Nowa Kia

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji.
Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek
poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze chwile.

Otwórz się na nowe
perspektywy

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość.
Dlatego pomagamy odkrywać nowe horyzonty.
Tworzymy samochody o niepowtarzalnej stylistyce, pełne
zaawansowanych rozwiązań technicznych. Dowodem
niezwykłej jakości naszych pojazdów jest objęcie ich najdłuższą
w branży, 7-letnią gwarancją. Przyświeca nam jeden cel:
przekraczać oczekiwania. To cel, który określamy hasłem
„The Power to Surprise”, czyli „Zdolność Zaskakiwania”.
Jak go osiągamy?
Przeczytaj i daj się zaskoczyć.

Daj się oczarować
Obok nowej Kia Rio nie sposób przejść obojętnie. Jest atrakcyjna, przyciąga spojrzenia i potrafi
sprostać wszelkim wymaganiom. Nowoczesna, dynamiczna linia nadwozia, wysoki poziom
komfortu, bogate wyposażenie i najnowsze rozwiązania techniczne. Dzięki nim jazda
staje się prawdziwą przyjemnością. Z kolei zaawansowane układy bezpieczeństwa gwarantują
tak potrzebny spokój ducha.

Ciesz się życiem
Nowa Kia Rio to samochód stworzony dla osób pełnych energii. Przestronne wnętrze
jest wygodne. Składana kanapa tylna podnosi praktyczność, a nowoczesne funkcje
multimedialne zapewniają łączność ze światem. Kolejne zalety nowej Kia Rio
to doskonałe własności jezdne i niskie zużycie paliwa. Zwieńczeniem jej atutów
jest wiodąca w branży 7-letnia gwarancja. Czy można chcieć więcej?

Zawsze przed siebie
Nowa Kia Rio jest nowoczesna i elegancka. Aerodynamiczne, pełne dynamiki nadwozie
aż kipi energią! Wystarczy spojrzeć na charakterystyczny grill chłodnicy, nowe
17-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego oraz efektowne dwufunkcyjne lampy
przednie z diodowymi światłami do jazdy dziennej.

Maksimum wygody
Eleganckie, zaprojektowane z myślą o kierowcy wnętrze to silny atut nowej Kia
Rio. Przyjemne w dotyku materiały, ergonomiczne fotele przednie, najnowsze
technologie multimedialne oraz inteligentny kluczyk gwarantują pełną
wygodę. Mnogość udogodnień i nowoczesnych rozwiązań, funkcjonalność
oraz przestronność wykraczają daleko poza standard typowy dla aut
kompaktowych!

1. Zestaw wskaźników typu Supervision z wyświetlaczem LCD o przekątnej 3,5” Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
wysokiej rozdzielczości czytelnie prezentuje temperaturę zewnętrzną, wskazania komputera pokładowego
i wiele innych informacji.
2. Złącza multimedialne  Za pomocą gniazd USB i AUX można podłączyć wiele źródeł dźwięku, takich jak np. pamięci
zewnętrzne typu flash.

System nawigacji z 7-calowym ekranem TFT LCD
Obejmuje 7-calowy dotykowy kolorowy ekran
ciekłokrystaliczny wysokiej rozdzielczości i kamerę
cofania.
Łącze Bluetooth
Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia korzystanie
z zestawu głośnomówiącego i dostęp do wybranych funkcji
telefonu.
Tuner cyfrowy (DAB)
Odbierając sygnał cyfrowy gwarantuje najwyższą jakość
dźwięku radioodbiornika. Dostarcza również informacji
o programie radiowym i odtwarzanym utworze.

Naturalne połączenie
Daj się rozpieścić mnogością inteligentnych funkcji multimedialnych nowej Kia Rio! Nowoczesny,
zaawansowany system audio zapewnia łączność ze światem oraz dostęp do aktualnych
informacji i rozrywki.

1. Usługa „Live traffic”**
System nawigacji dostarcza dokładnych informacji dotyczących
sytuacji na drodze, aktualizowanych co 2 minuty. Powiadamia
kierowcę o zwiększonym natężeniu ruchu i sugeruje wybór innej
trasy. Tym samym pozwala uniknąć utknięcia w korkach.
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2. Usługa „Speed cameras”**
System nawigacji ostrzega o punktach pomiaru prędkości oraz
o obszarach ograniczonego dostępu. Wskazuje również miejsca
oznaczone jako tzw. „czarne punkty”, w których często dochodzi
do wypadków drogowych.
3. Usługa „Local Search”
Umożliwia zlokalizowanie restauracji, supermarketu lub innego
miejsca docelowego. Baza danych obejmuje 500 kategorii, 25 000
słów kluczowych oraz 250 000 miejsc. Dzięki temu niemal zawsze
znajdziesz to, czego szukasz. System umożliwia wyszukiwanie
w 10 językach, również podczas pobytu poza granicami kraju.
4. Prognoza pogody
Jaka będzie aura? Słoneczna czy deszczowa? Lepiej to sprawdzić.
Wystarczy wprowadzić cel podróży i uzyskać dostęp do pełnej
prognozy pogody na 4 dni. Obejmuje ona temperaturę minimalną
i maksymalną, prędkość wiatru i prawdopodobieństwo wystąpienia
opadów.
Usługi Kia Connected Services:
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Dokąd? Kiedy? Którędy? Z nawigacją
odnajdziesz właściwą drogę
Udoskonalony system nawigacji obejmuje najnowsze usługi dostępu, oparte na technologii TomTom
Live. Dzięki nim prowadzenie w trasie staje się dokładniejsze i wygodniejsze. Takie rozwiązanie
pozwala pozostać w kontakcie ze światem i dostarcza jeszcze więcej przydatnych informacji.
Nową Kia Rio wyposażono również w modem Wi-Fi, który umożliwia podłączenie systemu
nawigacji do Internetu za pomocą smartfona*.

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu bez odrywania
uwagi od prowadzenia. Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy. Prosty, intuicyjny interfejs
umożliwia dostęp do serwisu Google Maps, aplikacji, muzyki i funkcji poleceń głosowych. Wszystkie
informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym.

Aplikacja Apple CarPlayTM umożliwia bezpieczne korzystanie z iPhone’a podczas prowadzenia

Innowacyjna aplikacja Hotspot Kia wykorzystuje łącze bezprzewodowe Bluetooth urządzenia
przenośnego z systemem Android do wykrywania obecności systemu nawigacji Kia.
Następnie przechodzi w tryb „hotspot” i łączy się z Wi-Fi systemu nawigacji. W ten
sposób ułatwia korzystanie z usług dostępu Kia Connected Services. Aplikacja Hotspot
wyłącza się w przypadku zakłócenia lub przerwania łączności z samochodem.

samochodu. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym nowej
Kia Rio. Dzięki temu kierowca może korzystać z nawigacji, nawiązywać połączenia telefoniczne
i wybierać ulubioną muzykę bez utraty koncentracji.

* Aby aktywować usługę należy dysponować smartfonem z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.
** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.
Informacje na temat dostępności usług znajdują się na stronach apple.com i android.com.

Komfort zdefiniowany na nowo
Wnętrze nowej Kia Rio zaskakuje i zachęca do zajęcia miejsca. Automatyczna
klimatyzacja i podgrzewane fotele przednie gwarantują pełen komfort jazdy.
Przestronne wnętrze zapewnia wygodę podróżowania również na tylnej kanapie.
Zapraszamy do środka!

1. Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40 Kanapa tylna, składana na płasko i dzielona w proporcji 60:40,
zapewnia wygodę i możliwość powiększenia przestrzeni bagażowej.
2. Całkowicie składane oparcie tylnej kanapy    Składane na płasko oparcia umożliwiają przewożenie dłuższych lub
większych przedmiotów.
3. Regulowana wysokość podłogi bagażnika   Podłogę bagażnika można podnieść do poziomu złożonego oparcia tylnej
kanapy (2) lub opuścić w celu umieszczenia wyższych bagaży (3).

Na wszelkie okazje
Nowa Kia Rio jest na tyle praktyczna, by pomieścić wszystko co potrzeba. Bez
względu na to, czy przewozisz pasażerów czy bagaż. Przestronne wnętrze,
obszerny bagażnik o pojemności 325 litrów i wygodnie składana kanapa tylna.
Kia Rio jest gotowa na spotkanie przygody!

4. Półka bagażnika  Półka tylna chroni bagaże przed
wzrokiem osób postronnych. Podczepiona linkami
do pokrywy bagażnika, unosi się wraz z nią
zapewniając łatwy dostęp do wnętrza.

Silnik
Pojemność skokowa
(cm³)

Moc maks.

(KM przy obr./min)

Moment obr. maks.
(Nm przy obr./min)

Skrzynie biegów

Kappa 1.2 MPI

Kappa 1.4 MPI

1248

U2 1.4 TCI (WGT)

1368

84/6000
122/4000

5 M/T

100/6000
133/4000

6 M/T, 4 A/T

1396
90/4000
240/1500 ÷ 2500

6 M/T

Automatyczna skrzynia biegów (A/T)
Zapewnia płynne przyspieszanie, sprawną
zmianę przełożeń i najwyższy komfort
prowadzenia.
Mechaniczna skrzynia biegów (M/T)
6-biegowa lub 5-biegowa przekładnia
mechaniczna umożliwia szybką
i precyzyjną zmianę biegów. Przełożenia
dobrano idealnie pod kątem przebiegu
momentu obrotowego silnika.

Pewnie i ekonomicznie
Kia Rio zadziwia osiągami. Zmodyfikowane zawieszenie zapewnia znakomite
trzymanie się drogi i doskonałe własności jezdne. Wysoki komfort prowadzenia
to kwintesencja dopracowanej konstrukcji. Gama silników i skrzyń biegów
odpowiada rozmaitym oczekiwaniom.

1. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Lane Departure Warning System)
Układ korzysta z kamery zamontowanej na szybie czołowej i obserwuje drogę przed pojazdem.
Ostrzega kierowcę, jeżeli pojazd zaczyna opuszczać pas ruchu bez włączonego kierunkowskazu.
2. Asystent parkowania tyłem
Podczas cofania specjalne czujniki wykrywają przeszkody, a układ akustycznie ostrzega kierowcę.

Układ autonomicznego hamowania (Kia Brake Assist)
Analizuje dane z kamery i radaru. Jeżeli dystans pomiędzy Kia Rio
a poprzedzającym pojazdem lub pieszymi jest zbyt mały, układ
automatycznie włącza hamulce. Podczas jazdy z prędkością od 8 do
80 km/h układ może całkowicie zatrzymać samochód.

Bezpieczeństwo jest najważniejsze
W nowej Kia Rio bezpieczeństwo to najwyższy priorytet. Najnowsze rozwiązania techniczne
i innowacyjne układy elektroniczne czuwają nad bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów.
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stali o wyjątkowo wysokiej
wytrzymałości

Dzięki szerokiemu zastosowaniu stali o wyjątkowo wysokiej
wytrzymałości (AHSS) nadwozie nowej Kia Rio stało się jeszcze
bardziej sztywne. Tym samym lepiej chroni kierowcę i pasażerów.

1. Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (Hill Start Assist Control)
Wspiera kierowcę po zatrzymaniu się na pochyłym terenie.
Zapobiega cofaniu podczas ruszania na stromych podjazdach.
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2. Układ stabilizacji jazdy do przodu (SLS)
Podczas hamowania układ SLS wykrywa ewentualne różnice w sile hamowania kół po prawej
i lewej stronie pojazdu. W takim przypadku reguluje siłę hamowania poszczególnych kół,
pomagając utrzymać zamierzony tor jazdy i pełną stabilność pojazdu.

stref

3. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
W przypadku gwałtownego hamowania lub nagłego skrętu układ
ESC dostosowuje odpowiednio moment obrotowy silnika i steruje
rozdziałem siły hamowania poszczególnych kół. Zapewnia tym
samym bezpieczne wytracenie prędkości z zachowaniem		
maksymalnej kontroli nad samochodem.

Układ ESC
z układem VSM

elementów tłoczonych na gorąco

W 8 miejscach szczególnie narażonych na naprężenia
wykorzystano elementy tłoczone na gorąco. Zdecydowanie
wzmacniają one konstrukcję karoserii Kia Rio i zapewniają lepszą
ochronę w razie wypadku.
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Do budowy pojazdu wykorzystano sześć razy więcej folii
strukturalnej, niż w poprzednim modelu. Dzięki temu poprawiono
sztywność nadwozia oraz tłumienie hałasu i drgań.

Układ stabilizacji pojazdu (VSM)
Współpracując z elektrycznym układem wspomagania kierownicy
podnosi stabilność podczas hamowania na zakrętach.

Panujesz nad wszystkim
W nowej Kia Rio szeroko zastosowano nowe, wytrzymalsze materiały konstrukcyjne
oraz zaawansowane elektroniczne układy bezpieczeństwa czynnego.

folii strukturalnej

6 poduszek powietrznych
Samochód wyposażony jest w dwie przednie
poduszki powietrzne, dwie boczne i dwie
kurtynowe poduszki powietrzne, które rozciągają
się na całą długość wnętrza.

Doskonałość prowadzenia
Nowoczesna, atrakcyjna linia nadwozia nowej Kia Rio nie tylko wzbudza podziw
i zainteresowanie. Daje również wymierne korzyści. Jakie? Aerodynamiczne
kształty zapewniają niższe zużycie paliwa.

Prawdziwe zauroczenie
Piękno nowej Kia Rio wynika z młodości ducha i dynamicznego charakteru.
Jej nietuzinkowa linia zewnętrzna idealnie łączy się z wszechstronnym wnętrzem.
Jest praktyczna i otwarta na świat. Zyskuje przy bliższym poznaniu. Dlatego każdy
chce poznać ją bliżej.

Zestaw do stylizacji nadwozia
Spraw, aby Twoja Kia Rio była naprawdę wyjątkowa! Niepowtarzalny
wygląd zawsze przyciąga spojrzenia. Tylko spójrz na opcjonalne
spojlery boczne, listwę klapy bagażnika i nakładki na lusterka
zewnętrzne. Te dodatki robią wrażenie. Są dostępne w kolorze
klasycznej fortepianowej czerni, energetycznej czerwieni lub
w eleganckim kolorze srebrnym. Wszystkie te akcesoria oferujemy
osobno lub w zestawie.

1. Dywaniki welurowe
Eleganckie i praktyczne. Wykonane z wysokiej jakości weluru i ozdobione logo Rio. Chronią wnętrze
przed zabrudzeniami. Wykonane na miarę. Mocowane do podłogi za pomocą standardowych zaczepów.
Antypoślizgowy spód.
2. Demontowany hak holowniczy
Jeżeli zachodzi potrzeba przewiezienia większego ładunku, idealnym rozwiązaniem jest wysokiej klasy,
odporny na korozję hak stalowy. 3-kulowy system blokady zapewnia łatwy i bezpieczny montaż.
3. Naklejki ozdobne „Pasy wyścigowe”
Podkreślają dynamikę i nowoczesność nowej Kia Rio. Idealnie dopasowane do nadwozia. Dostępne w matowej
bieli lub błyszczącej czerni. Odporne na zjawiska pogodowe oraz korzystanie z myjni samochodowej.
4. Dywanik bagażnika
Zaprojektowany specjalnie dla tego modelu. Podwyższone krawędzie zabezpieczają bagażnik przed wszelkimi
zabrudzeniami. Wytrzymały i wodoodporny. Antypoślizgowy spód. Przeciwpoślizgowa guma zapobiega
przesuwaniu się ładunku. Idealnie pasuje do wnętrza. Ozdobiony logo modelu Rio o wyglądzie szlifowanego
aluminium.

Akcesoria
Aby podkreślić absolutną wyjątkowość i dodatkowo podnieść funkcjonalność Kia Rio, opracowaliśmy
szereg wysokiej jakości akcesoriów. Stanowią one doskonałe uzupełnienie Twojego samochodu.

Przemyślane detale

Dostęp bezkluczykowy
Zapewnia wygodne i łatwe
otwieranie pojazdu. Aby otworzyć
i zamknąć samochód wystarczy
nacisnąć przycisk na zewnętrznej
klamce drzwi.

Regulowany punkt mocowania
pasów bezpieczeństwa
Umożliwia idealne dopasowanie
jego wysokości do indywidualnych
potrzeb.

Elektrochromatyczne lusterko
wsteczne
Automatycznie przyciemnia
się w nocy, chroniąc kierowcę
przed oślepianiem światłami
samochodów jadących z tyłu.

Lampki w osłonach
przeciwsłonecznych
Dioda LED ułatwia korzystanie
po zmroku z lusterka w osłonie
przeciwsłonecznej.

Klimatyzacja manualna
Ergonomiczne przyciski i pokrętła
umożliwiają szybką regulację
ustawień układu bez odwracania
uwagi od prowadzenia.

Klimatyzacja automatyczna
Umożliwia osobną regulację
temperatury i prędkości
wentylatora po stronie kierowcy
i pasażera.

Podgrzewana kierownica
To praktyczne rozwiązanie
docenimy w mroźne, zimowe
poranki.

Podgrzewane fotele przednie
Trzystopniowe podgrzewanie
foteli przednich zapewnia zimą
przyjemne ciepło.

Atrakcyjne elementy stylistyczne i inteligentne rozwiązania doskonale komponują się
z intrygującym wyglądem nowej Kia Rio.

Dwufunkcyjne lampy przednie
Zapewniają lepsze oświetlenie
drogi i umożliwiają szybsze
dostrzeżenie przeszkód.

Czujnik deszczu
Wykrywa krople deszczu
na szybie czołowej i przy
odpowiedniej intensywności
opadu włącza wycieraczki.

Grill chłodnicy
Charakterystyczny grill chłodnicy odpowiada stylistyce nowej Kia Rio.
Jest jeszcze bardziej rozpoznawalny i podkreśla sportowego ducha
pojazdu.

Lusterka zewnętrzne składane
elektrycznie
Lusterka można złożyć i rozłożyć
jednym naciśnięciem przycisku
lub zdalnie z zewnątrz pojazdu.

Automatyczny nawiew na szybę
czołową
Specjalny czujnik wykrywa
osiadanie pary wodnej i automatycznie włącza nawiew, szybko
przywracając pełną widoczność.

Kierownica z regulacją położenia
w dwóch kierunkach
Regulacja w górę i w dół oraz do
przodu i do tyłu pozwala uzyskać
idealne ustawienie kierownicy.

Układ Start/Stop (ISG)
Układ ISG automatycznie wyłącza
silnik po zatrzymaniu samochodu,
zmniejszając tym samym zużycie
paliwa.

Tempomat z ogranicznikiem
prędkości
Obsługiwany za pomocą przycisków na kierownicy. To najwygodniejszy sposób utrzymywania
stałej prędkości jazdy.

Układ TPMS
Wykrywa spadek ciśnienia
w ogumieniu na podstawie
sygnałów czujników prędkości
obrotowej kół układu ABS.

Aerodynamiczne pióra
wycieraczek
Gwarantują docisk wycieraczek
do powierzchni szyby czołowej
podczas szybkiej jazdy.

Spojler tylny
Tylny spojler zmniejsza
zawirowania powietrza za
pojazdem. Tym samym podnosi
jego własności aerodynamiczne
i zwiększa docisk kół tylnych.

Zdalne sterowanie systemem
audio z kierownicy
Umożliwia sterowanie systemem
audio bez odrywania dłoni od
kierownicy. W ten sposób podnosi
bezpieczeństwo jazdy.

Uchwyty na napoje w drzwiach
przednich i tylnych
Podnoszą funkcjonalność
wnętrza. Przydatne zwłaszcza
latem.

Podłokietnik w konsoli centralnej
Komfortowo podpiera ramię
podczas prowadzenia. Przyjemny
w dotyku materiał, dopasowany
do koloru tapicerki.

Tylne gniazdo ładowania USB
Zlokalizowane w tylnej części
konsoli centralnej. Umożliwia
pasażerom siedzącym z tyłu
wygodne ładowanie urządzeń
mobilnych.

Wnętrze dwutonowe czarno-szare (BGH)

Kolorystyka wnętrza

Standard w wersji M
szara tapicerka z tkaniny

Wygodne wnętrze pojazdu wykończono starannie dobranymi, miłymi w dotyku
materiałami. Pozostaje tylko wybrać preferowaną kolorystykę.

Wnętrze dwutonowe czarnoszare. Elementy wnętrza
lakierowane w kolorze
srebrnym.

Wnętrze jednotonowe czarne (WK)
Standard w wersji M
czarna tapicerka z tkaniny
Wnętrze jednotonowe czarne.
Elementy wnętrza lakierowane
w kolorze srebrnym.

Standard w wersji L i XL
szara tapicerka z tkaniny

Standard w wersji L i XL
czarna tapicerka z tkaniny
Wnętrze jednotonowe czarne.
Konsola centralna oraz nawiewy
wykończone w kolorze czarnym
o wysokim połysku.
Elementy wnętrza w kolorze
satynowego chromu.

Wnętrze dwutonowe czarnoszare. Konsola centralna oraz
nawiewy wykończone w kolorze
czarnym o wysokim połysku.
Elementy wnętrza w kolorze
satynowego chromu.

Podkreśl swój styl
Wybieraj spośród szerokiej palety dziewięciu wyrazistych kolorów nadwozia
i czterech wzorów obręczy kół.

Obręcze kół

Wymiary (mm)

1,450

Kolory nadwozia

Clear White solid [UD]

15-calowe stalowe
obręcze kół.
Wersja M.

Silky Silver metalik [4SS]

830

2,580
4,065

655

1,518
1,725

1,524

Most Yellow perłowy [MYW]
830

830

15-calowe obręcze kół
ze stopu lekkiego.
Wersja L.

2,580 2,580
4,065 4,065

655

655

1,518 1,518
1,725 1,725

1,450

1,450

Urban Green perłowy [URG]

W harmonii z naturą

1,524 1,524

Signal Red perłowy [BEG]

Podobnie jak Tobie, firmie Kia Motors również zależy na ochronie środowiska naturalnego.
(mm)

Deep Sienna Brown perłowy [SEN]

16-calowe obręcze kół
ze stopu lekkiego.
Wersja L (opcja).

Smoke Blue perłowy [EU3]

Platinum Graphite perłowy [ABT]
17-calowe obręcze kół
ze stopu lekkiego.
Wersja XL.
Aurora Black perłowy [ABP]

Długość całkowita

4065

Miejsce na nogi (z przodu)

Szerokość całkowita

1725

Miejsce na nogi (z tyłu)

850

Wysokość całkowita

1450

Odległość od siedzisk do dachu (z przodu)

987

Rozstaw osi

2580

Odległość od siedzisk do dachu (z tyłu)

Rozstaw kół (przód)

1518

Szerokość na poziomie ramion (z przodu)

1375

Rozstaw kół (tył)

1524

Szerokość na poziomie ramion (z tyłu)

1355

Zwis przedni

830

Zwis tylny

655

Prześwit min.

1070

964

140

Zachowanie otoczenia w niezmienionym kształcie i społeczna odpowiedzialność to nasze priorytety.
Dokładamy wszelkich starań, by świat stawał się lepszy. W 2009 r. wprowadziliśmy oznaczenie
EcoDynamics. Noszą go pojazdy najbardziej przyjazne środowisku. Wykorzystują one technologie
ograniczające zużycie paliwa i emisję spalin, takie jak napęd hybrydowy, elektryczny i wodorowy.
Projektujemy samochody z myślą o ich recyklingu. Zwiększając poziom odzysku surowców
wtórnych dbamy o ekologię podczas całego cyklu życia naszych pojazdów. Podczas ich
konstruowania stosujemy coraz bardziej przyjazne środowisku materiały. Starannie
analizujemy ich skład i stopień biodegradowalności. Na przykład aby ograniczyć emisję
dwutlenku węgla, wszędzie gdzie to możliwe stosujemy materiały pochodzenia
naturalnego.
Jesteśmy zdeterminowani, by znaleźć rozwiązania, które zagwarantują niższe zużycie
energii i pomogą walczyć ze zmianami klimatycznymi. Wybierając samochód marki
Kia potwierdzasz, że środowisko naturalne i nasza wspólna przyszłość nie są Ci
obojętne.

Spokój, którego
potrzebujesz
7-letnia gwarancja
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat
lub 150 000 km przebiegu (przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń
przebiegu, od 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód poddawany był
regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna
i przechodzi na kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji oraz
jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.
5-letnia gwarancja na powłokę lakierową i 12-letnia gwarancja na perforację
nadwozia
Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą ochronę i odpowiedni
wygląd samochodów marki Kia. Nasze pojazdy są też bardzo dobrze chronione
przed korozją i objęte 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.
Pozostań w kontakcie z Kia!
Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami. Dowiedz się więcej o marce
Kia i nowych, ekscytujących modelach samochodów. Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami
w rozwijaniu technologii paliw alternatywnych, takich jak gaz płynny, napęd hybrydowy
i ogniwa paliwowe. Przeczytaj, nad czym aktualnie pracuje nasze centrum badawczorozwojowe ochrony środowiska. Angażujemy się w duże imprezy sportowe. Kia Motors
to oficjalny partner UEFA i FIFA. Jesteśmy oficjalnym sponsorem turnieju tenisowego Australian
Open i światowej gwiazdy tenisa — Rafaela Nadala.
Finansowanie
Wybrany dealer Kia przygotuje i przedstawi najbardziej korzystny dla Państwa plan sfinansowania
zakupu samochodu. Z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia
7 lat/150 000 km gwarancji. Obowiązuje we wszystkich krajach UE
(oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze). Szczegółowe
okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

Gwarancja na 7 lat/150 000 km.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki są określone
w książce gwarancyjnej.

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji umożliwia
korzystanie z ich najnowszych wersji bez ponoszenia
dodatkowych kosztów.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są
sporządzone według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane przy
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim.
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach
sprzedaży marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających
wymagania w zakresie możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i które uzyskały
europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po
zakończeniu ich eksploatacji, zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

www.kia.com

