Az új Kia

Az élet csodálatos. Ragyogóan színes, kiszámíthatatlan,
minden ízében izgalmas. Történjen bármi, a Kiára mindig
számíthat.

Az élet annyit ér, amennyit
megélünk belőle.
Köszöntjük a Kia világában!

A Kia küldetése, hogy szebb jövőt teremtsünk mind
annyiunk számára. Ezért fejlesztünk és építünk olyan
autókat, amelyekkel új távlatokat fedezhet fel és élvezhet
ki. Lenyűgöző formavilágú, fejlett technológiájú autókat,
tele intelligens megoldásokkal. Kimagasló minőségük
zálogaként minden modellünket páratlan, hétéves
garanciával kínáljuk Önnek. Bármit teszünk, egyetlen
gondolat mozgat bennünket: az, hogy minden körülmények
között felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük:
a meglepetés ereje.
Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát
a meglepetés erejének.

Elkápráztatjuk.
A vadonatúj Kia Rio mindenkit lenyűgöz. Olyan kisautó, amelybe mégis belefért minden, amire szüksége lehet - és még annál is jóval több. Kecses, dinamikus formaterve láttán megfordulnak utána az utcán. Kényelmi szolgáltatásai, felszereltsége
és élvonalbeli technológiái élvezetté tesznek minden utazást. A fejlett biztonsági
jellemzők pedig leveszik az aggodalom terhét a válláról.
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Illik Önhöz, illik élete ritmusához.
A merész új Kia Rio fedélzetén élmény minden utazás. A lehajtható hátsó ülések és
a tágas belső tér különösen sokoldalúvá teszik, míg intelligens funkciói segítségével
menet közben is kapcsolatban maradhat barátaival, családtagjaival. Mindezt dinamikus vezethetőséggel és alacsony fenntartási költségekkel koronázza meg a Rio. És
akkor még nem beszéltünk a piacvezető hétéves garanciáról, ami újfent igazolja,
hogy a vadonatúj Kia Rio az Ön összes igényét és elvárását képes kielégíteni.
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A lélegzetelállító kisautó.
A vadonatúj Kia Rio sportos és elegáns formatervvel büszkélkedhet. Aerodinamikus
vonalai és erőtől feszülő kontúrjai teszik karakteressé, élettel telivé a Rio megjelenését.
Az olyan részletek pedig, mint a Kia tigrisorr hűtőmaszkja, az új 17 colos könnyűfém
keréktárcsák, vagy a LED-es nappali világítással kiegészített fényszórók még
stílusosabbá varázsolják a Riót.
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Még több varázslat
A vadonatúj Rio belső tere modern, sportos és vezetőközpontú – felülmúlhatatlan
kombináció! A kényelmet olyan megoldások szavatolják, mint a puha tapintású
anyagok, az ergonomikus kialakítású első ülések, a Kia legújabb, vezetőbarát
kezelőfelülete, vagy éppen a praktikus kulcs nélküli nyitási és indítási
rendszer. A tágas és funkcionális Kia Rio valódi komfortot és modern
technológiát kínál.

10

11

1. Supervision műszer 3,5 colos LCD kijelzővel Az ízléses megjelenésű, testre szabható, intelligens kialakítású
Supervision kijelzőről leolvasható a külső hőmérséklet, valamint a jármű- és menetadatok.
7 colos színes képernyős navigációs rendszer

Bluetooth

A többnyelvű navigációs rendszer 7 colos,
nagyfelbontású TFT LCD képernyőt és tolatókamera
megjelenítést kínál.

A vadonatúj Rio fedélzetén Bluetooth technológia segíti
a mobiltelefon és bizonyos okostelefonos funkciók
biztonságos használatát.

2. AUX és USB bemenetek Az AUX és USB aljzatokon keresztül pendrive-ot vagy kompatibilis zenelejátszót
csatlakoztathat.

Digitális rádió (DAB)
A DAB digitális jelet továbbítva kínál tökéletesen
tiszta, részletgazdag rádióhallgatási élményt,
valamint program és zeneszám információt.
Hangfelismerés
A hangfelismerés funkció (opcionális) segítségével
szóbeli utasításokon keresztül vezérelheti a
navigációs és az audio rendszert, kezdeményezhet
vagy fogadhat telefonhívást, kérheti a szöveges
üzenetek felolvasását, és így tovább.
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Kapcsolódik, ahogy Ön is.
Ha kapcsolódási megoldásokra vágyna, a vadonatúj Kia Rio el fogja kényeztetni. Az ultramodern
infotainment rendszer állandó csatlakozási, tájékozódási és szórakozási funkciókat kínál
a legújabb, legfejlettebb technológiákra támaszkodva.
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1. Live traffic**:
A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési információi
kétpercenként frissülnek, így Ön pontosan tudhatja, hogy hol
nincs fennakadás, illetve mely környékeket érdemes elkerülni. Ha
sűrűsödik a forgalom, a rendszer tájékoztatja Önt, és alternatív
útvonalakat javasol.
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2. Traffipax**:
A rendszer a legkülönfélébb sebességellenőrző rendszerekre hívja
fel a figyelmét, beleértve a telepített traffipaxokat is, valamint
tájékoztatást nyújt a behajtási korlátozással sújtott területekről.
A rendszer a baleseti statisztikákat is képes figyelembe venni, és
megjeleníti a baleseti gócpontokat.
3. Helyi keresés:
Ha éttermet keres, bevásárolna, vagy egy kellemes helyen találkozna
barátaival, válassza a helyi keresés funkciót. Az adatbázis 500
kategóriában 250 000 helyszínt tartalmaz, amelyek között 25 000
kulcsszó alapján kereshet, így biztosan megtalálja, amire szüksége
van. Ráadásul a keresés tíz nyelven hajtható végre, akár külföldön is.
4. Időjárás előrejelzés:
Napsütéses hétvége vár Önre, vagy elmossa az eső a programot?
Ellenőrizze az időjárás előrejelzést. Írja be a célállomást, és máris
megtekintheti az arra vonatkozó, négynapos előrejelzést, a minimum
és maximum hőmérsékleteket, a szélsebességet, valamint a várható
napsütést vagy csapadékot.
A Kia online szolgáltatásait a TOMTOM biztosítja.:
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Hol? Mikor? Hogyan?
Itt minden kérdésére megtalálja a választ.
A TomTom Live szolgáltatásait hasznosító navigációs rendszerünk új mércét állít a pontos és
megbízható útbaigazítás terén. Folyamatos kapcsolatot tart fenn a külvilággal, és minden eddiginél
több hasznos információval szolgál. A rendszer lelke egy wifi hálózat, amely révén a navigációs
rendszer az Ön mobiltelefonján keresztül elérheti az internetet.*
A Kia innovatív Hotspot alkalmazása a felhasználó Android telefonjának Bluetooth funkciója
segítségével felismeri, ha a telefon hatósugarán belül található a Kia navigációs rendszere.
Ekkor a rendszer csatlakoztatja a wifit, majd lekapcsolja azt, ha a Bluetooth kapcsolat
megszakad - így Ön még kényelmesebben használhatja a Kia online szolgáltatásait.
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Az Android AutoTM rendszerrel Ön menet közben is élvezheti okostelefonja online
funkcióit, anélkül, hogy azok elterelnék figyelmét az útról. Az egyszerű, ösztönösen
működtethető kezelőfelületen keresztül hozzáférhet a Google Térképekhez, a különböző
alkalmazásokhoz, a zeneszámokhoz vagy a hangvezérléshez. A rendszer automatikusan
egyszerű kártyákra rendezi az információkat, amelyek szükség esetén megjeleníthetők.

A CarPlayTM segítségével hatékonyan, biztonságosan használhatja vezetés közben
iPhone készülékét. A rendszer minden olyan funkciót a Rio fedélzeti kijelzőjén jelenít
meg, amit Ön használni szeretne, így anélkül kérhet útbaigazítást, tárcsázhat egy
telefonszámot vagy hallgathat zenét, hogy le kellene vennie tekintetét az útról.

* A szolgáltatások aktiválásához aktív adatszolgáltatással rendelkező okostelefonra van szükség.
** A szolgáltatások igénybevételét az adott országban törvényi korlátozások szabályozhatják.
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A kényelem új dimenziója.
A vadonatúj Kia Rio komolyan veszi a komfortot. Az olyan fejlett funkciók, mint az
automatikus klímaszabályozás vagy a fűthető első ülések, minden úton elkényeztetik
majd. A tágas belső térnek köszönhetően pedig sosem kell összehúznia magát.
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1. 60:40 arányban osztva ledönthető hátsó ülések A hátsó ülések 60/40 arányban osztva, teljesen síkba
dönthetők, így könnyedén elférnek az autóban az utasok és a csomagok.
2. Teljesen lehajtható hátsó ülések A hátsó ülések teljesen síkba dönthetők, így gond nélkül elférnek az autóban
akár a hosszú vagy terebélyes tárgyak is.
3. Állítható csomagtérpadló A csomagtartó padlóját felső állásába helyezve egy síkba kerül a lehajtott üléstámlákkal
(balra), alsó pozícióban pedig akár magas tárgyakat is szállíthat (jobbra.)

4. Csomagrögzítő háló A rugalmas
háló megakadályozza a csomagok
elmozdulását.

Mindenre kész, amire Ön.
Legyen szó utasok vagy csomagok szállításáról, az új Kia Rióban mindennek és
mindenkinek bőségesen jut férőhely. A tágas utastér, a bőséges, 325 literes
csomagtartó és a dönthető hátsó ülések minden elképzelhető útra felkészítik
a Riót.
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Motor
Lökettérfogat (ccm)
Max. teljesítmény
LE / fordulat / perc

1.4 CVVT

1.2 CVVT

1,368

1,248

100/6,000

Max. forgatónyomaték
Nm / fordulat / perc
Választható sebességváltók
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1.0 T-GDI

84/6,000

133/4.000

6M/T, 4A/T

1.4 CRDI

998
120/6,000

121/4.000

5M/T

Automata sebességváltó Finom
gyorsítóképesség,
dinamikus
sebességváltások, takarékosság – ezt kínálja
a négyfokozatú automata sebességváltó.

1,396
90/4,000

172/1.500-4.000 240/1.500-2.500

6M/T

6M/T

Manuális sebességváltó A takarékos hatvagy ötfokozatú, kézi kapcsolású sebesség
váltó gyorsan, finoman kapcsolható, az egyes
áttételek harmonizálnak a motor nyomaték
görbéjével.

Dinamikus kívül és belül
A teljesítmény elsődleges jelentőségű a vadonatúj Kia Rio számára.
A dinamikus vezethetőségre tervezett Rio módosított felfüggesztése agilisabb,
közvetlenebb irányíthatóságot kínál, még kényelmesebb rugózás mellett.
A különböző motoroknak és sebességváltóknak köszönhetően valódi élmény
lesz minden egyes utazás.
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1. Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDWS): Az LDWS a szélvédő felső szélén elhelyezett kamera segítségével
felügyeli a forgalmi sáv széleit jelző felfestéseket, és amennyiben a jármű az irányjelző működtetése nélkül lépi át
ezeket a felfestéseket, riasztást küld a vezetőnek.
2. PDW-R (tolatóradar) Ha parkolóhelyre kell betolatnia, jól hallható sípolás figyelmezteti az autó mögött lévő akadályokra.

Autonóm vészfékrendszer (AEB)
A radar és a kamera adatait egységesen értelmező AEB rendszer ütközés
kockázata esetén önállóan működésbe hozza a fékeket. Amennyiben a Rio és
az előtte haladó gépkocsi, illetve gyalogosok közötti távolság veszélyesen
lecsökken, a Rio automatikusan fékezni kezd. A Rio 8 és 80 km/óra között
képes teljesen megállni.
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Ösztönösen kezelhető támogatás az Ön
biztonságáért.
Az új Kia Rio fedélzetén a biztonság a legfontosabb szempont. Pontosan ezért kínál élvonalbeli
technológiákat, hogy Ön és utasai a lehető legnagyobb biztonságban közlekedhessenek.
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51

%

nagy szilárdságú acél

A vadonatúj Rio karosszériájának 51 százaléka fejlett nagy
szakítószilárdságú acélból (AHSS) készült, ami jobb utasvédelmet
és dinamikusabb menetteljesítményeket jelent.

1. Visszagurulás-gátló rendszer (HAC) Plusz támogatás emelkedőkön. A visszagurulás-gátló (HAC)
megtartja az autót, ezzel segít elindulni a meredek emelkedőkön.
2. Egyenesfutási stabilitás (SLS) Ha egyenesen haladva fékez, az SLS érzékeli, ha eltérő fékerő hat
a bal és jobb oldali kerekekre, és a nyomást szabályozva fenntartja a jármű eredeti irányát.
3. Menetstabilizáló elektronika (ESC) Hirtelen fékezés vagy kanyarodás esetén
a k t i v á l ó d i k a m e n e t s t a b i l i z á l ó e l e k t r o n i k a , é s a m o t o r t e l j e s í t m é n y
szabályozásával, valamint a fékhatás kerekenkénti elosztásával a jármű
irányíthatóságát fenntartja.
Jármű stabilitás szabályozás (VSM) A VSM az elektromos szervo
kormánnyal együttműködve akkor is fenntartja a vadonatúj Rio
stabilitását, ha Ön kanyarodás közben kényszerül
fékezni.

Mindig Önnél az irányítás.
Az új Kia Rio speciális anyagokkal és fejlett funkciókkal gondoskodik Ön és utasai
biztonságáról és támogatásáról.
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8

zóna

forrón sajtolt karosszériaelemekkel

A Rio összesen 8, a szerkezeti stabilitás szempontjából elsődleges
jelentőségű ponton alkalmaz forrón sajtolt acélt, ami még jobb
ütközésvédelmet eredményez.
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m

szerkezeti ragasztó

Az előző generációs modellhez képest több mint hatszor annyi
szerkezeti ragasztót használtak fel a vadonatúj Rio gyártásánál,
így az autó merevebb, ugyanakkor könnyebb elődjénél, ráadásul
zaj- és rezgésszintje is kedvezőbb.

6 légzsák A védelmi rendszer vezetőés utasoldali légzsákból, két első
oldallégzsákból, valamint kettő, az
utastér teljes hosszát lefedő függöny
légzsákból áll.
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Finoman jár.
A vadonatúj Kia Rio kecses, áramvonalas vonalai nem csupán a formavilágot
javítják: finomabbá, pontosabbá teszik az autó irányíthatóságát, és javítják az
üzemanyag-fogyasztását.
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Hiánytalanul praktikus. Végletekig kívánatos.
A vadonatúj Kia Riót még ellenállhatatlanabbá teszi, hogy gyakorlatilag minden célra megfelel.
A stílusos formatervtől az átgondoltan sokoldalú kialakításig minden elemében praktikus - és persze
élvezetesen vezethető. Szóval nem csak elviszi A-ból B-be, de örömtelivé is varázsolja az utazás
minden percét.
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Optikai csomag
Legyen autója ugyanolyan egyedi, mint Ön. Szemkápráztató
megjelenés az utazás minden méterén. Az optikai készlet olyan
lenyűgöző termékeket kínál, mint az oldalsó küszöb, a csomagtérfedél
díszítősáv, vagy az egyedi külső tükörházak; klasszikus zongoralakk,
elegáns ezüst vagy élénkpiros színben. A termékek külön-külön vagy
együtt, készletben is megvásárolhatók.

1. Textil padlószőnyeg, velúr Őrizze meg az utastér makulátlan megjelenését. A kiváló minőségű velúr
padlószőnyegek megóvják a Rio belső terét a mindennapok során előforduló szennyeződéstől, egyben
a megjelenését is javítják. A lábtérbe tökéletesen illeszkedő, fényűzően vastag velúr szőnyegeket az
első üléseknél a Rio logója díszíti. Normál rögzítőpontokhoz illeszthetők, hátoldaluk csúszásgátló
kialakítású.
2. Leszerelhető vonóhorog Amikor jelentős terheket kell vontatnia, ez a kiváló minőségű, rozsdamentes
acélból készült vonóhorog optimális megoldást jelent. A háromgolyós rögzítési rendszer lehetővé teszi a
horog egyszerű, biztonságos és diszkrét leszerelését. A járművével vontatható legnagyobb tömegről
érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél.
3. "Versenysávok" karosszéria matricák Tegye még sportosabbá autója megjelenését ezekkel a kecses,
áramvonalas díszítőelemekkel. A kiváló minőségű matricák tökéletesen illeszkednek a Rio körvonalaihoz, matt
fehér vagy fényes fekete színben rendelhetők. Ellenáll a szélsőséges időjárási körülményeknek, a gyakori gépi
autómosásoknak. Felhelyezését bízza szakértőre.
4. Csomagtér tálca Nem lehet olyan nedves, sáros vagy nyirkos az idő, hogy az egyedi kialakítású tálca ne védené meg
tökéletesen a csomagteret a piszoktól. Tartós és csúszásmentes, megemelt peremével tökéletesen vízhatlan.
A texturált, csúszásgátló felületen nem mozdulnak el a csomagok.

Az utolsó simítások.
Az egyedi tervezésű és gyártású Eredeti Kia Tartozékok még nagyszerűbbé teszik a Riót.
A legszigorúbb minőségi és esztétikai elvárások szerint készített, prémium tartozékokkal igazán
különlegessé teheti autóját. A lehetőségekről érdeklődjön helyi Kia kereskedőjénél, aki örömmel
segít Önnek választani.
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Részletekben rejlő tökéletesség
Zseniális kialakítás, átgondolt részletek, okosan kidolgozott opciók – ezeknek
köszönheti a vadonatúj Kia Rio valódi csáberejét.
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Kétfunkciós fényszórók
A kétfunkciós fényszórók inten
zívebb megvilágítást biztosítanak,
hogy Ön könnyebben, korábban
felismerhesse az akadályokat, és
áttekinthesse az utat.

Esőérzékelő
Az esőérzékelő észleli a
szélvédőre hulló esőcseppeket, és
ezek menyisége függvényében
kapcsolja az ablaktörlőt.

Napfénytető
Az elektromos mozgatású napfénytető még szellősebbé teszi az
eleve tágas utasteret.

Elektromosan behajtható külső
tükrök
Gombnyomásra - akár a
távirányítóról - behajthatja,
majd ismét kinyithatja a külső
tükröket.

Automatikus párátlanító rendszer
Az automatikus párátlanító
rendszer észleli a szélvédőre
lecsapódott párát, és a szellőzést
bekapcsolva gyorsan megtisztítja
az üveget.

Hűtőmaszk
A Kia ikonikus tigrisorr hűtőmaszkja megújult formában díszíti a
vadonatúj Kia Riót. A hosszú, keskeny és zárt vonalú, fényes fekete
hűtőrács minden eddiginél markánsabb és egyedibb, és megerősíti a
Rio sportos megjelenését.

Aero ablaktörlő lapátok
Az áramvonalas ablaktörlő
lapátok nagy sebességnél
szorosan a szélvédőre simulnak.

Hátsó légterelő
A hátul elhelyezett légterelő a
légáramlatokat optimalizálva
javítja az autó közegellenállását,
és növeli a hátsó tengelyre ható
leszorítóerőt.

Kulcs nélküli nyitás
Az intelligens jeladónak köszön
hetően elő sem kell vennie a
kulcsot; az ajtózárak nyitásához
és zárásához elég megnyomnia a
kilincsen kialakított gombot.

Állítható magasságú biztonsági öv
Az állítható magasságú biztonsági
öv tökéletes illeszkedést,
maximális biztonságot garantál.

Elektromosan sötétedő belső
visszapillantó tükör
Az elektrokrómmal készített
visszapillantó tükör éjjel megaka
dályozza, hogy a hátul jövő autó
fényszórója elvakítsa Önt.

Megvilágított piperetükör
A vezető oldali napellenzőbe
beépített piperetükör
mellett elhelyezett LEDlámpa segítségével bármikor
ellenőrizheti megjelenését.

Manuális légkondicionáló
A finom tapintású gombok és
tárcsák segítségével gyorsan,
szinte odafigyelés nélkül
szabályozhatja a hőmérsékletet.

Automatikus klímaberendezés
Az automata klímával külön
hőmérsékletet és befúvási
sebességet állíthat be a vezető és
az első utas számára.

Fűthető kormánykerék
Jobban indulnak a hideg
reggelek, ha hívogatóan meleg
kormánykereket markolhat.

Fűthető első ülések
Az első ülések fűtésének inten
zitása három szinten állítható, így
a legnagyobb hidegben is tökéletes
komfortot kínálnak.

Négy irányban állítható
kormánykerék
Felfelé, lefelé, be vagy ki: a
kormányoszlopot mindenki
optimális helyzetbe állíthatja.

Start-stop rendszer (ISG)
Az ISG automatikusan leállítja
a motort, ha a jármű várakozik,
ezzel csökkentve az üzemanyagfogyasztást.

Tempomat sebességhatárolóval
A sebességtartó automata a
kormányról vezérelhető, így Ön
biztonságosan állíthatja be az
utazási sebességet.

Indirekt abroncsnyomás-felügyelet
Az ABS keréksebesség-érzékelőjét
használó, indirekt TPMS rendszer
a kerekek forgási sebességének
egymáshoz viszonyított eltéréséből
állapítja meg a nyomásvesztést.

Multifunkciós kormánykerék
Egyetlen ujjmozdulattal
szabályozhatja az audiorendszer
beállításait, így még
biztonságosabban vezethet.

Palacktartók az első és hátsó
ajtókban
Karnyújtásnyira a felfrissülés: az
első és a hátsó ajtókban egyaránt
palacktartókat alakítottunk ki.

Középső könyöklő
A belső kivitel színével
harmonizáló, puha tapintású
könyöklő kényelmessé és
pihentetővé teszi a vezetést.

USB töltő aljzat a hátsó üléseknél
A hátsó utasok a padlókonzol
hátsó végén elhelyezett
USB csatlakozóról tölthetik
hordozható elektronikus
készülékeiket.
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Tökéletes opciók, az Ön igényei szerint.
Tegye egyedivé a komfortos belső teret, válasszon a különböző stílusok közül.

Fekete egytónusú beltér
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Szürke kéttónusú beltér
LX fekete szövet

EX szürke szövet

A puha, mégis tartós
szövetkárpit barátságos
és jól tart. Az ajtókat és a
műszerfalat dekorpanelek
díszítik, metálszínű festésük
harmonikus kontrasztot alkot a
kárpitanyagokkal.

A puha, mégis tartós
szövetkárpit barátságos és jól
tart. Az ajtókat és a műszerfalat
dekorpanelek díszítik,
metálszínű festésük harmonikus
kontrasztot alkot
a kárpitanyagokkal.

EX fekete szövet

LX szürke szövet

A puha, mégis tartós
szövetkárpit barátságos és jól
tart. Az ajtókat és a műszerfalat
dekorpanelek díszítik,
metálszínű festésük harmonikus
kontrasztot alkot
a kárpitanyagokkal.

A puha, mégis tartós
szövetkárpit barátságos
és jól tart. Az ajtókat és a
műszerfalat dekorpanelek
díszítik, metálszínű festésük
harmonikus kontrasztot alkot a
kárpitanyagokkal.
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Mutassa meg egyedi stílusát!
Válasszon a nyolcféle látványos karosszériaszín és a négy különböző keréktárcsastílus közül: határozza meg Ön a vadonatúj Kia Rio megjelenését.

Keréktárcsák

Méretek (mm)

1,450

Karosszériaszínek

Clear White [UD]

15 colos acél keréktárcsa

830

Silky Silver [4SS]

2,580
4,065

655

1,518 (185/65R15)
1,725

1,524 (185/65R15)

Signal Red [REG]

Harmóniában a természettel
830

830

2,580 2,580
655 655
16 colos könnyűfém
4,065 4,065 keréktárcsa

1,518 (185/65R15)
1,518 (185/65R15)
1,725 1,725

1,524 (185/65R15)
1,524 (185/65R15)

Akár a természetbe vágyna, vagy csak szeretne fenntarthatóbb kapcsolatban élni az ökoszisztémával,
a Kia Motorsban társra lelt.

Deep Sienna Brown [SEN]

(mm)
Teljes hossz

Smoke Blue [EU3]

Platinum Graphite [ABT]

Aurora Black Pearl [ABP]
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1,450

1,450

Urban Green [URG]

4,065

Első lábtér

Teljes szélesség

1,725

Hátsó lábtér

Teljes magasság

1,450

Első fejtér

987

Tengelytáv

2,580

Hátsó fejtér

964

Első nyomtáv

1,518

Első válltér

1,375

Hátsó nyomtáv

1,524

Hátsó válltér

1,355

Első túlnyúlás

830

Hátsó túlnyúlás

655

Min. hasmagasság

1,070
850

140

A környezetvédelem és a társadalmi felelősségtudat egyaránt elsődleges jelentőségű érték a Kia
számára, elhivatottságunkat kézzel fogható tettekkel támasztjuk alá. Az EcoDynamics almárka
a Kia modellcsaládjainak leginkább környezetbarát tagjait tömöríti; és a márka legmodernebb
fogyasztás- és emisszió-csökkentő technológiáit vonultatja fel, a hibridtől az elektromos
hajtáson át a hidrogén üzemanyagcelláig.
Folyamatban van a Kia tiszta gyártási rendszerének a megvalósítása, igyekszünk növelni
az újrahasznosítási arányt, járműveinket pedig a hulladékkezelés követelményei szerint
tervezzük. Eközben egyre inkább környezetbarát anyagokat alkalmazunk autóinkban,
amelyeket összetételük, biológiai lebonthatóságuk, valamint bio-ihletésű technológiáik
alapján választunk ki. Annak érdekében például, hogy mérsékeljük szénlábnyomunkat,
ahol csak lehet, növényi bázisú anyagokkal váltjuk ki a petróleum alapú anyagokat.
Ahogy láthatja, a Kia Motors számára rendkívül fontos, hogy mélyreható megoldásokkal
csökkentsük energiafogyasztásunkat és küzdjünk a klímaváltozás ellen. Ha Ön is óvni
szeretné környezetünket, és ígéretesebb jövőt biztosítana a felnövekvő generációk
számára, pontosan tudjuk, milyen autó ideális az Ön számára.
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Nincs miért aggódnia.
7-éves garancia
Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes
újautó-garanciát kínálunk (3 évig km-korlátozás nélkül, a 4. évtől
150 000 kilométerig) A teljes körű garancia ingyenes és a későbbi
tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet
előírásszerűen karbantartják.
A fényezésre vállalt ötéves, az átrozsdásodásra vállalt 12 éves garancia
A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet és
tetszetős megjelenést biztosít új Kia járművének, amelyet kiemelkedő
korrózióvédelemmel és 12 éves átrozsdásodás elleni garanciával kínálunk.
Kapcsolatban a Kiával
A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket.
Ismerje meg részletesen a Kiát és izgalmas új modelljeit. Tájékozódjon a legfrissebb
műszaki újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy
üzemanyagcellás jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia
környezetvédelmi kutató központja.
A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak,
támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot és Rafael Nadal teniszezőt.
Finanszírozás
Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő
finanszírozási konstrukciót. A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát,
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek
szerint érvényes.
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* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát,
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek
szerint érvényes.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kia.com

Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés időpontjában helytálló, azonban
a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban
látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a Magyarországon elérhető
kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis
mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért
forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

www.kia.com

