
Zcela nová Kia



Život je takový, 
jaký si ho uděláte.
Vítejte ve světě značky Kia.

Život je úžasný. V každém ohledu je intenzivní, 

nepředvídatelný a vzrušující. Ať se stane cokoli, ať se vydáte 

kamkoli a ať budete objevovat cokoli, Kia bude s Vámi.

Ve společnosti Kia zasvěcujeme své životy snaze o budování 

lepší budoucnosti. Proto vyvíjíme a vyrábíme automobily, 

které Vám pomohou objevovat a užívat si nové horizonty. 

Automobily s ohromujícím designem, vyspělou technikou 

a chytrými řešeními. Automobily s naší pozoruhodnou 

7letou zárukou, která dokládá naši výjimečnou kvalitu. 

Ve všem, co děláme, sledujeme jeden cíl: Vždy chceme 

překonávat Vaše očekávání. Říkáme tomu 

„The Power to Surprise“, síla překvapovat.

Nyní Vás zveme k podrobnější prohlídce, během 

níž bychom Vás rádi překvapili.



Buďte oslněni.  
Je těžké nenechat se ohromit zcela novým modelem Kia Rio. Je to kompaktní vůz, 

který pobere všechno, co potřebujete – a ještě mnohem víc. Elegantní dynamický 
design dodává modelu Rio neodolatelnou přitažlivost. Komfortní prvky, výbava 

a nejmodernější technika promění Vaše cestování v ryzí potěšení. A vyspělé 
bezpečnostní prvky Vám poskytnou pocit jistoty, který si zasloužíte. 
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Vůz podle Vašich představ,  
život podle Vašich představ.
Odvážná nová Kia Rio promění život na cestách v potěšení. Sklopná zadní sedadla  
a prostorný interiér Vám nabízí všestrannou praktičnost, jakou potřebujete, 
zatímco chytré funkce v oblasti konektivity Vám umožní mnoho různých způsobů, 
jak zůstat ve spojení s okolním světem. Současně si budete užívat dynamické 
jízdní vlastnosti modelu Rio a potěší Vás i nízké provozní náklady. A to vše 
završuje naše bezkonkurenční 7letá záruka, jako připomínka, že zcela nová Kia 
Rio dokáže dokonale uspokojit všechny Vaše potřeby. 
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Seznamte se s přitažlivým hatchbackem.
Zcela nová Kia Rio je sportovní, elegantní a krásná, a také se může pochlubit ještě 
inovativnějším designem než dosud. Aerodynamické linie a svalnaté kontury propůjčují 
modelu Rio osobitý, vzrušující vzhled. Sofistikovaný design modelu Rio sahá až do 
nejmenších detailů, což dokládá charakteristická maska chladiče Kia ve stylu tygřího 
nosu, nová kola z lehké slitiny, nebo výkonné dvojité bifunkční projektorové světlomety 
s integrovanými diodami LED pro denní svícení.
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Ještě větší kouzlo.
Je příjemné akceptovat moderní a sportovní interiér zcela nového modelu Kia Rio,  

v němž je vše orientováno na řidiče. Vše je navrženo tak, aby byl zaručen Váš 
komfort, ať se jedná o měkké materiály a ergonomická přední sedadla, nebo 

nejmodernější uživatelské rozhraní Kia. Až poznáte prostorný a funkční 
model Kia Rio, s tak vysokou úrovní komfortu a techniky, budou na Vás 

jiné vozy možná působit poněkud nepřívětivě. 
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Vůz, který je stejně propojený jako Váš život. 
Zcela nová Kia Rio si Vás bude rozmazlovat širokým výběrem systémů a funkcí v oblasti konektivity. 

Nejmodernější informační a zábavní systém používá nejmodernější – a nejchytřejší – techniku, 
aby Vám poskytl kompletní propojení s okolním světem, spolu s informacemi a zábavou.

1. Panel přístrojů Supervision s 3,5“ displejem LCD  Elegantní, individuálně nastavitelný a inteligentně uspořádaný 
panel přístrojů Supervision poskytuje informace o venkovní teplotě, provozní údaje vozidla a údaje palubního 

počítače.

2. Audiosystém s 5“ barevným dotykovým displejem  Audiosystém s 5“ dotykovým displejem TFT-LCD zobrazuje 
interprety a názvy skladeb a lze ho ovládat dotyky prstů. Systém je rovněž kompatibilní s MP3.

3. Vstupy AUX-In a USB  Paměti typu flash nebo jiné kompatibilní zařízení pro přehrávání zvuku lze připojit 
prostřednictvím vstupů AUX-In nebo USB.

Bluetooth 

Systém Bluetooth ve zcela novém modelu Rio Vám umožní 
ovládat telefon a vybrané funkce, aniž byste příslušné 
zařízení museli brát do ruky.

Navigační systém se 7“ barevným displejem

Navigační systém s výběrem různých jazyků zahrnuje 
7“ displej TFT-LCD s vysokým rozlišením, ke kterému  
je připojena také zadní parkovací kamera.

Hlasové ovládání 

Hlasové ovládání (na přání) Vám umožní používat 
navigační systém, telefonovat, poslouchat doručené 
textové zprávy, ovládat audiosystém a mnoho dalších 
funkcí – a to vše pouhými hlasovými pokyny.
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Android AutoTM Vám zajistí dokonalé spojení s Vaším telefonem a zároveň minimalizuje 
případné rozptylování, aby byla zachována bezpečnost jízdy. Jednoduché, intuitivní 
rozhraní Vám umožní používat různé funkce, například Google Maps, aplikace, přehrávání 
hudby a hlasové ovládání. Informace jsou automaticky zpracovávány do jednoduchých 
přehledů, které se zobrazí přesně v okamžiku, kdy je potřebujete.

CarPlayTM je chytrý, bezpečný způsob používání telefonu iPhone za jízdy. Systém 
přenese veškeré funkce a obsahy Vašeho chytrého telefonu na displej Vašeho vozu Rio. 
Díky tomu budete dostávat navigační pokyny, telefonovat a poslouchat hudbu  
a zároveň se budete moci zcela soustředit na řízení.

1. Doprava v reálném čase**:
Navigační systém poskytuje velmi přesné dopravní informace
v reálném čase, které jsou aktualizovány v dvouminutovém
intervalu. Díky tomu budete vědět, kde je doprava plynulá a kterým 
oblastem se raději vyhnout. Vznikne-li na Vaší trase dopravní kolona, 
systém Vás upozorní a navrhne alternativní trasy.

2. Měření rychlosti**:
Budete také upozorňováni na rozmanité druhy měření rychlosti, 
včetně stacionárních radarů a kamer, jakož i na zóny s omezeným 
vjezdem. Systém může zohledňovat také oblasti, v nichž dochází 
mimořádně často k dopravním nehodám, a upozorňovat Vás na ně.

3. Místní vyhledávání:
Hledáte-li např. restauraci sushi, supermarket nebo konkrétní místo 
setkání, jednoduše využijte funkcí místního vyhledávání. Databáze 
obsahuje 500 kategorií pro vyhledávání, 25 000 klíčových slov  
a 250 000 lokalit. Díky tomu naleznete přesně to, co hledáte. Systém 
Vám navíc umožní vyhledávání v deseti jazycích, a to i v zahraničí.

4. Předpověď počasí:
Bude Váš víkend slunečný, nebo zamračený? Raději si zkontrolujte 
předpověď počasí. Zadejte pouze Vaši destinaci a získáte souhrnnou 
čtyřdenní předpověď, včetně nejnižších a nejvyšších teplot, rychlosti 
větru a pravděpodobnosti slunečního svitu a deště.

Propojené služby Kia, zajišťované společností:

 *K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem. 
**V závislosti na zemi se mohou na tyto služby vztahovat právní omezení.
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Kde? Kdy? Jak? 
Odpověď je zde
Náš nový navigační systém s propojenými službami Kia Connected Services, zajišťovanými společností 
TomTom, posouvá spolehlivé navigování do cíle na novou úroveň přesnosti a dokonalosti. Zajistí 
Vám nepřetržité spojení s okolním světem a nabízí ještě více užitečných informací než dosud. 
Srdcem systému je jednotka Wi-Fi, která umožňuje připojení navigačního systému zcela nového 
modelu Rio k internetu prostřednictvím Vašeho chytrého telefonu.*

Inovativní aplikace Kia Hotspot App používá Bluetooth Vašeho chytrého telefonu Android ke 
zjištění, zda se v dosahu nachází navigační systém Kia. Poté zapne funkci Hotspot, která 
přístroj připojí k Wi-Fi navigačního systému, a opět ji vypne, dojde-li k přerušení nebo 
pozastavení komunikace s vozem – díky tomu je používání propojených služeb Kia
Connected Services ještě praktičtější.
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Zcela nový druh komfortu.
Zcela nová Kia Rio bere komfort opravdu vážně. Díky vyspělým prvkům výbavy, 
mezi něž patří automatická klimatizace a vyhřívání sedadel vpředu, se můžete na 
svých cestách oddávat skutečným požitkům. A díky maximalizovanému vnitřnímu 
prostoru budete mít vždy dostatek místa k tomu, abyste se protáhli a relaxovali.
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1. Zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 60:40  Zadní sedadla jsou dělená v poměru 60:40 a jejich sklopením 
získáte maximální flexibilitu – pro cestující nebo zavazadla.

2. Zcela sklopná zadní sedadla  Zadní sedadla lze sklopit tak, abyste mohli do ještě většího zavazadlového prostoru 
naložit dlouhé nebo neskladné předměty. 

3. Nastavitelná podlaha zavazadlového prostoru  Podlahu zavazadlového prostoru můžete umístit do horní polohy,  
a vznikne tak plocha v jedné rovině se sklopenými opěradly zadních sedadel (vlevo), nebo do nižší polohy,  
potřebujete-li převážet vyšší předměty (vpravo).

Připraven na jakoukoli akci. 
Ať se jedná o cestující nebo zavazadla, nová Kia Rio umožní komfortní přepravu 
jakýchkoli osob i jakýchkoli věcí. Model Rio je díky prostornému interiéru, 
velkorysému objemu zavazadlového prostoru 325 litrů a variabilním sklopným 
zadním sedadlům připraven na jakékoli dobrodružství, které Vás napadne.

  

4. Kryt zavazadlového prostoru  
Kryt chrání přepravované věci před 
zvědavými zraky kolemjdoucích. 
Kryt je připevněn lanky k zadnímu 
výklopnému víku, takže se při jeho 
otevření snadno vyklopí vzhůru, aby 
nepřekážel.
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Dynamické srdce.         
Zcela nová Kia Rio přesvědčí výjimečnými provozními vlastnostmi. Pro 

dynamickou jízdu je model Rio vybaven optimalizovaným podvozkem, který 
zaručuje ještě agilnější jízdní vlastnosti s bezprostředními reakcemi a vyšší 

úrovní jízdního komfortu. Díky širokému výběru motorů a převodovek bude 
každá jízda zážitkem, který Vás potěší.

Automatická převodovka  Užívejte si 
p lynulé zrychlení ,  rychlé řazení  
a  v y s o ko u  h o s p o d á r n o s t  d í k y 
4stupňové samočinné převodovce. 

M a n u á l n í  p ř ev o d o v k a   Ú č i n n á 
6stupňová nebo 5stupňová mechanická 
převodovka nabízí rychlé, hladké řazení 
a převodové poměry, které optimálně 
odpovídají průběhu točivého momentu 
zvoleného motoru.

Motory 1.25 CVVT 1.4 CVVT 1.0 T-GDI

Zdvihový objem (cm3 ) 1 248 1 368 998

Max. výkon (k/ot. za min.) 84/6 000 100/6 000 120/6 000

Max. točivý moment 
(Nm/ot. za min.) 121,6/4 000 133,3/4 000 171,5/1 500 - 4 000

Převodovka 5M/T 6M/T, 4A/T 6M/T
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Intuitivní podpora pro Vaši bezpečnost.
Bezpečnost je v novém modelu Kia Rio nejvyšší prioritou. Proto disponuje inovativními funkcemi 

a nejmodernější technikou, aby Vám i Vašim spolucestujícím zajistil maximálně bezpečnou jízdu.

1. Asistent pro jízdu v jízdním pruhu LDWS (Lane Departure Warning System)  Systém LDWS používá kameru na horní 
části čelního okna ke sledování podélného značení na vozovce a upozorní Vás, pokud vozidlo vyjíždí z jízdního pruhu bez 

zapnutých ukazatelů směru.

2. Parkovací senzory vzadu RPAS (Rear Parking Assist System)  Při couvání na parkovací místo Vám pomohou zvukové 
signály, které Vás upozorní na případné překážky za vozidlem. 

 

Autonomní nouzové brzdění AEB (Autonomous Emergency Braking) 

Systém AEB na základě údajů z radarového senzoru a kamery aktivuje brzdy, 
pokud detekuje riziko kolize. Je-li vzdálenost mezi automobilem Kia Rio  
a vpředu jedoucím vozidlem, nebo chodci příliš krátká, systém automaticky 
aktivuje brzdy. Při jízdě rychlostí od 8 do 80 km/h může Rio brzdit až do 
úplného zastavení. 
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Nikdy neztratíte kontrolu nad vozidlem.
Odolné materiály a velmi vyspělé funkce nového modelu Kia Rio zajistí Vaši maximální bezpečnost 
a poskytnou Vám při řízení veškerou podporu, abyste neztratili kontrolu nad vozidlem.

1. Asistent pro rozjezd do kopce HAC (Hill-start Assist Control)  Užívejte si ještě větší podpory při 
náročných rozjezdech do kopce. Asistent pro rozjezd do kopce HAC zabrání nechtěnému 
zpětnému pohybu vozidla. 

2. Směrová stabilizace vozidla při brzdění SLS (Straight-Line Stability)  Při brzdění a jízdě přímým 
směrem, zaznamenává systém SLS veškeré rozdíly brzdného účinku mezi pravými  
a levými koly, a v případě potřeby jej upravuje tak, aby nedošlo ke změně směru jízdy a vůz  
si zachoval směrovou stabilitu. 

3. Elektronicky řízený stabilizační systém ESC (Electronic Stability Control) V případě 
rizika ztráty stability při náhlém brzdění nebo změně směru zasáhne 
elektronicky řízený stabilizační systém ESC snížením točivého 
momentu motoru a nezávislým přibrzděním jednotlivých kol tak, 
aby byla bezpečným zpomalením zachována maximální 
ovladatelnost a stabilita vozidla.

 Systém řízení stability vozidla VSM (Vehicle Stability Management)   
Systém VSM ve spolupráci s elektrickým posilovačem řízení 
přispívá k zachování vysoké úrovně jízdní stability zcela nového 
modelu Rio i při brzdění a zatáčení.

6 airbagů  Ochranný zádržný systém 
zahrnuje přední airbagy pro řidiče  
a spolujezdce vpředu, 2 boční airbagy  
a 2 okenní airbagy v celé délce interiéru.

ESC s VSM

51%
Zcela nové Rio používá ve své konstrukci 51 % vyspělých 
vysokopevnostních ocelí AHSS (Advanced High Strength Steel), 
což zaručuje fenomenální tuhost karoserie, optimalizuje ochranu 
cestujících a přispívá k dynamickým jízdním vlastnostem.

ocelí AHSS  

97m
Zcela nové Rio má vyšší tuhost a nižší hmotnost, v porovnání  
s předchozí generací, díky šestinásobné délce lepených spojů  
v konstrukci skeletu karoserie. Další výhodou této technologie je 
nižší úroveň hlučnosti a vibrací.

strukturálního lepidla  8zón 
Vyztužený skelet karoserie modelu Rio poskytuje ještě účinnější 
ochranu v případě nehody, díky komponentům tvářeným za tepla, 
včetně tvrzení.

s komponenty tvářenými za tepla, včetně tvrzení 
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Klidná jízda.  
Elegantní, aerodynamické linie zcela nového modelu Kia Rio nejsou jen otázkou 

designu. Přispívají také ke klidnější jízdě, lepším jízdním vlastnostem a kromě 
toho i ke snížení spotřeby paliva.
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Naprosto praktický. Zcela žádoucí.
Krása zcela nového modelu Kia Rio spočívá ve skutečnosti, že je ideálním vozem  
k jakémukoli účelu. Kromě elegantního designu a chytré variability interiéru nabízí 
také dokonalou praktičnost – společně s maximálním potěšením z jízdy. Není to 
vůz, který by Vás jen odvezl z bodu A do bodu B – s modelem Rio bude každá jízda 
absolutním požitkem. 
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Sada stylistických doplňků 

Vaše Rio může být stejně jedinečné jako Vy. Nyní můžete dát nejen v ulicích najevo mimořádně 
přitažlivým způsobem Váš styl. Nabízenou sadou příslušenství můžete vylepšit vzhled vozu  
o celou řadu úžasných stylistických detailů, mezi něž patří rozšíření bočních prahů, ozdobná 
lišta na víko zavazadlového prostoru, či kryty vnějších zpětných zrcátek. K dispozici s klasickým 
černým klavírním lakem, v elegantním stříbrném odstínu, nebo zářivé červené barvě. Všechny 
uvedené produkty jsou nabízeny jako sada nebo individuálně.

Skvostné doplňky.
Originální příslušenství Kia je speciálně navrženo a zkonstruováno pro vylepšení užitných 

vlastností a vzhledu modelu Rio. Prémiové příslušenství splňuje nejvyšší nároky na kvalitu a styl, 
a je nejlepším způsobem, jak završit výbavu Vašeho vozu. Obraťte se na nejbližšího prodejce 

Kia, který Vám ochotně pomůže s výběrem.

1. Podlahové rohože z veluru  Zachovejte interiér svého vozu v čistém stavu po delší dobu. Tyto velmi 
kvalitní podlahové rohože z veluru ochrání interiér Vašeho vozu Rio před znečištěním při každodenním 

provozu a zároveň vylepší jeho vzhled. Díky přesným rozměrům dokonale odpovídají tvaru prostoru pro 
nohy. Rohože vpředu jsou ozdobeny logem vozidla, ukotveny k podlaze a opatřeny protiskluzovou 

povrchovou úpravou.

2. Odnímatelné tažné zařízení  Kdykoli musíte v přívěsu přepravit velký náklad, můžete se spolehnout na tažné 
zařízení nejvyšší kvality z nerezavějící oceli, které je pro efektivní přepravu ideální. Díky systému tříbodového 

upevnění a zajištění závěsu, lze tažné zařízení snadno a bezpečně odejmout, aby nenarušovalo vzhled vozu. 
Více informací ohledně nejvyšší přípustné hmotnosti přívěsu pro Vaše vozidlo Vám ochotně poskytne nejbližší 

prodejce. 

3. Ozdobné fólie na karoserii, „závodní“ pruhy  Dodejte svému vozu elegantními a aerodynamickými liniemi ještě 
sportovnější charakter a dojem rychlosti. Ozdobné fólie v nejvyšší kvalitě jsou precizně nastříhány podle tvarů 

Vašeho vozu Rio. K dispozici jsou verze v matně bílé nebo leskle černé barvě. Mají odolnost vůči extrémním 
povětrnostním podmínkám a častému mytí v myčce. Doporučujeme profesionální odbornou montáž. 

4. Vana do zavazadlového prostoru  Na míru vyrobená vana ochrání zavazadlový prostor Vašeho vozu před znečištěním  
a poškozením při přepravě mokrých, zablácených nebo jinak znečištěných předmětů. Vana se zvýšenými okraji je odolná 

a má protiskluzový a nepropustný povrch. Texturovaný, protiskluzový povrch zabrání nežádoucímu pohybu 
přepravovaných zavazadel.  Vana s přesnými rozměry ideálně doplňuje vzhled interiéru logem Rio 

 z leštěného hliníku.
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Dokonalý výběr pro Váš vkus.
Přizpůsobte si velmi komfortní interiér Vašemu vkusu, výběrem z široké nabídky 
elegantních a sofistikovaných variant vnitřní výbavy. 

Černý jednobarevný interiér. Šedý dvoubarevný interiér.

Stupeň výbavy Exclusive, 
standardní černá tkanina 

Měkká a zároveň odolná tkanina 
pro čalounění sedadel vytváří 
hřejivou atmosféru a poskytuje 
dobrou oporu. Výplně dveří  
a přístrojová deska mají 
ozdobná obložení a lakované 
kovové prvky v barvách, které 
vyvažují odstíny tkaniny použité 
na čalounění.

Stupeň výbavy Exclusive, 
standardní šedá tkanina 

Měkká a zároveň odolná tkanina 
pro čalounění sedadel vytváří 
hřejivou atmosféru a poskytuje 
dobrou oporu. Výplně dveří  
a přístrojová deska mají 
ozdobná obložení a lakované 
kovové prvky v barvách, které 
vyvažují odstíny tkaniny použité 
na čalounění.

Stupeň výbavy Comfort, 
standardní černá tkanina 

Měkká a zároveň odolná tkanina 
pro čalounění sedadel vytváří 
hřejivou atmosféru a poskytuje 
dobrou oporu. Výplně dveří  
a přístrojová deska mají 
ozdobná obložení a lakované 
kovové prvky v barvách, které 
vyvažují odstíny tkaniny použité 
na čalounění.

Stupeň výbavy Comfort, 
standardní šedá tkanina 

Měkká a zároveň odolná tkanina 
pro čalounění sedadel vytváří 
hřejivou atmosféru a poskytuje 
dobrou oporu. Výplně dveří  
a přístrojová deska mají 
ozdobná obložení a lakované 
kovové prvky v barvách, které 
vyvažují odstíny tkaniny použité 
na čalounění.
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Ať rádi podnikáte výpravy do úžasných končin, nebo si jednoduše užíváte života v trvale udržitelnější 
harmonii s ekosystémem, ve společnosti Kia Motors budete mít nejbližšího přítele.

Ochrana životního prostřední a sociální odpovědnost jsou nejvyššími prioritami značky Kia a tomuto 
zaměření dáváme reálnou podobu hmatatelnými akcemi. Naše dílčí značka EcoDynamics, založená 
v roce 2009, označuje nejekologičtější vozy v rámci každé modelové řady Kia, které disponují 
našimi nejnovějšími technologiemi, snižujícími spotřebu paliva a emise, jako jsou hybridní 
systémy, elektrické pohony a palivové články na vodík.

Budujeme rovněž globální systém čisté výroby, zvyšujeme míru opětovného využívání 
surovin a v konstrukci našich vozidel zohledňujeme požadavky na recyklovatelnost. Zároveň 
v našich vozech používáme stále více ekologických materiálů, které vybíráme na základě 
jejich složení, biologické rozložitelnosti a přírodou inspirovaných technologií. Abychom 
například snížili naše emise oxidu uhličitého, nahrazujeme materiály vyráběné z ropy 
rostlinnými materiály všude tam, kde je to možné.

Jak se můžete přesvědčit, ve společnosti Kia Motors hledáme zásadní řešení pro 
snižování spotřeby energie i v boji proti změně klimatu. Máte-li stejný přístup  
k ochraně životního prostředí a zajištění světlejší budoucnosti pro mladší generace, 
pak máme vozidlo právě pro Vás.

Vozidla v harmonii s přírodou.

Vtiskněte vozu svůj charakteristický styl.
Na výběr máte osm zářivých barev karoserie a tři různé designy kol, takže můžete mít poslední 
slovo ohledně vzhledu Vašeho zcela nového modelu Kia Rio. 

Barvy karoserie Kola Rozměry (mm) 

830 6552 580
4 065

1 518
1 725

1 524

1 
45

0

Rozměry (mm)

Celková délka 4 065 Prostor pro nohy (vpředu) 1 070

Celková šířka 1 725 Prostor pro nohy (vzadu) 850

Celkový výška 1 450 Prostor pro hlavu (vpředu) 987

Rozvor 2 580 Prostor pro hlavu (vzadu) 964

Rozchod kol (vpředu) 1 518 Šířka v ramenou (vpředu) 1 375

Rozchod kol (vzadu) 1 524 Šířka v ramenou (vzadu) 1 355

Přední převis  830 Minimální světlá výška 140

Zadní převis 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

Bílá Clear White [UD]

Stříbrná Silky Silver [4SS]

Šedá Platinum Graphite [ABT]

Černá Aurora Black Pearl [ABP]

Červená Signal Red [BEG]

Zelená Urban Green [URG]

Hnědá Deep Sienna Brown [SEN]

Modrá Smoke Blue [EU3]

15“ kola z lehké slitiny

15“ ocelová kola

16“ kola z lehké slitiny
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Veškerá jistota,
jakou potřebujete.

7letá záruka Kia
7letá záruka na nový vůz s omezením na 150 000 km. 
Platí ve všech členských státech EU (plus Norsko, Švýcarsko, 
Island a Gibraltar), v souladu s místní legislativou.

7letá záruka na celý vůz

U všech modelů Kia poskytujeme 7letou záruku na nový vůz  
s omezením na 150 000 km (bez omezení až 3 roky; 150 000 km od 

čtvrtého roku). Tato záruka na celý vůz je zdarma a je přenositelná 
na následující majitele za předpokladu pravidelné údržby, v souladu  

s doporučeným plánem údržby.

5letou záruku na lak a 12letou záruku proti prorezavění 
Velmi kvalitní lak karoserie zajistí Vašemu novému vozu Kia dlouhodobou 

ochranu a lesk. K tomu poskytujeme vynikající protikorozní ochranu a 12letou 
záruku proti prorezavění zevnitř ven.

Zůstaňte v kontaktu se značkou Kia 
Nejnovější zprávy naleznete na www.kia.com. Získejte více informací o značce Kia  

a naší atraktivní paletě nových modelů, včetně vozidel s hybridním pohonem nebo 
elektromobilů.

Nebo objevte, na čem pracuje naše ekologické výzkumné středisko. Podporujeme také 
významné sportovní akce: Kia je oficiálním partnerem UEFA a FIFA. Sponzorujeme Australian 

Open a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.

Financování

Váš nejbližší prodejce Kia Vám pomůže sestavit plán financování, který nejlépe vyhoví Vašim 
potřebám. Požádejte ho o podrobné informace.
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www.kia.com

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K16.01231

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

Váš prodejce Kia:


