
Nya Kia



En halvkombi att beundra
Helt nya Kia Rio är en bil som drar blickarna till sig, den är sportig, elegant och har en 
mer innovativ design än någonsin tidigare. Aerodynamiska linjer, muskulösa konturer 
och utmärkande detaljer ger bilen dess dynamiska utseende. Lägg sedan till Kias 
branschledande 7-åriga nybilsgaranti och man kan lätt förstå att bilen väcker 
beundran.
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Skäm bort dig själv
Det är lätt att uppskatta den moderna, sportiga och förarorienterade interiören 

i helt nya Kia Rio. Här finns allt från högkvalitativa soft-touch material och 
ergonomiskt utformade framstolar, till Kias senaste gränssnitt för intuitiv 

och säker fjärrstyrning av funktioner och ljud. 

Bilden visar extrautrustning.
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Bluetooth® 

Bluetooth®-tekniken ger dig trådlös tillgång till din smarta 
telefon samt utvalda funktioner.

Navigationssystem med 7" färgskärm

Det flerspråkiga navigationssystemet inkluderar en 
HD-7" TFT-LCD-skärm i färg, vilken även visar back-
kamerans vy. Beroende på utrustningsnivå.

Röststyrning

Med funktionen kan du ringa, ta emot samtal, 
lyssna på sms, justera ljudnivån m.m. - allt med 
hjälp av bara rösten. Beroende på utrustningsnivå.

Bilden visar extrautrustning.
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I kontakt med omvärlden 
Underhållning och information med hjälp av den senaste och smartaste tekniken. I helt nya Kia Rio 

kan du räkna med en hög standard, det inkluderar så klart även infotainmentsystemet. 

1. Urtavlor av 3.5” LCD Supervison-typ.  Lättläst, anpassningsbar och intelligent utformad urtavla som visar 
yttertemperatur och fordons- och färddata. Beroende på utrustningsnivå.

2. Aux och USB uttag.  Externa enheter och kompatibla ljudenheter kan enkelt anslutas via AUX-port eller USB-port.
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1. Trafikinformation i realtid**
Navigationssystemet ger mycket noggrann trafikinformation som 
uppdateras varannan minut. Då vet du exakt var trafiken flyter på 
och vilka områden du bör undvika. När trafiken tätnar informerar 
systemet och föreslår alternativa vägar. 
 

2. Hastighetskameror**
Du kommer också att uppmärksammas var det finns fasta 
hastighetskameror samt var det finns zoner med begränsad 
framkomlighet. Systemet varnar även för speciellt olycksdrabbade 
vägsträckor och platser.

3. Lokala sökningar
Om du letar efter en sushirestaurang, en mataffär eller en specifik 
plats så använder du funktionen för lokala sökningar. Databasen 
innehåller 500 sökbara kategorier, 25.000 nyckelord och 250.000 
platser. Dessutom kan du söka på tio olika språk, även när du 
befinner dig utomlands. 

4. Väderprognos*
Kommer din helg att vara solig eller regna bort? Säkrast är att 
kolla väderprognosen. Skriv in din destination och få en fyra dagars 
sammanfattning med min- och maxtemperatur, vindhastighet och 
utsikter för sol eller regn.

Kia’s Connected Services via

1

2

3

4

När? Var? Hur? 
Svaret finns här
Vårt nya navigationssystem och Kia Connected Services drivs av TomTom och tar tillförlitlig 
vägvisning till nästa nivå vad gäller noggrannhet och precision. Det hjälper dig att hålla kontakten 
med omvärlden och erbjuder mer praktisk information än någonsin. I systemets nav finns en 
WiFi-enhet som gör det möjligt att ansluta till Internet via smartphone*.

Kias innovativa Hotspot app använder din Android-telefons Bluetooth® för att känna av 
när ett Kia navigations-system finns inom räckhåll. Den växlar sedan till hotspot för att 
ansluta till WiFi, och stängs därefter av igen när Bluetooth®-kommunikationen avbryts 
eller stoppas - vilket gör det ännu enklare att använda Kia Connected Services.
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Nya Kia Rio är förberedd för Android AutoTM som har ett enkelt och intuitivt gränssnitt 
till din smartphone. Där får du tillgång till funktionersom Google Maps, appar, musik och 
röststyrning. Informationen organiseras automatiskt till enkla ikoner som visas på bilens 
display just när de behövs.

Nya Kia Rio är utrustad med Apple CarPlayTM som är ett smart och säkert sätt att 
använda iPhone medan du kör. Den tar allt du kan vilja göra på din telefon och visar på 
bilens display. Du kan få vägbeskrivningar, ringa samtal och lyssna på musik – utan att 
tappa fokus på vägen och bilkörningen. 

* Smartphone med täckning krävs för att aktivera tjänster. ** Juridiska begränsningar för dessa tjänster varierar beroende på land.
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Hög komfort året om
Helt nya Kia Rio tar komfort på största allvar. Med luftkonditionering (AC), rattvärme 
samt sätesvärme i fram så kan du njuta lite extra på resan – oavsett årstid. Tack 
vare den rymliga kupén finns det också gott om plats att sträcka ut sig på.

Bilden visar extrautrustning.





1. Delbart baksäte 60/40  Ger dig flexibilitet att få plats med både medpassagerare och bagage/last.

2. Fällbart baksäte   Baksätet kan fällas och ger då plats att rymma långa och mer skrymmande föremål. 

3. Insynsskydd  Gömmer ditt bagage och följer med bakluckan upp när den öppnas.

Redo för äventyr
Med rymlig kupé, flexibla fällbara baksäten och generöst lastutrymme på 325 liter 
är Rio redo för de flesta äventyr.

Bilden visar förhöjt golv (ej i Sverige).

Bilden visar förhöjt golv (ej i Sverige).
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Motor K1.4 MPI K1.25 MPI

Cylindervolym(cm3 ) 1,368 1,248

Motoreffekt (hk varv/min) 100/6,000 84/6,000

Vridmoment max vid varv/
min (Nm) 13.6/4,000 12.4/4,000

Växellåda 4 aut 5 man



Dynamisk inifrån och ut     
Prestanda är av största vikt i helt nya Kia Rio. Utformad för en mer dynamisk 

körning och har ett modifierat chassi som ger en flexibel och direkt körkänsla. 

Automatisk växellåda   
4-stegad automatisk växellåda som ger 

mjuka och behagliga växlingar.

Manuell växlellåda
En effektiv 5-växlad manuell växellåda 

som är lätt att manövrera och där 
utväxlingen är optimerad för motorns 

vridmomentkurva.
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Autobroms*

Systemet upptäcker bilar och fotgängare som korsar din väg. Med hjälp av 
radar och kamera känner systemet hur nära det är till andra bilar, men också 
vilken hastighet de håller samt varnar vid risk för kollision. Om föraren inte 
hinner reagera, så bromsar bilen automatiskt. När du kör mellan 8 och 80 
km/h, kan bilen komma att bromsa in helt.
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Intuitiv hjälp för bästa säkerhet
I helt nya Rio är säkerheten högt prioriterad. Innovativa funktioner och avancerad teknik hålla dig 

och dina passagerare så säkra som möjligt på vägen.

1. Aktivt filövervakningssystem*  Filövervakningssystemet förhindrar att du hamnar på fel kurs om du tillfälligt skulle 
tappa koncentrationen. En kamera övervakar bilens position i förhållande till filen du kör i. Om nödvändigt varnas du 

genom ett ljud och bilen styr automatiskt tillbaka in i filen.

.
2. Parkeringssensorer bak*  Sensorerna upptäcker ev. hinder bakom bilen när du backar. En ljudsignal ökar i intensitet när 

bilen närmar sig ett föremål. En bra hjälp vid t ex fickparkering.

*Beroende på utrustningsnivå.
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Behåll kontrollen 
Skyddande material och avancerade system hjälper föraren att behålla kontrollen i 
olika situationer på resan.

1. Hjälp vid start i backe  När du startar i ett kraftigt motlut förhindrar systemet att bilen rullar 
bakåt. Bromstrycket behålls under två sekunder tills gasen trycks ned. 

2. Straight-Line Stability (SLS)  Vid inbromsning känner SLS av skillnaden i bromstrycket mellan 
höger och vänster hjul och justerar trycket för att automatiskt styra tillbaka bilen in i filen.

3. Elektronisk stabilitetskontroll  Om du gör en plötslig inbromsning fördelar systemet 
bromstrycket jämt mellan hjulen så att bilen bibehåller stabiliteten. ESC minskar också 
motoreffekten och hjälper dig att behålla kontrollen och föra tillbaka bilen på rätt kurs.

 Fordonsstabilitetshantering  ser tillsammans med servostyrningen till att bilen 
ligger stadigt på vägen vid inbromsningar i kurvor, särskilt på våta, 
hala och dåliga vägar.
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Sex krockkuddar  Dubbla krockkuddar 
fram, två sidokrockkuddar och två 
krockgardiner är standard och skyddar de 
åkande vid en ev. kollision. 

51%
För högre säkerhet och bättre prestanda är nya Kia Rio byggd 
med 51 procent höghållfasthetsstål. Karossen är styvare och 
även själva konstruktionen är förbättrad.

Höghållfasthets stål

97m
Tack vare användandet av sex gånger så mycket strukturfog som 
den tidigare generationen, är nya Rio konstruktionsmässigt 
starkare och har minskade ljud-, vibration- och hårdhetsnivåer.

smart fog 8zoner
Komponenterna som ingår i karossens 8 mest utsatta områden är 
värmepräglade, vilket innebär att karosstrukturen förstärkts med 
bättre krocksäkerhet och köregenskaper som följd.

med värmepräglade komponenter
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Exteriör styling

Gör din Rio ännu mer personlig med exteriör styling. Här ingår 
designdetaljer som sidokjolar, backspegelkåpor samt kantlist för 
bagageluckan. Finns i färgerna svart pianolack, silver samt rött. Alla 
ingående produkter erbjuds både i paket och kan köpas enskilt.
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Endast det bästa är gott nog
Komplettera din Rio med originaltillbehör, utvecklade för att passa din Kia perfekt. Tillbehören har 

konstruerats, tillverkats och testats enligt stränga normer. Din lokala Kia-handlare hjälper dig 
gärna att välja.

1. Gummimattor  Set med 4 skräddarsydda och slitstarka mattor som är lätta att rengöra. Mattan vid 
förarsätet har präglad logotype. 

2. Avtagbar dragkrok  Högkvalitativ dragkrok i stål. Lätt och säker montering på undersidan av bilen, syns 
ej när den inte används.  

3. Dekaler “Racing Stripes”  Följer motorhuvens, takets och bakluckans konturer. Finns i matt svart och matt 
vit. Tål extrema klimatförhållanden och frekvent biltvätt. Professionell montering rekommenderas.

4. Bagagerumsmatta  Lätt, vattentålig och slitstark skräddarsydd bagagerumsmatta i gummi med upphöjda 
kanter som skyddar bagageutrymmet mot smuts. Den räfflade anti-glidytan gör att lasten inte glider runt så 

lätt. Mattan är präglad med Rio-logotype.
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Radiatorgrill
Den uppdaterade Kia-grillen understryker Rios dynamiska personlighet. Den långa, smala och högblanka grillen förstärker det sportiga 
utseendet.

Bakre spoiler
En bakre spoiler är inte bara snygg, det förbättrar även bilens aerodynamik och bakdäckens väggrepp.

Generöst utrustad från start
Redan i standardutförandet har Rio en hög utrustningsnivå. Här presenterar vi ett
urval av utrustning som ingår som standard samt finns tillgängliga beroende på
utrustningsnivå. För fler exempel på tillbehör, se separat tillbehörsbroschyr.
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Nyckefritt system
Öppna och lås bilen genom 
att trycka på dörrhandtagets 
utvändiga knapp.

Aerodynamiska torkarblad 
Ökar bladets kontakt med vind-
rutan under högre hastigheter.

Belyst spegel i solskydd
LED-lampor vid spegel på 
förarsidans solskydd. Beroende 
på utrustningsnivå.

Manuell luftkonditionering (AC)
Du kan enkelt justera 
temperaturen till önskad nivå.

Rattvärme
Gör dina händer härligt varma 
under den kalla och mörka 
årstiden. 

Sätesvärme fram
Värmens intensitet kan justeras  
tre steg.

Justerbar ratt
För bästa körställning är ratten 
justerbar upp och ner samt in 
och ut.

ISG, Start / Stop System
Minskar bränsleförbrukningen 
genom att automatiskt stänga 
av motorn när bilen står stilla. 
Beroende in utrustningsnivå.

Farthållare
Hjälper till att hålla 
hasighetsbegränsningen och kan 
enkelt aktiveras med reglage på 
ratten.

Däcktryckssensorer
Via indikation på 
instrumentpanelen, varnar 
systemet när däcktrycket är för 
lågt eller sjunker hastigt.

Rattreglage för ljudanläggning
Höj, sänk, byt kanal, hoppa över 
låtar – utan behöva ta händerna 
från ratten.

Flaskhållare
Placerade i både fram- och 
bakdörrarna, lätta att nå och 
alltid inom räckhåll.

Armstöd med förvaringsutrymme
För komfortabelt stöd vid körning. 
Beroende på utrustningsnivå.

Bakre USB-uttag
Baksätespassagerare kan enkelt 
ladda bärbara enheter med hjälp 
av 12V-uttag på mittkonsolen 
i baksätet. Beroende på 
utrustningsnivå.

Justerbart säkrehetsbälte
För perfekt passform kan du med 
det justerbara bältesfästet höja 
och sänka säkerhetsbältet.
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Interiör och klädsel
Oavsett val levereras helt nya Kia Rio med slitstark, snygg och komfortabel klädsel.

Svart interiör

Svart interiör med svart 
läderklädsel (tillval)

Mjuka och stärkta stolar med 
konstläderklädsel.

Svart interiör med svart 
tygklädsel 

Version Launch Edition & 
Komfort*

Slitstark och bekväm tygklädsel. 
Paneler och dörrar med svarta 
paneler.

Svart interiör med svart 
tygklädsel

Version Action*

Slitstark och bekväm tygklädsel. 
Paneler och dörrar med svarta 
paneler.

*Kommer senare under 2017
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Färger, fälgar & fakta
Med dynamiska färger, olika motoralternativ samt utrustningspaket att välja mellan, kan 
du enkelt utforma en Rio som passar just dig och dina behov. 

Färger Fälgar Dimensioner (mm) 

830 6552,580
4,065

1,518
1,725

1,524

1,
45
0

Mått i mm

Längd 4,065 Benutrymme (fram) 1,070

Bredd 1,725 Benutrymme (bak) 850

Höjd 1,450 Takhöjd (fram) 987

Hjulbas 2,580 Takhöjd (bak) 964

Slityta däck (fram) 1,518 Axelbredd (fram) 1,375

Slityta däck (bak) 1,524 Axelbredd (bak) 1,355

Överhäng (fram)  830 Markfrigång 140

Överhäng (bak) 655

830 6552,580
4,065

1,518
1,725

1,524

1,
45
0

830 6552,580
4,065

1,518
1,725

1,524

1,
45
0

Clear White [UD], solid

Silky Silver [4SS], metallic

Platinum Graphite [ABT], metallic (pearleffekt)

Aurora Black Pearl [ABP], metallic (pearleffekt)

Signal Red [REG], metallic (pearleffekt)

Urban Green [URG], metallic (pearleffekt)

Deep Sienna Brown [SEN], metallic (pearleffekt)

Smoke Blue [EU3], metallic (pearleffekt)

15" aluminiumfälg

15" plåtfälg

16" aluminiumfälg

17" aluminiumfälg
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Ett tryggt bilägande

7 års nybilsgaranti från fabrik 

Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och 
förmånsbilar. Garantin gäller under förutsättning att Kias under- 

hållsservice och reparationsanvisningar följts under hela garanti- 
tiden. Service och reparation ska ha utförts av auktoriserad Kia-

verkstad, eller av annan verkstad, förutsatt att arbetet utförts på ett 
fackmässigt sätt enligt Kias serviceprogram. Service ska utföras enligt 

det som först inträffar, körsträckan eller årligen. Överträds detta upphör 
garantin att gälla. För bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i 3 år 

eller 15 000 mil, det som först inträffar. Läs mer på www.kia.com.

3 års vagnskadegaranti

Bilägaren sparar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. Vagnskade-
garantin följer bilen.

5 års lackgaranti & 12 års rostskyddsgaranti 

Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion och som är följden 
av produktionsfel. Gällande rostskyddsgarantin så utförs reparation om någon del av  

karossen är genomrostad så att det uppstått ett hål. En auktoriserad Kia-verkstad repa-
rerar rostskadan utan kostnad, om den uppstått när bilen brukats på det sätt som bilen är 

konstruerad för.

3 års assistansservice

Assistansservice fungerar dygnet runt i hela Europa. Om det inträffar ett missöde med bilen 
under en resa garanterar Kia att de som färdas i bilen kan komma vidare. Kia assisterar genom att 

vid nödläge ordna med bärgning och/eller reparation av bilen, så att resan kan fortsätta.

Kias 7 åriga nybilsgaranti
Gäller i 7 år/15.000 mil. Giltig i EU (även Norge, Schweiz, Island 
och Gibraltar) och enligt lokala villkor och förhållanden.
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www.kia.com

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra 
tekniska specifikationer, färger och utrustning. För aktuell bränsleförbrukning och 
CO2-halt, se separat faktablad. Alla rimliga ansträningar har gjorts för att innehållet i 
denna broschyr skall avara uppdaterat och korrekt vi trycktillfället.
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel 
ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den 
svenska marknaden.

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 12
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com
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