nebo neskladné předměty.
3. Nastavitelná podlaha zavazadlového prostoru Podlahu zavazadlového prostoru můžete umístit do vyšší polohy, kde
vytvoří rovnou plochu s navazující zadní stěnou opěradel sklopených sedadel (vlevo), nebo do nižší polohy pro přepravu
dlouhých předmětů (vpravo).
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Pro ladný pohyb.

PŘEVODOVKA

V novém modelu Kia Rio hraje hlavní roli jízdní dynamika a provozní vlastnosti.
Proto se může pochlubit optimalizovaným nastavením podvozku, které zajišťuje
ještě agilnější a pohotovější ovladatelnost s vylepšeným jízdním komfortem. Díky
automatické nebo mechanické převodovce a výběru různě velkých motorů si
můžete být jisti, že při každé jízdě na Vás čeká vzrušení a potěšení.

Mechanická převodovka Hospodárná 6stupňová nebo 5stupňová
mechanická převodovka zajistí rychlé a hladké řazení.
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Automatická převodovka Užívejte si
hladké akcelerace, rychlého řazení
a nízké spotřeby paliva díky 7stupňové
dvouspojkové převodovce DCT.
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Pro transformaci
budoucnosti.
Zjednodušené zobrazení funkce setrvačné jízdy
u částečně hybridního pohonu s převodovkou iMT.

Režim setrvačné jízdy
Pokud řidič uvolní pedál plynu, jede vůz setrvačností bez odporu spalovacího motoru, který se hladce vypne,
aby ušetřil palivo. Jakmile řidič sešlápne pedál plynu, spalovací motor se ihned spustí a zajišťuje pohon vozidla.
Vzdálenost, kterou lze ujet s vypnutým motorem, závisí na provozních podmínkách a rychlosti jízdy.

MHEV

Pro novou modelovou řadu Rio je k dispozici systém částečně hybridního pohonu EcoDynamics+,
který nabízí nízké emise v každodenním provozu bez nutnosti externího nabíjení. Chytrá kombinace
nejmodernějšího zážehového motoru 1.0 T-GDi a sady lithium-iontových akumulátorů s napětím
48 V snižuje spotřebu paliva i emise. Integrovaný „e-system“ navíc získává zpět kinetickou energii
při zpomalování a zvyšuje točivý moment během zrychlování.

Energy flow

Driving
situation
Start

Torque assist

Cruising

Rozjezd

Podpora akcelerace

Jízda ustálenou rychlostí

Setrvačná jízda*

Účinnější aktivaci spalovacího
motoru pro rychlý a plynulý rozjezd
zajistí „e-system“.

V průběhu zrychlování nebo jízdy ve
stoupání zajišťuje elektromotor
zvýšení točivého momentu odběrem
elektrické energie z akumulátorů,
a tím podporuje spalovací motor.

Při jízdě konstantní rychlostí, pokud
je úroveň nabití nízká, probíhá
současně nabíjení akumulátorů
spalovacím motorem.

Verze Mild Hybrid s převodovkou
iMT je navíc vybavena „funkcí
setrvačné jízdy“.

Rekuperace kinetické
energie
Při zpomalování nebo brzdění je
kinetická energie vozidla automaticky
přeměňována na elektrickou energii,
která slouží k nabíjení sady
akumulátorů.

Funkce Stop & Start za jízdy
Spalovací motor se automaticky vypne již ve
fázi zpomalování před zastavením, čímž se
ušetří ještě více paliva.

*Funkce setrvačné jízdy s vypnutým motorem je k dispozici pouze pro
vozidla vybavená převodovkou iMT. Funkce setrvačné jízdy je závislá
na aktuálních provozních podmínkách.
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BEZPEČNOST/ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Pro
opatrné.

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) Systém FCA analyzuje informace o ostatních
vozidlech, chodcích nebo cyklistech na základě dat z kamery a radarových senzorů Vašeho
vozidla, aby zabránil potenciální kolizi s nimi. FCA také předchází kolizím s vozidly při odbočování
vlevo na křižovatkách. Jakmile je detekováno riziko nehody, objeví se na panelu přístrojů
výstražné upozornění a systém aktivuje brzdy s využitím jejich maximálního výkonu. Systém
rozpoznává nejen přijíždějící vozidla a cyklisty, ale také chodce přecházející vozovku.

30

V modelu Kia Rio je bezpečnost vždy nejvyšší prioritou bez ohledu na způsob
Vaší jízdy. Proto jeho výbava zahrnuje inovativní funkce a nejmodernější
technologie, které Vám i Vašim spolucestujícím zajistí nejvyšší možnou
bezpečnost na silnici i při parkování.

Ukazatel rychlostních limitů (ISLW) Ukazatel rychlostních limitů Vám bude poskytovat všechny nezbytné informace pro snadné
dodržování stanovených omezení rychlosti jízdy. Kamera na čelním okně rozpoznává dopravní značky omezující rychlost jízdy a zakazující
předjíždění. Informace jsou zřetelně zobrazovány na displeji navigačního systému a panelu přístrojů, abyste mohli v případě potřeby
přizpůsobit svou jízdu.

Parkovací senzory vpředu/vzadu (PDW) s tlačítkem pro
zapnutí/vypnutí PDW je ideální asistent pro sebevědomé
parkování. Díky ultrazvukovým senzorům na předním
a zadním nárazníku Vás bude při manévrování na
parkovací místo upozorňovat na všechny překážky před
vozem nebo za ním. Zvukovou signalizaci lze vypnout nebo
zapnout.

Systém následování v jízdním pruhu (LFA) a aktivní systém pro
jízdu v pruzích (LKA) Tento systém sleduje kamerou podélné
značení na vozovce a kontroluje, zda se vůz nachází uprostřed
jízdního pruhu. Upozorní Vás, že se vozidlo přibližuje k hranici
jízdního pruhu, a v případě potřeby zasáhne do řízení, aby vůz
nasměroval zpět.
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Asistent pro rozjezd do kopce (HAC) Rozjezd do kopce může být ošidný.
S tímto asistentem ho však vždy zvládnete naprosto bravurně. Asistent pro
rozjezd do kopce zabrání pohybu vozidla dozadu.

BEZPEČNOST/ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Pro rozvážné.
Pro model Kia Rio je bezpečnost řidiče a cestujících na prvním místě. Díky tomu
zvládnete s pocitem naprosté jistoty veškeré výzvy, s nimiž se za volantem setkáte.

Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) Pokročilý adaptivní tempomat
používá integrovaný radarový senzor a dokáže měnit rychlost jízdy modelu
Rio i jeho vzdálenost od vozidla vpředu. Systém udržuje bezpečnou
vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla automatickým přizpůsobováním
rychlosti jízdy. Pokud vozidlo vpředu zpomalí a není možné udržet
nastavenou bezpečnou vzdálenost, sníží systém rychlost jízdy. Jakmile
vozidlo vpředu zrychlí, vrátí se Rio zpět k nastavené rychlosti jízdy.

Udržování stability v přímém směru (SLS) Při brzdění a jízdě přímým směrem zaznamenává systém
rozdíly brzdného účinku mezi pravými a levými koly, a v případě potřeby upravuje brzdnou sílu tak, aby
nedošlo ke změně směru jízdy a vůz si zachoval směrovou stabilitu.

Systém sledování mrtvého úhlu (BCW) a asistent pro odvrácení
kolize s vozem v mrtvém úhlu (BCA) Pokud chcete změnit jízdní
pruh, systém BCW detekuje vozidla v oblasti, kam nevidíte,
a upozorní Vás na ně výstražným symbolem na vnějším
zpětném zrcátku a centrálním displeji za doprovodu zvukového
signálu. Pokud začnete přejíždět do sousedního pruhu, v němž
se ve Vašem mrtvém úhlu pohybuje jiné vozidlo, začne systém
BCA modelu Rio kromě upozornění také automaticky brzdit,
aby zabránil kolizi.

Elektronicky řízený stabilizační systém (ESC) V případě
náhlého brzdění nebo změny směru jízdy přichází ke
slovu systém ESC, který upraví točivý moment motoru
a nezávisle přibrzďuje jednotlivá kola. Bezpečným
zpomalením vozu si řidič zachová maximální kontrolu
nad vozem.
Řízení stability vozidla (VSM) VSM společně
s elektrickým posilovačem řízení zaručuje stabilitu
vozu Rio dokonce i při brzdění v zatáčce.
ESC s VSM
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Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA) Kamera na
čelním okně detekuje za tmy světlomety protijedoucích či zadní
svítilny před Vámi jedoucích vozidel a automaticky přepne na
tlumená světla, aby se zabránilo oslňování ostatních řidičů.
Jakmile jsou všechna vozidla mimo dohled, světlomety přejdou
zpět na dálková světla.

Upozornění na přijíždějící vozidla v příčném směru při couvání
(RCCW) Radarový systém RCCW Vás při couvání z parkovacího
místa nebo příjezdové cesty upozorní na vozidla, která přijíždějí
ze stran a mohla by Vás ohrozit.
33

51

%

Konstrukce modelu Kia Rio zahrnuje mimořádně odolné
materiály a velmi vyspělé systémy, které zajistí Vaši
bezpečnost a poskytnou Vám maximální podporu
a ovladatelnost.

vyspělých vysokopevnostních ocelí

zón

komponentů lisovaných za tepla
včetně tvrzení

V osmi nejvíce namáhaných oblastech vyztuženého skeletu
karoserie modelu Rio nalézají uplatnění komponenty lisované za
tepla včetně tvrzení. Díky tomu Vám Rio poskytne ještě účinnější
ochranu v případě nehody.
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BEZPEČNOST/ASISTENČNÍ SYSTÉMY

Nové Rio používá 51 % vyspělých vysokopevnostních ocelí.
Výsledkem je fenomenální tuhost karoserie, vyšší úroveň
ochrany cestujících a lepší jízdní dynamika.

8

Pro pocit jistoty.

97

m

Rio je oddáno bezpečnosti. Od vyspělých materiálů v konstrukci karoserie a jejich rozmístění až po využití nejmodernějších, nejostražitějších a nejaktivnějších asistenčních systémů
včetně specializovaných senzorů a radarových systémů – bezpečnost je vždy na prvním
místě.

lepených spojů

Nové Rio používá více než šestkrát více strukturálního lepidla než
předchozí generace. Díky tomu je jeho karoserie ještě tužší
a současně i lehčí. Dalším přínosem je optimalizované odhlučnění
a menší přenos vibrací.

Šest airbagů Rio chrání cestující a snižuje riziko jejich poranění v případě kolize mimo jiné čelními airbagy pro
řidiče a spolujezdce vpředu, dvěma bočními airbagy a dvěma okenními airbagy v celé délce interiéru.
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Pro ty, co chtějí
charakter.
POHONNÉ ÚSTROJÍ

Při pohled na model Kia Rio nelze než obdivovat jeho nesmírnou
krásu a vytříbený styl v kombinaci se smyslem pro zábavu
a dobrodružství. Jeho elegantní, aerodynamické linie však nejsou
jediným zdrojem skvělého renomé. Rio nabízí také řadu motorů
včetně nejmodernějších elektrifikovaných pohonů Kia (verze Mild
Hybrid (MHEV) a iMT). Díky nim bude každá jízda ještě komfortnější
a hospodárnější. O tom si mohou ostatní jen nechat zdát.

36

37

Pro milovníky
nápaditosti.

Krása nové modelové řady Kia Rio spočívá v tom, že ať jsou Vaše požadavky nebo touhy jakékoli, vždy
naleznete perfektní Rio právě pro Vás. Díky nejmodernějším elektrifikovaným pohonům máte na výběr
verze Mild Hybrid s částečně hybridním pohonem (MHEV) a převodovkou iMT, nebo probuďte svou
vášeň pro sportovní, dynamický vzhled a vzrušující doplňky s novým stupněm výbavy GT Line. Ať se
rozhodnete jakkoli, můžete si být jisti, že řízení už nikdy nebude jen o tom, dojet odněkud někam.

MODELOVÁ ŘADA
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Pro individualisty.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Originální příslušenství Kia je navrženo a zkonstruováno na míru Vašeho vozu
Rio. Dejte tak najevo svůj postoj a dodejte svému Riu individuální styl. Prémiové
příslušenství, vyráběné v souladu s nejvyššími standardy kvality a designu, je
nejlepším způsobem, jak zdokonalit Váš vůz. Požádejte Vašeho nejbližšího prodejce
Kia, který Vám ochotně pomůže s výběrem.

1. Velurové koberce Udržujte interiér svého vozu dlouhodobě v bezvadném stavu. Tyto koberce z velmi kvalitního veluru
ochrání interiér Vašeho vozu Rio před každodenními nečistotami a současně vylepší jeho vzhled. Koberce jsou střiženy na
míru tvarům a rozměrům prostoru pro nohy a vpředu jsou opatřeny logem vozidla. Nežádoucímu pohybu koberců brání
protiprokluzová spodní strana a speciální bodové upevnění.
2. Zábava pro cestující vzadu s držákem pro iPad® Televizní pořady, filmy, hry – to vše si nyní mohou užívat Vaši spolucestující
i za jízdy, aby jim na dlouhých cestách ubíhal čas rychleji. Nejlepší zážitky ze sledování zajistí funkce otáčení a nastavení
sklonu.

Sada designových doplňků
Vytvořte si Rio, které bude stejně jedinečné jako Vy. Nyní můžete ukázat na silnici svůj přitažlivý styl. S touto sadou
příslušenství, která zahrnuje lišty vnitřních prahů, ochranná lišta pátých dveří a kryty zpětných zrcátek, dodáte
designu vozu řadu okouzlujících detailů. K dispozici je klasický černý klavírní lak, elegantní stříbrná a energická
červená. Všechny uvedené produkty jsou nabízeny v sadě i jednotlivě.
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3. Vana do zavazadlového prostoru Tato na míru vyrobená vana do zavazadlového prostoru ochrání Váš zavazadlový prostor
při přepravě mokrých, zablácených nebo zašpiněných předmětů. Odolná vana má protiskluzovou povrchovou úpravu a je
nepropustná se zvýšenými okraji. Texturovaný protiskluzový povrch zabraňuje pohybu přepravovaných předmětů za jízdy.
Vana je vyrobena na míru a její design s logem Rio z kartáčovaného hliníku ladí s interiérem Vašeho vozu.
4. Ochranná fólie vnitřních prahů Při každodenním nastupování a vystupování mohou nohy řidiče a spolucestujících způsobit
časem oděrky a opotřebení prahů dveří. Ochraňte je novou povrchovou vrstvou z odolné fólie. K dispozici v černé
a transparentní verzi.
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VÝBAVA

Pro milovníky detailů.
Maska chladiče
Ikonická maska chladiče Kia s motivem tygřího nosu byla pro nové Rio modernizována. Dlouhá, úzká a uzavřená maska chladiče s leskle černým povrchem zanechává ještě silnější dojem než dosud – a umocňuje sportovní vzhled modelu Rio.

Střešní okno
Elektricky ovládané střešní okno vytvoří v prostorném
interiéru ještě vzdušnější prostředí.

Kia Rio nabízí nejen moderní design, nejmodernější techniku a chytré funkce, ale také široký výběr prvků výbavy na
přání, s nimiž si můžete individualizovat svůj vůz a dodat mu punc opravdové výjimečnosti.

Vyhřívaný volant
Během chladného rána si budete užívat
příjemného povrchu vyhřívaného volantu.

Zcela automatická klimatizace
Zcela automatickou klimatizaci si nastavíte a už na ni
nemusíte myslet. Systém se automaticky zapíná a vypíná, aby udržel požadovanou teplotu v interiéru.

Audiosystém s 8“ barevným
dotykovým displejem
Dotykový displej audiosystému
zobrazuje názvy interpretů
a skladeb a může být ovládán
dotykem prstu. Systém je
kompatibilní se systémy Android
Auto i Apple CarPlay a dokáže
přehrávat soubory MP3.

Senzor deště
Senzor deště detekuje kapky vody dopadající
na sklo čelního okna a při dosažení stanovené
intenzity aktivuje stěrače.
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Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
Vnější zpětná zrcátka můžete sklopit nebo odklopit stisknutím tlačítka,
nebo dálkově zvenku.

Vyhřívaná sedadla vpředu
Vyhřívaná sedadla vpředu zahrnují tři
nastavitelné úrovně tepla a poskytnou Vám
pohodlí, když je venku chladno.

Bezklíčkový přístupový systém
Užívejte si snadné nastupování
bez klíčku díky dálkovému
ovládání. Dveře Vašeho vozu
jednoduše odemknete nebo
uzamknete stisknutím tlačítka na
vnější klice dveří.

Vstup USB
Přenosná paměťová
zařízení a kompatibilní
přehrávače lze připojit
prostřednictvím vstupu
USB.

Loketní opěrka na středové konzole
Komfortní oporu při řízení poskytuje loketní
opěrka s měkkým povrchem, která barevně ladí
s interiérem.

Nabíjecí vstup USB vzadu
Cestující vzadu mohou prakticky nabíjet
svá zařízení prostřednictvím vstupu USB
na zadní části středové konzoly.
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ČALOUNĚNÍ

Pro sofistikované
znalce.

Vaše Kia Rio o Vás prozrazuje mnohé jak svým interiérem, tak svým zevnějškem. Rozmanitá nabídka
zahrnuje čalounění z tkaniny i kůže. Skvostem v nabídce interiérů je zcela nový a exkluzivní modrý paket
s barevně sladěnou vnitřní výbavou, který prostě musíte vidět. Ale vybrat si můžete také sportovní čalounění černou kůží s červenými doplňky.

Standardní černá tkanina pro
Comfort
Čalounění sedadel měkkou,
ale odolnou tkaninou je útulné
a poskytuje oporu. Ozdobné
prvky na dveřích a přístrojové
desce jsou vyrobeny
z lakovaného kovu v barvách,
které doplňují odstíny tkaniny na
sedadlech.
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Černá kůže + praktická
syntetická kůže pro GT Line
Přitažlivá sedadla čalouněná
černou tkaninou a praktickou
syntetickou kůží s okouzlujícím
šedým prošíváním poskytují
modelu Rio GT Line naprosto
jedinečnou eleganci a sportovní
styl.

Standardní černá tkanina pro Exclusive

Černá kůže Saturn pro Exclusive, na přání

Speciální barevné pakety

Čalounění sedadel měkkou, odolnou tkaninou je útulné a komfortní.
Osobitý vetkaný vzor umocňuje moderní atmosféru interiéru.
Ozdobné prvky na dveřích a přístrojové desce jsou vyrobeny
z lakovaného kovu v barvách, které doplňují odstíny tkaniny na
sedadlech.

Měkká sedadla s výraznými bočními polštáři a praktickou
syntetickou kůží nabízejí trvalý komfort. Sladěné ozdobné prvky na
dveřích a přístrojové desce vytvářejí v interiéru útulné prostředí.

Měkká sedadla s výraznými bočními polštáři a praktickou syntetickou kůží v červené nebo modré barvě nabízejí trvalý komfort. Sladěné
ozdobné prvky na dveřích a přístrojové desce vytvářejí v interiéru útulné prostředí.
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TECHNICKÉ ÚDAJE A BARVY

Pro propracovaný
vzhled.

Na výběr máte devět zářivých barev karoserie a čtyři různé designy kol, takže můžete mít poslední
slovo ohledně vzhledu Vašeho nového modelu Kia Rio.

Kola

COMFORT

Barvy karoserie

15" ocelová kola
Stříbrná Silky Silverr [4
4SS]
4
SS]

Zelená Urban Green [URG]

Modrá Smoke
e Blue [EU3]

15" kola z lehké
slitiny

16" kola z lehké
slitiny

17" kola z lehké
slitiny

17" kola z lehké slitiny
(pouze pro GT Line)

Bílá
Bí
ílá C
Clear
lear White [UD]

Šedá Perennial Grey [PRG]

Celková délka

4 065 (GT Line: 4 070)

Prostor pro nohy (vpředu)

1 070

Celková šířka

1 725

Prostor pro nohy (vzadu)

850

Celkový výška

1 450

Prostor pro hlavu (vpředu)

987

Rozvor

2 580

Prostor pro hlavu (vzadu)

964

Přední převis

830 (GT Line: 835)

Šířka v ramenou (vpředu)

1 375

Zadní převis

655

Šířka v ramenou (vzadu)

1 355 (GT Line: 1 375)

Objem palivové nádrže (l)

45

Objem zavazadlového prostoru (VDA l)

290

Černá Aurora Black Pearl [ABP]

1,450

COMFORT A GT LINE

Rozměry (mm)

Žlutá Most Yellow [M
MYW
W
W]]

Červená Signal Red [BEG]

Modrá Sporty Blue
e [SPB]

830

2,580
4,065

655

1,518
1,725

1,524

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP) 5,1–6,0 l/100 km a 115–136 g/km.

46

47

Veškerá
jistota, kterou
potřebujete

7letá záruka na vozidlo
Všichni majitelé vozů Kia těží z výhod 7leté záruky na nový vůz,
s omezením na 150 000 km (až 3 roky bez omezení; od 4. roku do ujetí
150 000 km). Bezplatná záruka na celý vůz je přenosná na následné
majitele za předpokladu pravidelné údržby vozu v souladu se servisním
plánem.
5letá záruka na lak a 12letá záruka proti prorezavění
Velmi kvalitní lak karoserie zaručuje Vašemu novému vozu Kia
dlouhodobou ochranu a lesk. Díky vynikající ochraně proti korozi
poskytujeme 12letou záruku proti prorezavění zevnitř ven.

Zůstaňte v kontaktu se značkou Kia
Veškeré nejaktuálnější informace naleznete na www.kia.com. Zjistěte
více o značce Kia a o našich vzrušujících nových vozech. Nechte se
informovat o našem úspěšném vývoji alternativních pohonů od LPG
přes hybridní systémy až po technologii palivových článků. Nebo
objevte, na čem právě pracuje naše výzkumné centrum pro ochranu
životního prostředí. Podporujeme také významné sportovní akce. Kia je
oficiálním partnerem UEFA a FIFA. Sponzorujeme turnaj Australian Open
a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.
Financování
Váš nejbližší prodejce Kia Vám nabídne nejvhodnější financování
sestavené na míru Vašim požadavkům. Obraťte se na svého prodejce se
žádostí o podrobné informace.

Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů
v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných
hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci, koncipovanou
pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu
7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující
je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory
(48 V nebo 12 V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje
záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet
ujetých kilometrů. Pouze u elektromobilů (EV) pokrývá záruka Kia také
snížení kapacity akumulátorů pod hranici 65 %. Na snížení kapacity
akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu PHEV, HEV a MHEV se záruka
nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů
postupujte podle pokynů v návodu k obsluze. Více informací o záruce Kia
naleznete na www.kia.com.

JISTOTA

7letá záruka Kia Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace
vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která
nastane dříve. Záruka je platná ve všech členských státech EU (a také
v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a Gibraltaru). Odchylky podle platných
záručních podmínek, např. pro akumulátory, lak a výbavu, podléhají
místní legislativě a podmínkám. Více informací o záruce Kia naleznete
na www.kia.com
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Ve쏃ker썗 informace a obr쌴zky jsou pouze ilustrativn썿 a mohou se zm썙nit bez
p쎼edchoz썿ho upozorn썙n썿. Vzhledem k omezen썿 tisku se vyobrazen썗 barvy
karoserie mohou m썿rn썙 li쏃it od skute썊n쏯ch barev. Obra쏉te se pros썿m na sv썗ho
nejbli쏹쏃썿ho prodejce Kia, kter쏯 V쌴m ochotn썙 poskytne aktu쌴ln썿 informace.
Dovozce neodpov썿d쌴 za rozd썿ly mezi uveden쏯mi informacemi a skute썊nost썿.
O쏾ci쌴ln썿 dovozce:
KIA MOTORS CZECH s.r.o.
Jihlavsk쌴 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.com
K20.01213_21

