
De nieuwe Kia





Het leven is  
wat je ervan maakt. 
Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is intens, onvoorspelbaar en 

boeiend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar u ook 

naartoe gaat en wat u ook gaat ontdekken, Kia is erbij. 

Bij Kia wijden we ons leven aan het helpen creëren van 

een betere toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen we 

wagens waarmee u nieuwe horizonten kunt ontdekken en 

van nieuwe horizonten kunt genieten. Wagens met een 

schitterend design, geavanceerde technologie en intelligente 

oplossingen. Wagens met onze opmerkelijke garantie van 

7 jaar, het bewijs van onze uitstekende kwaliteit. In alles wat 

we doen, staat één ding centraal: altijd uw verwachtingen 

overtreffen. Wij noemen het “The Power to Surprise”. 

We nodigen u uit met ons kennis te maken en u door ons te 

laten verrassen.
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Sta verbluft.  
Het is moeilijk niet onder de indruk te raken van de totaal nieuwe Kia Rio. Het is een 

compacte auto die alles heeft wat u nodig hebt - en nog veel meer. Door zijn gestroomlijnd 
en dynamisch design zal de Rio veel bekijks hebben. De comfortabele onderdelen, de 

apparatuur en de laatste nieuwe technologie zullen van elke rit een waar plezier maken. 
En de geavanceerde passieve veiligheid zal u de gemoedsrust geven die u verdient. 
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Uw soort auto, voor uw soort leven.
De stoutmoedige nieuwe Kia Rio werd ontworpen om het leven op de weg heel 
aangenaam te maken. Inklapbare achterstoelen en een ruime cabine bieden u de 
veelzijdigheid die u nodig kunt hebben, terwijl de intelligente connectiviteitssnufjes 
u talrijke manieren bieden om in contact te blijven. U zult vast ook in uw nopjes 
zijn over de dynamische wegligging en de lage verbruikskosten. En als kers op de 
taart wordt eraan herinnerd dat onze voor zijn klasse toonaangevende 7-jarige 
garantie een antwoord biedt op al uw vragen. 
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Maak kennis met de hatchback die 
mensen versteld doet staan.
Sportief, elegant en prachtig vormgegeven. De verbeterde, totaal nieuwe Kia Rio pakt uit 
met het meest innovatieve design ooit. Aerodynamische lijnen en stoere contouren geven 
de Rio zijn aparte, krachtige look. En met onderdelen zoals de voor Kia kenmerkende 
tijgersnuit-grille, nieuwe 17” aluminium velgen (standaard op Sense), en verbluffende 
ingebouwde bi-functionele LED-DRL-koplampen (behalve bij Lounge en Easy 1.2), 
straalt de Rio altijd een solide stijl uit, tot in de details.

8



9



10



Meer magie.
Het moderne, sportieve en op de bestuurder gerichte interieur van de totaal nieuwe 

Kia Rio is ongeëvenaard. Het is immers zo dat uw comfort wordt gegarandeerd - in alles, 
gaande van het soft-touch materiaal en ergonomisch ontworpen voorstoelen tot de 

laatste nieuwe bestuurdersvriendelijke interface van Kia en de handige sleutelloze 
toegang (op de Sense versie). Met zo veel comfort en technologie zou de ruime en 

functionele Kia Rio andere plaatsen minder uitnodigend kunnen maken. 
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Een navigatiesysteem met een 7" kleurenscherm 
(optie op Fusion en standaard op Sense) 

Het meertalige navigatiesysteem bevat een 
high-definition 7" TFT-LCD scherm en een  
achteruitkijkcamera.

Digital Audio Broadcasting (Optioneel bij Fusion via het  
Navi-pakket, standaard bij Sense)

DAB gebruikt een digitaal signaal om optimale helderheid en 
performantie via de radio te leveren. Dit systeem geeft ook 
informatie weer over de muzieknummers en de programmatie. 

Bluetooth (behalve bij Lounge)

in de totaal nieuwe Rio biedt Bluetooth technologie een 
handenvrije toegang tot uw telefoon en geselecteerde functies.

Stemherkenning (optioneel bij Fusion via het Navi-pakket, 
standaard bij Sense)

Met Stemherkenning (optioneel) kunt u navigeren, telefoon-
gesprekken plegen en aannemen, het audiosysteem bedienen 
en nog veel meer - gewoon door uw stem te gebruiken.
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Een auto die zo goed verbonden is als uw leven. 
Op het vlak van connectiviteit zult u in de totaal nieuwe Kia Rio keuze te over hebben. Een state-of-

the-art infotainmentsysteem waarmee u volledig verbonden, geïnformeerd en geëntertaind blijft en 
een ruim gamma aan de laatste nieuwe en slimste technologie gebruikt. 

Supervisiecluster met 3.5" LCD-scherm (optioneel bij Lounge , Easy en Fusion via het ADAS-pakket, standaard op Sense)  
Een smaakvolle, op maat maakbare en slim ontworpen supervisiecluster geeft de buitentemperatuur weer, net als 

gegevens over het voertuig en de autorit.

Audiosysteem met 7" kleurentouchscreen (standaard op Fusion en Sense) Het 7" TFT-LCD touchscreen audiosysteem 
geeft de artiest en de naam van het nummer weer en kan met een tikje van de vinger worden bediend. Het systeem is 

MP3 compatibel.

Aanvullende en USB-aansluitingen. Flash drives en andere compatibele audiotoestellen kunnen via de AUX-poort,  
de USB-poorten of de USB-lader op de achterbank (op Sense) worden aangesloten.
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1. Live verkeersinformatie**
Het navigatiesysteem biedt u zeer nauwkeurige, live 
verkeersinformatie die om de 2 minuten wordt bijgewerkt. U weet 
dus exact waar het verkeer vlot doorstroomt en welke zones u best 
vermijdt. Bij veranderende verkeersdrukte brengt het systeem u 
daarvan op de hoogte en stelt het alternatieve routes voor.

2. Snelheidscontroles**
U wordt gewaarschuwd voor tal van snelheids controles, 
waaronder mobiele en vaste, en voor zones waar niet alle verkeer 
is toegelaten. Het systeem kan zelfs rekening houden met zones 
waar veel ongelukken gebeuren, en u voor die gevaarlijke punten 
waarschuwen.

3. Plaatselijke opzoekingen
Een sushibar, een supermarkt of een ontmoetings plaats zoeken 
doet u eenvoudig met Local Search. In de databank met 500 zoek-
categorieën, 25.000 sleutelwoorden en 250.000 plaatsen vindt u 
zeker wat u nodig hebt. Bovendien kunt u in tien talen zoeken, ook 
wanneer u in het buitenland bent.

4. Weerbericht
Zal u tijdens uw ontspannend weekendje kunnen genieten van de 
zon of worden het stevige plensbuien? Best even het weerbericht 
bekijken. Voer uw bestemming in en u krijgt een overzicht voor 4 
dagen, compleet met minimum- en maximumtemperaturen, de 
windsterkte en de waarschijnlijkheid van zon of regen.

Kia’s Connected Services powered by:

1

2

3

4

Waar? Wanneer? Hoe? 
Een antwoord op al uw vragen
Ons nieuwe navigatiesysteem (optie op Fusion en standaard op Sense) met Kia Connected Services 
powered by TomTom tilt betrouwbare routegeleiding naar een nog hoger nauwkeurigheidsniveau. 
Het houdt u verbonden met de buitenwereld en biedt u meer handige informatie dan ooit. Het 
hart van het systeem is een wifi-functie waarmee het navigatiesysteem van de nieuwe Niro 
zich via uw smartphone kan verbinden met het internet.*

De innovatieve Hotspot-app van Kia zoekt met de Bluetooth-functie van uw Android telefoon of 
een navigatiesysteem van Kia binnen bereik is. De hotspot wordt ingeschakeld om verbinding te 
maken met de wifi, en weer uitgeschakeld wanneer de Bluetooth-communicatie onderbroken 
of gestopt wordt – zo wordt het nog handiger om Kia Connected Services te gebruiken.
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Apple CarPlayTM is een intelligente en veilige manier om uw iPhone te gebruiken tijdens 
het rijden. Het neemt alle dingen in handen die u zou willen doen en plaatst ze op het 
instrumentenbord van uw Rio, zodat u routebeschrijvingen krijgt, kunt bellen en naar 
muziek kunt luisteren - terwijl uw blik op de weg gericht blijft. 

* Smartphone met data-abonnement nodig om diensten te activeren.
** Afhankelijk van het land waar deze diensten worden gebruikt, kunnen wettelijke beperkingen gelden. 15



Een volledig nieuw soort comfort.
De totaal nieuwe Kia Rio neemt comfort zeer ernstig. Met geavanceerde onderdelen 
zoals airconditioning (standaard bij Fusion en Sense) kunt u een beetje meer luxe 
toevoegen aan uw autoritten. En dankzij de maximaal benutte ruimte, is er altijd 
voldoende plaats om u uit te strekken en van de platgetreden paden af te wijken.
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60:40 gescheiden-inklapbare achterstoelen  De achterstoelen zijn 60:40 gescheiden en kunnen volledig vlak 
worden ingeklapt om u volledige flexibiliteit te geven - voor mensen en ladingen.

Volledig inklapbare achterstoelen  De achterstoelen kunnen vlak worden ingeklapt om lange en grote voorwerpen in 
een vergrote laadruimte te plaatsen.

Aanpasbare vloer van de laadruimte   Plaats de bodemplaat van de laadruimte hoger, zodat deze gelijk komt te liggen 
met de ingeklapte rugleuningen (links) of lager om zo grote voorwerpen te kunnen laden (rechts).

Klaar voor elk soort actie. 
Of het nu gaat om mensen of ladingen; in de nieuwe Kia Rio vindt alles en iedereen 
een comfortabele plek. Met zijn ruime interieur, zijn royale laadruimte van 325 liter 
en de flexibele, inklapbare achterstoelen is de Rio klaar voor haast elk avontuur 
dat u kunt bedenken.
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Bagagenet (standaard bij Fusion en 
Sense)  Een bagagenet gemaakt uit 
elastisch weefsel zorgt ervoor dat uw 
bagage en lading niet beginnen te schuiven. 

Afdekpaneel  Een afdekpaneel achterin 
houdt de lading uit het zicht. Dit paneel is met 
koordjes aan de achterklep vastgemaakt en 
gaat makkelijk mee naar boven toe wanneer de 
klep wordt geopend.
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Motor K1.4 MPI K1.2 MPI K1.0 T-GDI U2- 1.4 TCI (WGT)

Cilinderinhoud (cc) 1,368 1,248 998 1,396

Max. 
vermogen 
(pk/tpm)

Hoge kracht
100/6,000 84/6,000

120/6,000 90/4,000 

Lage kracht 100/4,500 77/4,000 

Max. koppel 
(kg·m/tpm)

Hoge kracht
13.6/4,000 12.4/4,000 17.5/1,500~4,000

24.5/1,500~2,500 

Lage kracht 24.5/1,500~2,000 

Transmissie 6M/T, 4A/T 5M/T 5M/T, 6M/T 6M/T
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Dynamisch van binnenuit.     
Prestaties staan bij de totaal nieuwe Kia Rio centraal. Daar de Rio zo is ontworpen 

om altijd een dynamische rit te leveren, kan hij zich beroemen op een gewijzigd 
chassis dat zorgt voor een vlottere en meer responsieve wegligging, met 

verbeterd rijcomfort.  Daar u uit diverse transmissies en motoren kunt 
kiezen, kunt u er zeker van zijn dat elke rij-ervaring aangenaam zal zijn.

Automatische transmissie (verkrijgbaar bij 
Fusion 1.4)  Geniet van soepel accelereren, 

naadloos schakelen en een lager brandstof-
verbruik met de automatische transmissie 

met 4 versnellingen. 

Manuele transmissie  Met de efficiënte 
manuele transmissie met 6 of 5 versnellingen 

kunt u snel en vlot schakelen. Bovendien 
heeft deze transmissie overbrengings-
verhoudingen die precies juist zijn voor de 

torsiekromme van de motor.
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Geavanceerde assistentie

DRIVE WiSE is het nieuwe ADAS (Advanced Driver Assistance System)-
initiatief van Kia, optioneel bij Lounge, Easy en Fusion en standaard bij Sense) 
dat in het teken staat van meer rijplezier en meer veiligheid voor passagiers 
en voetgangers. Het laat u rijden zonder zorgen dankzij automatisch 
uitgevoerde opdrachten zoals het opsporen van mogelijke gevaren, het laten 
afgaan van intuïtieve alarmsignalen en, indien nodig, het leveren van 
tussenkomsten.
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Intuïtieve assistentie voor uw veiligheid.
De nieuwe Kia Rio kent aan veiligheid de hoogste prioriteit toe. Daarom is hij uitgerust met 

innovatieve snufjes en spitstechnologie die u en uw passagiers veilig op de weg houden. 

Autonome noodremhulp (AEB) (optioneel bij Lounge, Easy en Fusion via het ADAS-pakket, standaard bij Sense)  Door 
een combinatie van radar- en cameragegevens activeert het AEB-systeem de remmen wanneer het de kans op een 

botsing detecteert. Als de afstand tussen de Rio en het voertuig voor u of een voetganger te klein is, zal het systeem 
automatisch remmen.  Wanneer u tussen 8 en 80 km per uur rijdt, komt de Rio in zo'n geval volledig tot stilstand. 

Lane Departure Warning-systeem (LDWS) (optioneel bij Lounge, Easy en Fusion via het ADAS-pakket, standaard bij Sense)  
LDWS gebruikt een camera die op de voorruit is gemonteerd, en controleert wegmarkeringen. Het systeem waarschuwt 

u als het voertuig afwijkt van de rijstrook wanneer de richtingaanwijzer niet werd geactiveerd.

PDW-R (Parking Distance Warning-Reverse) (standaard bij fusion en Sense)  Voor extra assistentie wanneer u achteruit in 
een parkeerplaats rijdt. U zult piepsignalen horen die u wijzen op mogelijke obstakels achter u. 
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Verlies nooit de controle.
In de nieuwe Kia Rio zullen beschermingsmateriaal en hooggeavanceerde snufjes u 
veilig, ondersteund en onder controle houden.

ESC met VSM

Hill-start Assist Control (HAC)  Geniet van extra assistentie bij dat lastige vertrekken op een steile 
helling. Hill-start Assist Control voorkomt dat u achteruit bolt op een steile helling. 

Parkeerhulp (type met 4 sensoren) standaard bij Fusion en Sense  Parkeer met extra gemoedsrust 
dankzij de parkeerhulp die een piepsignaal zal doen weerklinken om u te wijzen op obstakels achter u 
wanneer u achteruitrijdt.

Rechtuitstabiliteit (SLS)  Wanneer u bij het rechtuit rijden remt, detecteert SLS elk verschil in de 
uitgeoefende remdruk tussen de linker- en rechterwielen, en past de druk aan om gieren 
tegen te gaan en de stabiliteit bij het rechtuit rijden te behouden.

Voertuigstabiliteitsregeling (ESC)  Wanneer u plots moet remmen of van 
richting moet veranderen, wordt de voertuigstabiliteitsregeling (ESC) 
geactiveerd om zo op een onafhankelijke manier de motortorsie te 
regelen en de remkracht te verdelen, waardoor u zo veilig mogelijk en 
met zo veel mogelijk controle vertraagt.

Stabiliteitsbeheersysteem (VSM) Samen met de door de motor 
aangedreven stuurbekrachtiging zorgt VSM er mee voor dat de totaal 
nieuwe Rio stabiel blijft wanneer u tegelijk remt en een bocht neemt.

24



6 airbags  De bescherming omvat airbags vooraan 
voor de bestuurder en de voorzitter, 2 airbags aan de 
zijkanten en gordijnairbags die over de hele cabine lopen.

51%
De totaal nieuwe Rio gebruikt 51%  geavanceerd hogesterktestaal 
(AHSS) en levert zo een fenomenale stijfheid van de carrosserie, 
meer bescherming van de cabine en dynamische prestaties.

AHSS applicatie 

97m
Met meer dan 6 keer zoveel lijmverbindingen in vergelijking met 
zijn voorgangers is de totaal nieuwe Rio stijver maar lichter en 
regelt hij ruis, vibraties en ruwheid beter.

lijmverbindingen8zones
Dankzij warm gestempelde onderdelen in 8 kritieke spannings- 
oppervlakken draagt de versterkte carrosseriestructuur van de 
Rio bij tot nog meer bescherming bij aanrijdingen.

met warm gestempelde onderdelen
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Soepel rijden. 
De fraai gestroomlijnde, aerodynamische lijnen van de totaal nieuwe Kia Rio zijn 

niet zomaar een aanvulling op zijn toch al mooie design. Ze zorgen voor een 
beter en soepeler rijgedrag tijdens elke rit en leveren een brandstofbesparing op.
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Totaal handig. Totaal felbegeerd. 
De schoonheid van de totaal nieuwe Kia Rio bestaat erin dat hij haast aan alle wensen 
voldoet. Gaande van zijn stijlvol ontwerp tot zijn slimme veelzijdigheid, is hij totaal 
handig in het gebruik en biedt hij u totaal rijplezier. Hij brengt u dus niet gewoon van 
A naar B – maar zal van elke rit een waar plezier maken. 
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Carrosseriestylingkit

Zorg ervoor dat uw Rio even uniek is als u. Nu kunt u een stijlstatement 
op de weg maken dat niet onopgemerkt zal blijven. Voeg met behulp 
van deze accessoirekit een groot aantal details toe zoals side skirts, 
een sierlijst voor de achterklep en buitenspiegelkappen. Beschikbaar in 
klassiek pianozwart, elegant zilver en levendig rood. Al deze producten 
worden zowel als kit als afzonderlijk aangeboden.
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Schitterende laatste touches.
De 100% Kia accessoires zijn op maat gemaakt en zo ontworpen dat de Rio nog beter wordt. Deze 

eersteklasaccessoires zijn zo ontworpen dat zij beantwoorden aan de strengste normen op het gebied 
van kwaliteit en stijl en vormen de ultieme manier om uw auto aan te vullen. Uw lokale Kia-dealer 

helpt u hier graag mee verder.

Carrosseriestickers, racestrepen  Voeg een extra sportieve look en het gevoel van snelheid aan uw rit toe met 
behulp van gestroomlijnde en aerodynamische lijnen. Deze stickers van topkwaliteit zijn zo uitgesneden dat zij 

de contouren van uw Rio precies volgen en zijn verkrijgbaar in mat wit en glanzend zwart. Ze zijn bestand tegen 
extreme weersomstandigheden en frequente wasbeurten in de carwash. Een plaatsing door professionals wordt 

aanbevolen 

Trekhaak, demonteerbaar  Telkens als u een grote lading moet slepen, is deze kwaliteitsvolle trekhaak uit 
corrosiebestendig staal de ideale oplossing voor efficiënt transport. Dankzij de voor Kia kenmerkende 

3-kogelvergrendeling kan deze eenvoudig, veilig en discreet worden gedemonteerd. Raadpleeg uw dealer met 
betrekking tot het maximale trekgewicht voor uw voertuig. 

Kofferbakbescherming  Moet u natte, modderige of vuile spullen kwijt? Geen nood, dit op maat gemaakte tapijt beschermt 
uw kofferbak. Het is stevig, heeft een antislip en is waterdicht, met randen die omhoog staan. Het antislipoppervlak zorgt 

ervoor dat de lading niet begint te schuiven. De kofferbakbescherming is op maat gemaakt en zo ontworpen om het interieur 
van uw auto te vervolledigen. Bovendien is deze uitgerust met het Rio logo in geborsteld aluminium. 

Stoffen vloermatten, fluweel   Zorg dat je cabine langer onberispelijk schoon blijft. Deze fluwelen vloermatten van hoge kwaliteit 
zullen het interieur van uw Rio beschermen tegen het vuil ingevolge dagelijks gebruik en uw Rio tegelijk ook een rijkelijkere look 

geven.  Naast het feit dat ze naadloos in de voetruimte passen en het logo van het voertuig dragen, blijven ze door de 
vastzetpunten en de onderkant met antislip goed op hun plaats zitten. 
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Details waar u dol op zult zijn.
Ingenieuze designeigenschappen, slimme details en slim bedachte opties
doen de totaal nieuwe Kia Rio prestaties leveren die niet moeten onderdoen voor 
zijn gestroomlijnd, dynamisch design. 

Sleutelloze toegang (op Sense)  Geniet 
van een handige, sleutelloze toegang 
met de afstandsbediening voor de 
centrale vergrendeling.

Bi-functiekoplampen (verkrijgbaar 
bij alle modellen behalve Lounge 1.2 
en Easy 1.2)  Bi-projectiekoplampen 
bieden meer verlichting waardoor u 
obstakels en de weg voor u beter ziet.

Regensensor (standaard bij Fusion 
en Sense)  De regensensor detec-
teert regendruppels op de voorruit 
en activeert de ruitenwissers zodra 
een dekkingsdrempel wordt bereikt.

Elektrisch aangedreven inklapbare 
spiegels (standaard bij Fusion en 
Sense)  Klap de buitenspiegels in 
en uit door een druk op de knop of 
vanop afstand langs buiten.

Schuifdak (optioneel bij Sense)  Een elektrisch aangedreven schuifdak doet 
de al ruime cabine nog ruimer aanvoelen.

Automatisch ontwasemingssys-
teem (standaard bij Fusion en 
Sense)   Het automatische ontwas-
emingssysteem detecteert wasem 
op de voorruit en zet automatisch 
de ventilator aan om het glas te 
ontwasemen.

Grille  De iconische tijgersnuit-grille 
van Kia heeft voor de totaal nieuwe 
Rio een update gekregen. De lange, 
smalle, gesloten zwart glanzende 
grille heeft nu een nog krachtigere 
uitdrukking dan voordien en ver-
sterkt de sportieve look van de Rio.

Achterspoiler  Een achterspoiler 
verbetert de luchtvortex met het oog 
op meer aerodynamica en meer neer-
waartse kracht op de achterbanden.

Aerodynamische ruitenwisserbla-
den  De aerodynamische ruiten-
wisserbladen zorgen ervoor dat bij 
hoge snelheden de bladen op de 
voorruit blijven.
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Aanpasbare gordelsluiting  De in 
hoogte aanpasbare gordelsluitingen 
laten u toe de veiligheidsgordel te 
verlengen of in te korten tot deze 
perfect past.

Verlichtingslampjes in de zonneklep 
(behalve bij Lounge)  De LED-lam-
pen naast de make-upspiegel zullen 
oplichten, zodat u kunt zien hoe 
goed u eruitziet.

Manuele A/C (standaard bij Easy)
Met de eenvoudige soft-touchscha-
kelaars en  afstemknopen kunt u 
met zo min mogelijk afleiding snel 
de temperatuur regelen.

Volautomatische temperatuurrege-
ling (FATC) (standaard bij Fusion en 
Sense)  Met behulp van FATC kunt 
u de temperatuur en de ventilator-
sterkte afzonderlijk instellen voor de 
bestuurder en de voorpassagier

Stuurkolomverstelling Verstel de 
stuurkolom naar boven en naar 
beneden toe alsook naar binnen en 
naar buiten toe, zodat u de positie 
die u past, kunt vinden.

Start/stop-systeem (ISG) (behalve 
bij 1.4 Auto)  Uw auto kan uitgerust 
zijn met het ISG-systeem dat het 
brandstofverbruik vermindert door 
de motor automatisch uit te scha-
kelen wanneer de auto stilstaat.

Snelheidsbegrenzer / automatische 
cruise control (optioneel bij Lounge en 
Easy via het ADAS-pakket, standaard bij 
Fusion en Sense)  De automatische cruise 
control kan worden geactiveerd via de 
bedieningsknoppen op het stuurwiel, 
waardoor u op een eenvoudige en veilige 
manier uw snelheid kunt instellen.

Indirecte TPMS  Door gebruik te 
maken van het ABS-systeem detec-
teert het indirecte TPMS luchtver-
lies in banden via verschillen in de 
relatieve wielsnelheid.

Afstandsbediening voor het audio-
systeem op het stuurwiel  Regel de 
instellingen van het audiosysteem 
door slechts uw duim te gebrui-
ken. Dit zorgt voor meer veiligheid 
tijdens het rijden.

Bekerhouders vooraan en achteraan  
Houd uw drankjes eenvoudig bij de 
hand, met houders in de voor- en 
achterportieren.

Centrale console in de armsteun 
(Standaard bij Sense) Comfortabele 
ondersteuning terwijl u rijdt, met 
een soft-touch armsteun in een 
kleur die bij het interieur past.

USB-laadpoort achteraan (standaard 
bij Sense)  De achterpassagiers kun-
nen hun toestellen handig opladen via 
de USB-poort op de achterzijde van 
de centrale console.
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De perfecte opties voor uw stemming.
Maak het comfortabele interieur nog vollediger met uw eigen keuze aan stijlvolle en 
geraffineerde opties. 

Eenkleurig zwart interieur

Zwart textiel  
(Fusion en Sense)

Het zachte maar niettemin 
duurzame stoffen 
bekledingsmateriaal biedt 
warmte en ondersteuning. De 
portieren en het dashboard zijn 
uitgerust met een bekleding en 
geschilderd metaal in kleuren 
die mooi contrasteren met de 
stoffen bekleding.

Zwart textiel  
(Lounge en Easy)

Het zachte maar niettemin 
duurzame stoffen bekledings- 
materiaal biedt warmte en 
ondersteuning. De portieren 
en het dashboard zijn 
uitgerust met een bekleding en 
geschilderd metaal in kleuren 
die mooi contrasteren met de 
stoffen bekleding.
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Tweekleurig grijs interieur

Grijs textiel  
(Optie Fusion en Sense)

Het zachte maar niettemin 
duurzame stoffen bekledings- 
materiaal biedt warmte en 
ondersteuning. De portieren 
en het dashboard zijn 
uitgerust met een bekleding en 
geschilderd metaal in kleuren 
die mooi contrasteren met de 
tinten van de stoffen bekleding.

Grijs textiel  
(Optie Lounge en Easy)

Het zachte maar niettemin 
duurzame stoffen bekledings-
materiaal biedt warmte en 
ondersteuning. De portieren en 
het dashboard zijn uitgerust 
met een bekleding en geschil-
derd metaal in kleuren die mooi 
contrasteren met de tinten van 
de stoffen bekleding.
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Voeg uw eigen, gepersonaliseerde stijl toe.
Met acht levendige kleuren en vier verschillende velgtypes om uit te kiezen kunt u het laatste 
woord hebben over hoe uw totaal nieuwe Kia Rio precies wordt afgewerkt. 

Koetswerk kleuren Velgen Afmetingen (mm) 

Eenheid (mm)

Totale lengte 4,065 Beenruimte (vooraan) 1,070

Totale breedte 1,725 Beenruimte (achteraan) 850

Totale hoogte 1,450 Hoofdruimte (vooraan) 987

Wielbasis 2,580 Hoofdruimte  (achteraan) 964

Spoorbreedte (vooraan) 1,518 Schouderruimte (vooraan) 1,375

Spoorbreedte (achteraan) 1,524 Schouderruimte (achteraan) 1,355

Vooroverhang  830 Grondspeling 140

Achteroverhang 655

Clear White [UD]*

Silky Silver [4SS]

Platinum Graphite [ABT]

Aurora Black Pearl [ABP]

Signal Red [REG]

Urban Green [URG]

Deep Sienna Brown [SEN]

Smoke Blue [EU3]

* geen metaalkleur

FUSION
15” Aluminium velgen 

met185/65 R15 banden

LOUNGE - EASY
Stalen velgen met 185/65 
R15 banden en wieldeksels

SENSE
17’’ Aluminium velgen 

met 205/45 R17 banden
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Of u er nu graag op uit trekt in de vrije natuur of er gewoon van geniet om in een duurzamer evenwicht 
met het ecosysteem te leven, u heeft een soulmate gevonden in Kia Motors.

Bij Kia Motors is de zorg voor onze planeet en zijn bewoners een topprioriteit en we stellen dan ook 
alles in het werk om dat engagement dag na dag om te zetten in tastbare acties. Ons submerk 

EcoDynamics, dat in 2009 werd gelanceerd, geeft de meest milieuvriendelijke versies van elk 
Kia-model aan. Het zet ook onze nieuwste brandstofbesparende en emissiereducerende 
technologieën in de verf, zoals hybridewagens, elektrische wagens en waterstofaandrijvingen.

We werken ook aan de uitbouw van een schoon productiesysteem, we verhogen de 
recuperatiegraad van grondstoffen en we ontwerpen auto’s met de ontmanteling ervan 

in het achterhoofd. Tegelijk evolueren we naar alsmaar milieuvriendelijkere materialen in 
onze auto's en maken we waar mogelijk gebruik van biologisch afbreekbare en biologisch 
geïnspireerde technologie. Om bijvoorbeeld onze ecologische voetafdruk te verkleinen, 

vervangen wij materialen op basis van olie waar mogelijk door plantaardige materialen.

U ziet, wij bij Kia verbinden ons ertoe fundamentele oplossingen te vinden om het 
energieverbruik te reduceren en de klimaatverandering te bestrijden. Denkt u 
hetzelfde over milieubehoud en het verzekeren van een betere toekomst voor 
iedereen? Dan hebben we de ideale auto voor u.

Voertuigen in harmonie met de natuur
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NOG MEER GEMOEDSRUST

7 jaar garantie

Elke Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 7 jaar/ 
150.000 km (tot 3 jaar zonder kilometerbeperking; 150.000 km 

vanaf het 4de jaar). De garantie geldt voor de hele auto, is gratis en 
is overdraagbaar naar volgende eigenaars, op voorwaarde dat de auto 

regelmatig wordt onderhouden volgens het onderhoudsschema.

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten 

Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige bescherming en 
blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende bescherming tegen corrosie en 

een garantie van 12 jaar tegen roesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt 

U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com.  Lees alles over Kia en onze nieu-
we modellen. Kom meer te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak 

van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar aardgas en de hybride en brandstof-
celtechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum momenteel werkt.

Wij zijn ook betrokken bij grote sport evene menten. Kia is een officiële partner van zowel de 
UEFA als de FIFA. We sponsoren de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering 

Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financierings formule aanbieden die optimaal is afgestemd 
op uw behoeften. Hij of zij geeft u graag meer informatie.

De Kia-garantie van 7 jaar
De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst 
bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
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Alle gegevens, afbeeldingen en specificaties zijn correct op het ogenblik dat zij worden 
gedrukt en mogen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Door de beperkingen van het 
drukprocédé kunnen de koetswerkkleuren op papier licht afwijken van de effectieve kleuren. 
Neem contact op met uw erkende Kia-verdeler voor de meest recente gegevens. CO2 en 
brandstofverbruikcijfers worden officieel gemeten tijdens Europese homologatie tests in 
overeenstemming met EU richtlijn 1999/100/EC. De officiële resultaten kunnen beïnvloed 
worden door de wisselstukken en de gemonteerde accessoires, alsook door het onderhoud van 
de wagen, de rijstijl, de klimatologische omstandigheden en de kwaliteit van het wegdek.

Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
Tel.: 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

17.000850 YB1 dut-be December 2017 
(MY17)

www.kia.com

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het bandenlabel verwijzen we u graag door naar onze website http://www.kia.com/be/kia-service/tyre-labelling-information/

1) De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of 
het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, 
tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).


