


Трудно ще устоите на чара на новото КИА Рио. Изцяло нов модел с динамичен дизайн 
и впечатляваща външност. Уютът на купето, богатото оборудване, интелигентните 
възможности за свързаност и модерните технологии ще превърнат пътешествията Ви 
в истинско удоволствие, а съвременните системи за сигурност ще Ви гарантират 
спокойствието, което заслужавате.

Очарованието пленява



С подчертано динамично и същевременно елегантно излъчване,
рафинираният екстериорен дизайн на изцяло новото Рио е по-модерен 
от всякога. Комбинацията от аеродинамични линии и мускулести контури 
отличава модела, а характерната радиаторна решетка ‘тигров нос’, новите 
17-инчови алуминиеви джанти и U-образни LED светлини придават 
по-внушителен цялостен вид на автомобила.

Красотата впечатлява



Модерният салон с изваяни форми и ергономичен интериорен дизайн интегрира 
нов асортимент от съвременни технологии. Всъщност Рио се е погрижил за Вашия 
перфектен комфорт – меки на допир материали, уютни предни кресла, нова 
информационно-развлекателна система с (HMI) интуитивен интерфейс човек-машина, 
безключов достъп и куп други предимства. С толкова много удобства, технологии, 
усещане за простор и функционалност, КИА Рио остава без конкуренция!

Предимството да си съвършен



Ще бъдете очаровани от съвременната информационно-развлекателна 
система на новото Рио, която осведомява за пътната обстановка, локации 
на камери за контрол на скоростта и сигнализация за тях, както и актуална 
прогноза за времето.

Свързаност по всяко време

5-инчов сензорен екран за контрол на аудио системата USB + AUX входове за външни аудиоизточници

 Борд компютър с 3.5-инчов LCD дисплей

Bluetooth 

Digital Audio Broadcasting 

Гласово разпознаване

Навигационна система със 7-инчов цветен дисплей 



Проектиран със спортен характер и динамично управление, новото Рио е 
с модифицирано шаси за по-пъргаво и отзивчиво управление в съчетание 
с усъвършенстван комфорт. Разнообразието от двигатели и трансмисии 
Ви гарантира истинско удоволствие от шофирането на изцяло новия 
компактен модел. 

Спортен дух в атлетично тяло

Автоматична трансмисия Ръчна скоростна кутия



Система за контрол на дистанцията при паркиране

Система за предупреждение за напускане лентата на движение (LDWS)

Асистент за потегляне по наклон (HAC)

Електронно стабилизираща 
система (ESC) 

Straight-Line Stability (SLS) 

Гарантирана сигурност

Система за автономно аварийно спиране (AEB)

Новото Рио е един от най-сигурните автомобили в своя клас, благодарение на 
внедрените в него серия съвременни системи и модерни технологии на КИА 
в помощ на водача (ADAS).  



Красотата на изцяло новото Рио се крие в перфектната му адаптивност към всяка 
Ваша цел. От стилен дизайн до интелигентна функционалност, моделът предлага 
комбинация от практичност и удоволствие от шофирането.  

Изцяло практичен. Абсолютно съблазнителен. 



Изберете според личния Ви стил 

Black one-tone interior

Grey two-tone interior

Special pack – GT line

LX optional grade Saturn black leather

LX standard grade black cloth

L standard grade black cloth

LX standard grade grey cloth

LX optional grade grey leather

L standard grade grey cloth

Интериорни цветове



Стилизирайте според личния Ви избор Технически данни

Екстериорни цветове Гуми и джанти

Стоманени джанти 15” 

Алуминиеви джанти 16” 

Алуминиеви джанти 15” 

Алуминиеви джанти 17” 

Clear White

Urban Green 

Deep Sienna Brown 

Platinum Graphite 

Silky Silver

Signal Red 

Smoke Blue

Aurora Black Pearl
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