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Животот е прекрасен. Живописен, непредвидлив и возбудлив во сите свои сегменти. Што и да се случи, каде и 
да одите и што и да откриете, Kia е со вас.

Ние во Kia ги посветивме нашите животи за да создадеме подобра иднина. Затоа развиваме и создаваме 
автомобили што ви помагаат да откривате и да уживате во нови хоризонти. Автомобили со впечатлив дизајн, 
напредни технологии и паметни решенија. Автомобили со нашата гаранција од неверојатни 7 години како 
доказ за нашиот извонреден квалитет.  
Што и да правиме, нас нѐ води една мисија: секогаш да ги надминуваме вашите очекувања. Тоа го 
нарекуваме „The Power to Surprise“.

Сега, ве покануваме да се задлабочите и да ни дозволите да ве изненадиме.

Животот е таков каков што ќе го 
направите.Добре дојдовте во светот на Kia.
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Тешко е да не бидете импресионирани 
од новиот Kia Rio. Се работи за 
компактен автомобил во којшто е 
спакувано сѐ што ви е потребно – и 
многу повеќе. Елегантниот, динамичен 
дизајн на Rio е магнет за погледите. 
Карактеристиките за удобност, 
опремата и напредната технологија 
ќе ги претворат патувањата во 
вистинско уживање. А со напредните 
карактеристики за безбедност нема 
потреба да се грижите. 

Ќе бидете 
восхитени.

НАДВОРЕШЕН ДИЗАЈН
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Моќниот нов Kia Rio е направен за 
уживање на патот. Седиштата што се 
преклопуваат и просторната кабина ви 
ја нудат целата разновидност што ќе 
ви биде потребна, додека паметните 
карактеристики за поврзување ќе ви 
помогнат да бидете поврзани на разни 
начини. Ќе уживате во динамичното 
управување и ниските трошоци за 
Rio. А како јаготка на шлагот, нашата 
7-годишна гаранција што е водечка во 
класата е уште еден потсетник дека 
новиот Kia Rio има одговор за ваши 
барања.

Ваш тип на автомобил, 
за Ваш начин на живот.

НАДВОРЕШЕН ДИЗАЈН
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Спортски, елегантен и со прекрасна линија, подобрениот Kia Rio има уште поиновативен дизајн 
од порано. Аеродинамичните линии и мускулестите контури му го даваат на Rio впечатливиот 
изглед. Kарактеристиките како што се впечатливата решетка на ладилникот на Kia налик на 
нос од тигар, новите 17'' тркла од лесна легура и вградените LED DRL предни светла со двојна 
функција, придонесуваат за цврстиот стил на Rio.

Автомобил што ги 
привлекува погледите.

НАДВОРЕШЕН ДИЗАЈН
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Како дел од нашето ветување за квалитет,

сите фабрички опремени возила со 

навигација на LG, добиваат 6 бесплатни 

годишни ажурирања на мапите. Оваа 

програма секогаш го обезбедува вашиот 

системот за навигација ажуриран.

7 Години ажурирање 
на мапите

Постои ли нешто подобро од модерната и спортската внатрешност на новиот Kia Rio каде што во 
главниот фокус ни е возачот?! Всушност, удобноста ви е загарантирана – од меките материјали и 
ергономските предни седишта, до најновиот практичен интерфејс на Kia и лесното влегување без 
клуч. Со високото ниво на удобност и технологија, просторниот и функционален Kia Rio прави сѐ 
друго да ви изгледа помалку привлечно. Многу повеќе магија.

ВНАТРЕШЕН ДИЗАЈН
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Новиот Rio GT Line е дизајниран со една цел – да ја предизвика перцепцијата! Од спортското и динамично 
управување, до заводливите облини, впечатливиот стил и паметната технологија, Rio GT Line еднакво ги 
сака и отворениот град и градските улици. 

Од впечатливиот преден браник, контурната решетка и LED светлата за магла во вид на коцка мраз, до 
новиот заден браник со двоен придушувач – стилот е насекаде. Кога ќе ги додадете 17" тркала од лесна 
легура, новите прагови и елегантните безбедносни ремени со хромирани украси, ќе добиете автомобил 
што ве кани на возење. 

Дизајнот го заробува вниманието. 
Возењето го заробува срцето.

 Светла за магла во вид на коцка мраз на GT Line  
Впечатливиот нов дизајн во вид на коцка мраз ги 
трансформира LED светлата за магла во 
задолжителна опрема.

 Решетка на ладилникот на GT Line  Комбинација на 
завршница со висок сјај и темна хромирана завршница ѝ го 
дава на решетката GT Line тој специјален спортски и моќен 
изглед.  
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Во Rio GT Line, ќе најдете спортски карактер и чиста возбуда со секој допир и на секое вртење 
на главата. Впечатлива црна контролна табла од карбонски влакна, седишта со модерна шара, 
елегантно шиење на украсите на вратите и спортски управувач во D-стил се само дел од 
многуте карактеристики што нудат неповторливо искуство... секој ден и при секое патување.Кога вашата страст е 

совршеноста. ВНАТРЕШЕН ДИЗАЈН GT LINE
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Дигитално емитување аудио (DAB) 

DAB користи дигитален сигнал за да обезбеди 
оптимална јасност и чист звук преку радиото, како 
и информации за програмата и нумерите.

Bluetooth 

Во новиот Rio, Bluetooth-технологијата ви овозможува 
пристап до телефонот и избраните функции без да ги 
користите рацете.

Препознавање глас 

Препознавање глас (опција) ви овозможува да 
користите навигација, да повикувате и да 
одговарате на повици, да слушате текстуални 
пораки, да контролирате аудио и друго – и сето 
тоа само со користење на гласот.

 Група инструменти Supervision со LCD-екран од 3,5"  
Интелигентно дизајнираната група инструменти "Supervision" ја 
прикажува надворешната температура како и податоците за 
возилото и патувањето.

 Систем за навигација со екран во боја од 8"  Системот за 
навигација е достапен на повеќе јазици и има TFT-LCD 
екран од 8" и приказ на задна камера.

зборот за поврзување што ви стои на располагање во новиот Kia Rio ќе ве 
разгали. Со напредниот систем за инфо забава секогаш ќе го имате најдоброто 
поврзување, најновите информации и најдобрата забава со користење на 
најновите  и најпаметните – технологии. 

Автомобил поврзан 
како Вас.

П
О

ГО
Д

Н
О

С
Т

 И
 У

Д
О

Б
Н

О
С

Т

1716



1

2

3

5

4

6

 *Паметните телефони со претплата за податоци треба да ги активираат услугите.
**Може да важат законски ограничувања за овие услуги во зависност од земјата на користење.

1. Информации за сообраќајот во живо**:
Системот за навигација обезбедува точни информации за 
сообраќајот во живо што се ажурираат на секои две минути, така 
што вие ќе знаете каде точно сообраќајот се одвива без застои 
или кои области треба да се избегнуваат. Кога некаде има метеж, 
системот ќе ве извести и ќе ви предложи алтернативни маршрути.

2. Камери за мерење брзина**:
Ќе добиете известувања и за многу камери за мерење брзина, и 
фиксни и мобилни, како и области со ограничен пристап. Системот 
може да ги земе предвид дури и областите каде што многу често се 
случуваат незгоди и да ве предупреди за овие црни точки.

3. Локално пребарување:
Ако барате ресторан, супермаркет или некое конкретно место за 
средба, едноставно изберете Local Search (Локално пребарување). 
Базата на податоци содржи 500 категории за пребарување, 25.000 
клучни зборови и 250.000 локации за да го најдете тоа што ви 
треба. 

4. Временска прогноза:
Дали викендот ќе биде сончев или дождлив? Подобро проверете 
ја временската прогноза. Само внесете ја дестинацијата за 
да прегледате резиме за следните четири денови, заедно со 
минималните и максималните температури, брзината на ветрот и 
шансите за сонце или дожд.

5. Информации за паркирање: 
За да ви помогне полесно да се паркирате, системот ќе ги означи 
местата за паркирање пред да пристигнете на дестинацијата. Ќе 
прикаже потенцијални места за паркирање на улицата врз основа 
на историските податоци и места за паркирање надвор од улицата 
чија достапност е прикажана со бои.

6. Информации за гориво: 
Кога горивото во резервоарот ќе биде при крај, системот ќе 
ви ги прикаже најблиските бензински станици и цените преку 
интернет-базата на податоци на TomTom за да можете соодветно да 
планирате каде да застанете за да дополните гориво.

Android AutoTM ви помага да бидете поврзани со телефонот, а истовремено 
да ви помогне да бидете безбедни на патот. Едноставниот, интуитивен 
интерфејс ви овозможува да пристапите до карактеристики како што 
се Google Maps, апликации, музика и говорна контрола и автоматски ги 
организира информациите во едноставни картички што се појавуваат 
токму кога ви се потребни.

Apple CarPlayTM е паметен, безбеден начин да користите iPhone додека 
возите. Ги собира сите работи што можеби сакате да ги направите и ги 
става во екранот на Rio за да може да добивате насоки, да повикувате и да 
слушате музика, а погледот постојано да ви биде насочен кон патот.

ПОВРЗАНОСТ

Нашиот нов систем за навигација со Услуги за поврзување од Kia што се обезбедуваат преку TomTom 
Live Services обезбедува доверливо наведување по маршрута до следното ниво на точност и совршеност. 
Ви овозможува да бидете во допир со надворешниот свет и нуди најпрактични информации. Во срцето 
се наоѓа уред со Wi-Fi што овозможува системот за навигација на Rio да се поврзе на интернет преку 
паметниот телефон.*

Каде? Кога? Како? 
Одговорот е овде.
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Новиот Kia Rio сериозно ја сфаќа удобноста. Со напредните карактеристики како што се автоматската 
климатизација и греењето на предните седишта, може уште повеќе да уживате во патувањата. А 
благодарение на максималната просторност, секогаш има многу простор за да се истегнете и да се 
опуштите.

Сосема нова удобност.
ПОГОДНОСТ И УДОБНОСТ
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Без разлика дали се работи за луѓе или товар, во новиот Kia Rio секој и сѐ ќе биде сместено 
удобно. Со просторната внатрешност, великодушните 325 литри товарен простор и флексибилните 
седишта што се преклопуваат, Rio е подготвен за речиси секоја авантура во која ќе се впуштите.

1. Задни седишта со посебно преклопување од 60:40  Задните седишта се преклопуваат посебно 60:40 и се 
преклопуваат целосно за да обезбедат целосна флексибилност – за луѓе и за товар.

2. Задни седишта со целосно преклопување  Задните седишта се преклопуваат целосно за да овозможат сместување 
на долги и масивни предмети во проширениот простор за товар.  

3. Приспособлив под за товар  Поставете го подот во багажниот простор повисоко за да биде на исто ниво со 
преклопените потпирачи на задните седишта (лево) или пониско за да пренесувате високи предмети (десно).

Подготвен за секаква акција.
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Динамичен, во секој детаљ.

Перформансите се во фокусот на новиот Kia Rio. Дизајниран за да обезбеди 
динамично возење, шасијата на Rio е модифицирана за да обезбеди поагилно 
управување со подобрена удобност при возењето. Со изборот на преноси и 
мотори, може да бидете сигурни дека ќе уживате во секое возење. 

 Автоматски менувач  Уживајте во 
елегантното забрзување, агилно 
менување степени на пренос и 
помала потрошувачка на гориво: 
изберете помеѓу 6-степениот 
автоматски менувач или новиот 
7-степен DCT менувач со двојна 
спојка.

 Mануелен менувач Ефикасниот 6-степен или 5-степен 
мануелен менувач обезбедува брзо и елегантно менување 
степени на пренос.. 
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Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start

Energy flow

Driving
situation

Start Torque assist Cruising Coasting Energy recuperation Moving stop & start
Помош за вртежен момент

За време на забрзување или возење 
по нагорнина, системот обезбедува 
помош при вртежен момент со 
земање енергија од батеријата .

Старт

Моторот го стартува системот за 
да обезбеди брз и непречен старт.

Константно движење

Кога возите со постојана брзина, 
конвенционалниот моторот 
делумно ја полни батеријата 
доколку нејзиното ниво е ниско.

Слободно движење

Mild Hybrid, дополнително ја 
карактеризира функцијата пловење. 

Регенерација на енергијата

При забавување или сопирање, 
енергијата генерирана од движењето 
на возилото се претвора во електрична 
енергија за полнење на батеријата.

Stop & Start во движење

Кога ја намалувате брзината до 
застанување, конвенционалниот моторот 
автоматски да заштеди гориво.

Опција за слободно движењеt
 

Кога возачот ќе ја подигне ногата од гаста и ќе му дозволи на автомобилот да се движи без забрзување или 
сопирање, во зависност од нивото на 48-волтната батерија, моторот непречено ќе се исклучи. Ова резултира 
со поефикасно возење. Веднаш штом ќе се притисне гаста или педалата за сопирачките, моторот веднаш се 
стартува. Функцијата слободно движење и растојанието опфатено со исклучен мотор зависат од условите за 
возење и брзината на возилото..

Новиот Rio е опремен со EcoDynamics + Mild Hybrid Powertrain System, кој нуди секојдневно 
возење со ниски емисии. Со паметно спарување на најновиот бензински мотор 1.0 T-GDi со 
литиум-јонска батерија од 48 волти, може да ја намали потрошувачката на гориво и нивото 
на емисија на возилата. Уште повеќе, интегрираниот е-систем ја обновува кинетичката 
енергија за време на фазите на забавување за да обезбеди помош при вртежниот момент при 
забрзување.

Поставете нови граници
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Поедноставена визуелна презентација на операцијата за слободно движење кај благиот хибриден погон.
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Интуитивна помош за 
ваша безбедност.

Предни и задни паркинг сензори (PDW) со копче за 
исклучување  Идеален за самостојно паркирање, PDW 
користи ултразвучни сензори монтирани на браниците 
за да предупреди на какви било препреки  Звучните 
сигнали може да се вклучат или исклучат.

Систем за одржување на возилото во лента (LKA)    
Кога ќе започнете да ја напуштате вашата лента, LKA ве 
предупредува и го коригира управувачот за да ве задржи во 
лентата.

Систем за читање на сообраќајни знаци (ISLW)  Интелигентното предупредување за ограничување на брзината ви ги дава сите 
потребни информации што ќе ви помогнат да останете во границите на брзината. Користејќи ја камерата системот ги чита 
ограничувањата и ги прикажува на екранот за навигација и инструмент таблата, за да можете да преземете какво било дејство. Б
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Помош за избенување на предна сообраќајна незгода (FCA)

Системот FCA ги користи податоците од радарот и камерата и ги активира сопирачките кога ќе открие 
некаков ризик од сообраќајна незгода. Ако растојанието помеѓу Rio и возилото напред или пешаците е 
премногу мало, системот автоматски ќе ги активира сопирачките. Кога се движи со брзина од 8 до 80 km/h, 
Rio целосно ќе сопре. 

Во новиот Kia Rio, безбедноста има највисок приоритет. Затоа автомобилот 
доаѓа со иновативни карактеристики и напредна технологија за да овозможи 
што е можно подобра безбедност за вас и за патниците. 
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 Smart Cruise Control (SCC)  Користејќи вграден радар, SCC 
може да ја регулира брзината и растојанието до автомобилот 
пред vas. Системот го одржува растојанието дo возилото со 
автоматско прилагодување на брзината. Ако возилото 
однапред успори и не може да се одржи предодреденото 
безбедно растојание, системот ќе ја намали брзината. Ако 
возилото напред го забрза темпото, вашиот автомобил 
забрзува до поставената брзина

Без оглед со каков предизвик се соочувате, Kia Rio секогаш и пред сè, ве 
става вас и вашите патници, безбедни и мирни.

ESC with VSM

Electronic Stability Control (ESC)  Во случај на 
ненадејно сопирање или вртење, системот ESC се 
активира за регулирање на вртежниот момент на 
моторот и дистрибуција на силата на сопирање 
независно, забавувајќи го автомобилот безбедно со 
максимална контрола. 

Vehicle Stability Management (VSM)  Заедно со 
управувачот, VSM помага да се осигура дека 
автомобилот останува стабилен при истовремено 
сопирање во свиоци.

 Hill Start Assist (HAC)  Добијте поддршка за незгодните ридови. HAC системот ќе 
спречи автомобилот да тргне наназад.

       Straight-Line Stability (SLS)  Кога сопирате, SLS системот чувствува каква било разлика помеѓу 
десното и левото тркало и го прилагодува притисокот на сопирачките за да одржи стабилност на 
права линија.

 Blind-Spot Collision Warning (BCW) & Blind-Spot Collision- 
Avoidance Assist (BCA)  Кога сакате да ја смените лентата, 
системот BCW открива кое било возило (а) во мртвиот агол и 
ве предупредува со симбол во страничниот ретровизор и на 
вашиот централен дисплеј заедно со звучно 
предупредување. Ако започнете да менувате лента додека 
автомобилот е во вашиот мртов агол, покрај 
предупредувањето, системот ќе ги активира  сопирачките.

 Rear Cross Traffic Collision Warning (RCCW)  Кога се враќате 
наназад од паркинг простор, радарскиот систем RCCW ве 
предупредува за потенцијален сообраќај што ја преминува 
вашата патека или во лентата во која влегувате.

       High Beam Assist  Камерите вградени во ветробранското 
стакло откриваат возила што доаѓаат од спротивната страна 
и автоматски се префрлаат на средно светло за да се 
избегне заслепување на други возачи.

Безбедност од висока класа
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97m
Со структурно лепило што е шестпати повеќе во споредба со 
претходната генерација, новиот Rio е поцврст, но полесен и 
подобро се справува со вревата, вибрациите и отпорот.

структурно лепило 

Контролата секогаш нека 
биде во вашите раце.

Rio е изграден околу идејата за безбедност. Од напредните материјали на неговото тело 
и нивното поставување, до вградување на најновите и најактивни системи за помош 
на возачот, вклучувајќи специјализирани сензори и радарска опрема - безбедноста е 
секогаш најважна.

51%

 Шест воздушни перничиња  Заштитата вклучува предни воздушни перничиња за возачот и совозачот, две 
воздушни перничиња од страните и две воздушни завеси што се поставени по целата должина на кабината.  

8 зони
Со нанесување на компонентите со преса во 8 основни зони на 
стрес, зајакнатата структура на каросеријата на Rio помага да се 
обезбеди уште поголема заштита при сообраќајна незгода.

со компоненти нанесени со преса
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Новиот Rio користи 51% подобар челик со голема цврстина 
(AHSS) за да обезбеди феноменална цврстина на каросеријата, 
поголема заштита во кабината и динамични перформанси.

напреден челик со голема цврстина 
(AHSS)  

Во Rio се вградени цела низа заштитни материјали 
и високо напредни одлики кои помагаат да бидете 
безбедни, поддржани и контролирани.
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Body styling kit

Make sure your Rio is as unique as you are. Now you can make an eye-catching style statement on the road. Add a 
host of striking design details with this accessories kit, which includes side skirts, a tailgate trim line and door 
mirror caps. Available in classic piano black, elegant silver and vibrant red. All these products are offered both as a 
kit and for individual purchase.

Add that personal touch or flourish to your Rio with Kia genuine accessories that are 
custom-designed and engineered to make a statement. Built to meet the highest 
standards of quality and style, these premium accessories are the ultimate way to 
complement your car. Speak to your local Kia dealer, who will be delighted to help 
you make your choice.

For the custom conscious.
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1. Textile floor mats, velour  Keep your cabin unblemished for longer. These high-quality velour floor mats will protect your 
Rio’s interior from everyday dirt and enhance its look at the same time. Tailor-made to fit the footwells perfectly, they fea-
ture the vehicle logo in the front row and are held in place with fixing points and anti-slip backing.

2. Rear seat entertainment cradle for iPad®  TV shows, movies, games – now your passengers can enjoy them all on the road 
and pass the time quicker on long journeys. Rotate and tilt for the best possible viewing experience.

3. Trunk liner  However wet, muddy or grimy things get, this custom-made liner will protect your trunk area. It is durable, anti-
slip and waterproof with raised edges. The textured anti-slip surface helps prevent loads moving around. Custom-made and 
designed to complement the interior of your car, and featuring the Rio brushed aluminium logo.

4. Door sill protection foil  Driver and passenger feet can cause everyday wear and tear to your door sills over time. Protect 
them with a new surface layer and add these durable foils. Available in black and transparent.
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Сензор за дожд
Сензорот ги детектира капките на 
ветробранското стакло и автоматски ги 
активира бишачите.

Eлектрично преклопливи ретровизори
Отворете ги или пак затворете ги надворешните ретровизори со 
притискање на едно копче. 

Решетка на ладилникот
Познатата решетка на Kia е ажурирана за Rio. Долгата, тесна и затворена 
црна решетка со висок сјај дава помоќен изглед отколку некогаш - и го 
зајакнува спортскиот изглед на Рио.

Сончев кров
Електричен сончев кров, кој внесува повеќе воздух 
во кабината Загреан волан

Во студените утра ќе уживате во загреан волан.

Загреани предни седишта
Загреаните предни седишта вклучуваат три 
прилагодливи нивоа на топлина за да бидете 
пријатни кога надвор е ладно.

Потпирач за раце на централната конзола
Удобна поддршка при возење, со потпирач за 
раце со мек допир.

Задна порта за полнење преку USB
Задните патници можат удобно да ги 
полнат своите уреди преку USB-портата 
монтирана на задниот дел од централната 
конзола.

Влегување без клуч
Отворете го и заклучете 
го возилото со едноставно 
притис кање на копче на 
надворешната рачка на 
вратата.

Целосно автоматска клима (FATC)
FATC нуди, автоматско вклучување и исклучување 
на системот за одржување на посакуваната 
температура во кабината.

USB connection 
Сите компатибилни 
уреди может да се 
врзат со USB портата.

8 ” Екран осетлив на допир 
Аудио системот со екран на 
допир прикажува имиња на 
изведувачи и песни и може 

да се контролира со еден 
допир на прстот. Системот е 

компатибилен со Android Auto, 
како и со Apple CarPlay и нуди 

компатибилност и со MP3.

Прекрасна завршница. In addition to its modern design, state-of-the-art technology and cleverly conceived features, the Kia Rio  
also comes with a wide selection of optional features to personalise your car and make it extra special.

FEATURES
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Совршени опции за 
вашето расположение.

Вашиот Kia Rio кажува многу за вас. Изберете од разновидниот опсег за седишта, вклучувајќи 
ткаенина и кожа. Врв на внатрешниот асортиман е комплетно новото и ексклузивно сино пакување 
што едноставно мора да се види.

Стандардно ниво на EX опрема со сив текстил

Мекиот и траен текстил обезбедува топлина и поддршка. 
Тапацирот на вратите и контролната табла и метал во бои што 
ги отсликуваат сенките на текстилниот тапацир.

Опционално ниво на EX 
опрема со црна кожа Saturn

Меките и пријатни седишта 
со тапацир од вештачка 
црна кожа нудат долготрајна 
удобност. Соодветниот 
тапацир на вратите и 
контролната табла ѝ дава 
привлечен изглед на 
внатрешноста.

Стандардно ниво на LX опрема  
со црн текстил

Мекиот и траен текстил обезбедува топлина и поддршка. 
Тапацирот на вратите и контролната табла и метал во бои што 
ги отсликуваат сенките на текстилниот тапацир.

Ниво на GT Line опрема  
со црн тапацир + вештачка 

кожа

Привлечните седишта со црн 
тапацир и вештачка кожа со 
впечатливо сиво шиење му 
даваат на Rio GT Line шик и 

спортски изглед. 

Специјални пакети во боја

Меки седишта со вештачка кожа во црвена или сина боја, нудат долготраен комфор.

INTERIOR GRADES
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15-inch alloy wheel15-inch steel wheel 16-inch alloy wheel 17-inch alloy wheel 17-inch alloy wheel 
(available for GT Line only)
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Clear White [UD] Perennial Grey [PRG]

Silky Silver [4SS]

Aurora Black Pearl [ABP]

Signal Red [BEG]

Urban Green [URG]

Most Yellow [MYW]

Smoke Blue [EU3]

Sporty Blue [SPB]

Тркала

Спецификации

Димензии (mm)

SPECIFICATION AND COLOURS

B
A

S
E

 L
IN

E
B

A
S

E
 L

IN
E

 &
 G

T
 L

IN
E

Вкупна должина 4,065 Простор за нозете (напред) 1,070

Вкупна ширина 1,725 Простор за нозете (назад) 850

Вкупна висина 1,450 Растојание до покривот (напред) 987

Меѓуоскино растојание 2,580 Растојание до покривот (назад) 964

Препуст (напред) 830 Простор за рамена (напред) 1,375

Препуст (назад) 655 Простор за рамена (назад) 1,355

Резервоар за гориво (литри) 45 Багаж(VDA) 290

Бои на надворешноста

Engines 1.0 TGDI 1.2 DPI

Пренос 6-степен MT 6-степен iMT MHEV 7-степен DCT 6-степен iMT MHEV 7-speed DCT MHEV 5-степен MT

Погон 2WD 2WD

Тип на гориво Бензин со филтер за бензински честички (GPF)

Тип на мотор 12 (четири по цилиндар) 16 (четири по 
цилиндар)

Работна зафатнина (cc) 998 998 998 998 1,197

Максимална моќност (PS/rpm) 100/4,500 120/6,000 84/6,000

Максимален вртежен момент (Nm/rpm) 172/1,500 172/1,500 200/2,000 118/4,200

Максимална брзина (kph) 188 188 185 190 173

CO2 Комбинирано (град) (g/km) xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx

CO2 Комбинирано (отворен пат) (g/km) xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx

CO2 Комбинирано (комбинирано) (g/km) xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx xxx–xxx

Потрошувачка  (град) (l/100 km) x.x–x.x x.x–x.x x.x–x.x x.x–x.x x.x–x.x x.x–x.x

Потрошувачка  (отворен пат) (l/100 km) x.x–x.x x.x–x.x x.x–x.x x.x–x.x x.x–x.x x.x–x.x

Тежина на возилото (kg) (max.) 1,198 1,228 1,223 1,228 1,253 1,143

Бруто тежина на возилото (kg) 1,620 1,650 1,650 1,650 1,680 1,570

Максимална тежина за влечење (kg) со 
сопирачки

900 900 910

Максимална тежина за влечење (kg) без 
сопирачки

450 450 450

Гаранција за возилото од најмногу 150.000 km. Важи во сите земји-членки на ЕУ (плус Норвешка, Швајцарија, Исланд и Гибралтар). Отстапувањата според важечките гарантни 
услови, на пример, за боја и опрема, се предмет на локалните правила и услови. Потрошувачка на гориво (l/100 km)/CO2 (g/km): во град од XX/XX до XX/XX, на отворен пат од XX/
XX до XX/XX, комбинирано од XX/XX до XX/XX. Конкретната потрошувачка на гориво и вредностите за издувни гасови се определени според законски пропишаните процедури 
за мерење (ЕУ) 2017/1153. Горенаведените вредности се тестирани според новата WLTP, Светски усогласена постапка за тестирање на лесни возила, циклус на тестирање и 
претворање во NEDC (Нов европски циклус на возење), и дополнително измерени според начинот RDE (Реални издувни гасови при возење).

With nine vibrant exterior colours and four different wheel styles to choose from, you can decide on 
how you want your Kia Rio to look and say about you.

Додајте свој 
карактеристичен стил.
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Q U A L I T Y  R E D E F I N E D

YEAR WARRANTY

7-годишна гаранција од Kia Motors Macedonia
Првите 5 години вашето возило се покриени сo фабричка гаранција 
од браник до браник каде што овој гарантен пакет е опишан во 
главната гаранциска книшка и важноста е секаде во европа, додека 
давател на гаранцијата од дополнителни 2 години е Kia Motors 
Macedonia.

7-годишна гаранција 

Секој нов автомобил Kia има гаранција од 7 години/150.000 km (до 
3 години неограничена; од 4 години 150.000 km). Оваа гаранција 
од браник до браник е бесплатна и пренослива на идните 
сопственици, под услов автомобилот редовно да се одржува 
според распоредот за сервисирање.

5-годишна гаранција на бојата и 10-годишна гаранција против 

перфорирање 

Квалитетната боја на каросеријата обезбедува долготрајна 
заштита и сјај на новиот автомобил Kia. Доаѓа и со супериорна 
заштита од корозија и 10-годишна целосна гаранција од корозија.

Бидете во контакт со Kia 

Посетете ја веб-локацијата www.kia.com за најновите вести. 
Дознајте повеќе за Kia и нашата палета на возбудливи нови 
автомобили. Добивајте ги најновите вести за достигнувањата во 
развојот на алтернативни горива, како што се течен гас, хибридна 
технологија и технологија на горивни ќелии. 

Финансирање 

Локалниот претставник на Kia може да ви помогне со финансиски 
план што најдобро ќе одговара на вашите потреби. Побарајте го 
за да добиете понуда.

Безгрижноста 
што ви е 
потребна.
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www.kiamotors.com.mk
ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

Сите информации, илустрации и спецификации се точни во времето на 
печатењето и се предмет на промена без претходно известување. Моделите и 
спецификациите што се прикажани во оваа брошура може да се разликуваат 
според моделите што се достапни за вашиот пазар. Поради ограничувањата од 
процесот на печатење, боите на каросериите на прикажаните автомобили може 
незначително да се разликуваат од вистинските бои. Посетете го локалниот 
претставник на Kia за да ги добиете најновите информации.

Kia Motors Macedonia
ул.Перо Наков 25
1000 Скопје
Македонија
тел.: 02 2580 300

kia.mkd

kiamotorsmacedonia

7-годишна гаранција од Kia Motors Macedonia
Првите 5 години вашето возило се покриени сo фабричка гаранција од 
браник до браник каде што овој гарантен пакет е опишан во главната 
гаранциска книшка и важноста е секаде во европа, додека давател на 
гаранцијата од дополнителни 2 години е Kia Motors Macedonia.


