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Oryginalne akcesoria. Polegaj tylko  
na najlepszych rozwiązaniach.
Twoja nowa Kia Rio może być jeszcze bardziej  atrakcyjna, 
funkcjonalna i trwała! Wystarczy sięgnąć po oryginalne akcesoria 
Kia. Zaprojektowano je tak, by dokładnie pasowały do tego modelu. 
Akcesoria opracowano, wyprodukowano i przetestowano zgodnie 
z najwyższymi standardami jakości. Przy ich wyborze pomocą 
służy najbliższy Dealer Kia.
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W centrum 
uwagi.

Zestaw do stylizacji nadwozia 
 Niepowtarzalny wygląd zawsze wzbudza zainteresowanie.  

Tylko spójrz na kolorowe akcenty po obu stronach nadwozia, 
opcjonalne nakładki na progi, listwę klapy bagażnika i nakładki  

na lusterka zewnętrzne. Te dodatki naprawdę robią wrażenie.  
Są dostępne w eleganckim kolorze srebrnym, w klasycznej  

błyszczącej czerni lub energetycznej czerwieni.  
Wszystkie te akcesoria oferujemy osobno lub w zestawie.

Zestaw w kolorze czarnym
H8300ADE00BL (zestaw)
H8431ADE00BL (nakładki lusterek zewnętrznych)
H8420ADE00BL (nakładki na progi)
H8491ADE00BL (listwa klapy bagażnika)
Zestaw w kolorze srebrnym
H8300ADE00SL (zestaw)
H8431ADE00SL (nakładki lusterek zewnętrznych)
H8420ADE00SL (nakładki na progi)
H8491ADE00SL (listwa klapy bagażnika)

Spraw, by Twoja Kia Rio  
była naprawdę wyjątkowa.

54

STYLISTYKA STYLISTYKA
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Zestaw do stylizacji nadwozia w kolorze czerwonym

H8300ADE00RD (zestaw)
H8431ADE00RD (nakładki lusterek zewnętrznych)
H8420ADE00RD (nakładki na progi)
H8491ADE00RD (listwa klapy bagażnika)

STYLISTYKA STYLISTYKA
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2.  Wewnętrzne nakładki progów 

Najważniejsze jest pierwsze wrażenie. Aluminiowe nakładki progów podnoszą  
elegancję i budzą podziw pasażerów. Ozdobione logo modelu Rio.  

Pasują idealnie do progów.

H8450ADE00AL (zestaw 2 sztuk)

3.  Naklejki ozdobne na lusterka  
zewnętrzne

Sportowy charakter w każdym detalu!  
Naklejki ozdobne na lusterka zewnętrne 
uzupełniają sportowy wygląd Kia Rio.  
Dostępne w zestawach po 2 sztuki,  
w 2 wariantach kolorystycznych:  
w matowej bieli lub błyszczącej czerni.

H8430ADE00WH (białe) 
H8430ADE00BL (czarne)

1.  Naklejki ozdobne „Pasy wyścigowe”

H8200ADE00BL (czarne)  
H8200ADE00WH (białe) 

STYLISTYKA
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1.    Diodowe oświetlenie miejsca na nogi
Dyskretne oświetlenie włącza się automatycznie przy 
każdym odblokowaniu drzwi, gaśnie po uruchomieniu 
silnika. Dostępne w dwóch kolorach: stylowej czerwieni 
i klasycznej bieli.  
Instalacja w 2. rzędzie tylko w połączeniu z instalacją 
w 1. rzędzie.

1a. 66650ADE20W (białe, 1. rząd)
1b. 66650ADE30W (białe, 2. rząd)
1c. 66650ADE20 (czerwone, 1. rząd)
1d. 66650ADE30 (czerwone, 2. rząd)

2.  Projektory z logo Kia
Podświetlają podłoże jednobarwnym, wyraźnym logo Kia. Podkreślają indywidualizm 
kierowcy. Wywierają duże wrażenie po zmroku. Włączają się automatycznie  
po otwarciu drzwi przednich. 

66651ADE00K
66651ADE99 (wymagają dodatkowych przewodów)

3.  Oświetlenie diodowe pod lusterkami zewnętrznymi
Włącza się przy każdym otwarciu drzwi. Oświetla podłoże przy drzwiach 
subtelnym, rozproszonym światłem. W ten sposób podnosi bezpieczeństwo 
i poczucie komfortu po zmroku. 

66651ADE00
66651ADE99 (wymaga dodatkowych przewodów)

2
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OBRĘCZE KÓŁ

 
Wzbudzaj 
podziw.

Szeroki wybór atrakcyjnych  
wzorów obręczy kół daje  

wiele możliwości  
personalizacji nowej  

Kia Rio.

Obręcz koła 17”  
ze stopu lekkiego
Obręcz 17” ze 

stopu lekkiego, o 
ośmiu podwójnych 

ramionach, 6.5J×17, 
do opon 205/45 R17. 

W zestawie zaślepka 
i 4 nakrętki.

H8F40AK200

Obręcz koła 16”  
ze stopu lekkiego
Obręcz 16” ze stopu 

lekkiego, o ośmiu 
podwójnych ramionach, 
6.0J×16, do opon 

195/55 R16.  
W zestawie zaślepka  

i 4 nakrętki.
H8F40AK100

Obręcz koła 15”  
ze stopu lekkiego

Obręcz 15” ze stopu 
lekkiego, o ośmiu 

podwójnych ramionach, 
6.0J×15, do opon 

185/65 R15.  
W zestawie zaślepka  

i 4 nakrętki.
H8F40AK000

Obręcz koła 15” stalowa
6.0J×15, do opon 185/65 R15. 
Idealna do opon zimowych.
H8H40AK000

Kołpaki do stalowych obręczy 
kół 15”
Wysokiej jakości kołpaki 
plastikowe do oryginalnych 
obręczy stalowych Kia. 
52960H8050 (pojedyncza 
sztuka)

Nakrętki przeciwkradzieżowe i nasadka do odkręcania 
Skutecznie zabezpieczają koła pojazdu przed kradzieżą.  
66490ADE00 (długie)
66490ADE50 (średnie)
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W PODRÓŻY

 
Korzystaj z życia! 

Kia Rio zaprojektowano tak, by przekraczała oczekiwania.

3.  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. Dealer Kia poinformuje 
o maksymalnej masie holowanej przyczepy.

H8281ADE00
4.  Zestaw przewodów do haka holowniczego

Z wielofunkcyjnym modułem wzmacniającym napięcie zasilania świateł. Wykorzystuje oryginalne złącza pojazdu. 
Do przyczep ze światłami tradycyjnymi i diodowymi. Zgodny z układem dźwiękowego ostrzegania o awarii 

kierunkowskazów lub świateł stopu przyczepy. Po podłączeniu przyczepy automatycznie wyłącza się tylne światło 
przeciwmgielne samochodu.

Dostępny z 7-stykowym złączem z otworami zapobiegającymi gromadzeniu się wody lub z wodoszczelną obudową złącza 
13-stykowego. Złącze 13-stykowe jest zgodne ze wszystkimi funkcjami nowoczesnych przyczep kempingowych.  

Aby w pełni wykorzystać oferowane możliwości należy dodatkowo zamówić przedłużającą wiązkę przewodów +15/+30.
13-stykowe: H8621ADE00CP

Przedłużająca wiązka przewodów +15/+30 dla złącza 13-stykowego: 55621ADE01
7-stykowe: H8620ADE00CP

W zależności od sposobu korzystania z haka holowniczego istnieje możliwość zastosowania przejściówki zmieniającej tymczasowo 
złącza 7- i 13-stykowe.

Przejściówka złącza 13-stykowego (pojazd) na 7-stykowe (przyczepa kempingowa): E919999137
Przejściówka złącza 7-stykowego (pojazd) na 13-stykowe (przyczepa kempingowa): 55622ADB00

1.  Uchwyt do rowerów na wszystkie haki holownicze
Nieoceniony podczas wycieczek i wakacji. Niezwykle wygodny i łatwy 
w użyciu. Umożliwia przewóz 2 rowerów, w tym również rowerów 
elektrycznych (e-bike). Maksymalne obciążenie: 60 kg. Umożliwia 
szybkie montowanie rowerów i zabezpiecza je przed kradzieżą.  
Nie ogranicza dostępu do bagażnika. Wyposażony w złącze 
13-stykowe. Podczas montażu konieczne może być zastosowanie 
odpowiedniego zestawu przewodów do haka holowniczego  
ze złączem 13-stykowym lub 7-stykowym oraz przejściówki 
pomiędzy złączem 7- i 13-stykowym. 
E823055001

2.  Siatka na bagaż 
Dzięki wygodnej siatce na bagaż 

łatwiej utrzymać porządek  
w bagażniku. Elastyczna  

i wytrzymała siatka zapobiega 
przesuwaniu się ładunku. 

85720C8100WK

1

1 4

3
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OCHRONAOCHRONA

1.  Dywaniki gumowe z kolorowym akcentem

Umożliwiają beztroskie wsiadanie do samochodu,  
niezależnie od warunków pogodowych i otoczenia.  
Wytrzymałe i łatwe do umycia. Skutecznie zabezpieczają 
podłogę. Idealnie dopasowane.  
Wyposażone w wytrzymałe zaczepy i antypoślizgowy 
spód. Z logo Rio.

 
H8131ADE00GR (szare logo Rio, zestaw 4 sztuk) 
H8131ADE00RE (czerwone logo Rio, zestaw 4 sztuk) 

4.  Dywanik bagażnika

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.

H8122ADE00 (dla wersji ze schowkiem pod podłogą)

H8122ADE10 (dla wersji bez schowka pod podłogą)

 
Bez kompromisów.
Chroń swoją Kia Rio przed zabrudzeniami oraz zadrapaniami i ciesz się pełnią aktywnego życia. 

2.  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.

H8143ADE00 (zestaw 4 sztuk)

3.  Standardowe dywaniki filcowe

Wykonane z wytrzymałego filcu. Doskonale chronią podłogę przed zabrudzeniem.  
Wykonane na miarę. Mocowane za pomocą zaczepów. Antypoślizgowy spód.  
Dywanik kierowcy z logo Kia Rio i wzmocnieniem pod piętą.

H8141ADE00 (zestaw 4 sztuk)

5.  Dwustronny dywanik bagażnika

Wyjazd na zajęcia sportowe, do sklepu, na wakacje — mamy jedno 
rozwiązanie na wszystkie okazje. Dwustronny dywanik bagażnika 
zapewnia pełną ochronę. Z jednej strony pokryty miękkim welurem 
wysokiej jakości. Druga strona z wytrzymałą powierzchnią gumową, 
odporną na zabrudzenia.

H8120ADE00 (dla wersji bez schowka pod podłogą)

H8120ADE10 (dla wersji ze schowkiem pod podłogą)

1

2 3 4

5
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OCHRONA

Zestaw chlapaczy
Niezależnie od warunków pogodowych i otoczenia, chlapacze 
zabezpieczają podwozie, progi oraz drzwi przed wodą, błotem 
i pyłem. Zaprojektowane specjalnie dla Kia Rio.
H8F46AK000 (przednie, zestaw 2 sztuk)
H8F46AK200 (tylne, zestaw 2 sztuk)

1.  Folie ochronne progów drzwi
Progi drzwi kierowcy i pasażera są narażone na codzienne otarcia i zarysowania.  

Wytrzymałe folie ochronne zabezpieczają skutecznie ich lakier. 
1Y451ADE00BL (czarna, zestaw 2 sztuk) 

1Y451ADE00TR (przezroczysta, zestaw 2 sztuk)
2.  Folie ochronne zagłębień przy klamkach drzwi

Zagłębienia przy klamkach drzwi są szczególnie narażone na zadrapania i zarysowania.  
Dzięki foliom ochronnym mogą wciąż wyglądać jak nowe.

66272ADE00

3.  Czarna folia ochronna zderzaka tylnego
Zapewnia odpowiednią ochronę zderzaka tylnego przed 
zarysowaniami i zadrapaniami podczas załadunku 
i rozładunku.
H8272ADE00BL
4.  Przezroczysta folia ochronna zderzaka tylnego
Częste korzystanie z bagażnika zwiększa ryzyko zadrapania 
lub zarysowania zderzaka. Przezroczysta folia dyskretnie 
chroni lakier przed uszkodzeniami.
H8272ADE00TR

Listwy boczne
Dodają elegancji i zapewniają dodatkową ochronę. Podkreślają 
sportowego ducha samochodu. Zabezpieczają drzwi przed  
zarysowaniami. Można je pomalować w kolorze nadwozia.
H8271ADE00

1

3

2
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1.  Gotowy do drogi

Modny aluminiowy bidon w kolorze matowej czerni. 

2.  Torba na zakupy

Wygodna torba na zakupy z tkaniny. Z modnym wzorem i wygodną kieszenią 
wewnętrzną. Idealna na weekendowy wypad za miasto, na plażę oraz na zakupy. 

3.  Dla najmłodszych 
Skarpetki dziecięce z powłoką antypoślizgową w kształcie bieżnika opon 

i wygodnym elastycznym ściągaczem.

4.  Praktyczne gadżety

Atrakcyjny breloczek na kluczyk. Dwukolorowy, z tkaniny łączonej ze skórą. 
Z błyszczącym czarnym zapięciem i matowym logo Kia.  

Wymiary: około 8 cm wraz z zapięciem.

 
Wyraź siebie!

Wybierz akcesoria dodatkowe 
spod znaku Kia.
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KOMFORT

 
Podnieś komfort podróżowania.
Zaproś wielki świat do środka, prowadź wygodnie i parkuj bezpiecznie.

1.  Wieszak na ubrania
Pozwala utrzymać odzież w odpowiednim stanie, bez zagnieceń. Można go szybko 
zamontować na oparciu fotela przedniego. Jak również szybko zdemontować
i zabrać ze sobą. Wymaga demontażu, jeżeli na kanapie tylnej siedzi pasażer.
66770ADE00

2.  Uchwyt na iPada®

Zapewnia pasażerom dostęp do telewizji, filmów i gier. Dzięki temu 
nawet najdłuższa jazda mija w mgnieniu oka. Umożliwia obracanie 
oraz przechylanie urządzenia. Pasuje do iPada® 1, 2, 3 i 4 oraz 
iPada®Air 1 i 2. Zestaw nie obejmuje iPada® ani ładowarki. 
66582ADE01
3.  Zaczep przenośny
Umożliwia zawieszenie pojemnika lub torby z żywnością.  
Zmniejsza ryzyko zabrudzenia wnętrza. Mocowany w dolnej części 
konsoli centralnej, od strony pasażera. Zdjęcie pokazuje przykład 
zastosowania zaczepu.
66743ADE00

4.  Podłokietnik ze schowkiem 
Telefon, klucze, portfel: dwufunkcyjny podłokietnik ze schowkiem podnosi 
wygodę jazdy, a także mieści najpotrzebniejsze przedmioty. Montowany  
na fotelu kierowcy, z regulacją. Patrz zdjęcie.
H8161ADE00 
5.  Czujniki parkowania
Parkowanie nigdy nie było równie łatwe. Dźwięk ostrzegawczy zmienia się 
w miarę zbliżania do przeszkody. Pomaga manewrować na ograniczonej 
przestrzeni. Czujniki mogą różnić się wyglądem od czujników montowanych 
fabrycznie.
66602ADE00 (przednie)
66603ADE00 (tylne)

BUTIK

6.  Pokrowiec na szyby
Zapewnia komfort przy każdej 
pogodzie. Latem chroni wnętrze 
przed silnym słońcem. Zimą 
zabezpiecza szybę czołową oraz 
szyby boczne przednie przed lodem 
i zmrożonym śniegiem. Dopasowany  
do kształtu nadwozia Kia Rio.  
Po zamontowaniu zabezpieczony  
przed kradzieżą.
H8723ADE00

KOMFORT
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Zadbaj o wszystko.

Oryginalne akcesoria Kia to idealne rozwiązanie na każdą 
okazję. Dzięki nim Kia Rio sprosta wszelkim wyzwaniom!

6.  Trójkąt ostrzegawczy 
Potrzebny w przypadku nieprzewidzianego zdarzenia na drodze. Ostrzega innych 

kierowców przed unieruchomionym pojazdem. Lekki, stabilny i całkowicie składany. 
Zgodny z normą jakości ECE-R27. Wyposażenie obowiązkowe w większości krajów Europy.

66942ADE00
7.  Zestaw bezpieczeństwa

Na wszelki wypadek. Zawiera dwie kamizelki odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy oraz apteczkę 
pierwszej pomocy, spełniającą normę DIN 13164:2014. Wyposażenie obowiązkowe w większości 

krajów Europy.
66940ADE00

8.   Produkty ochronne do szyb „Better view”
Zapewniają lepszą widoczność i podnoszą 
bezpieczeństwo. Utrzymują doskonałą przejrzystość 
szyby czołowej i szyb bocznych. Wypełniają 
mikropęknięcia i ułatwiają odprowadzanie wody z szyb. 
Trzystopniowa procedura nakładania gwarantuje 
długotrwałą ochronę.
9.  Kamizelka odblaskowa
Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jaskrawy kolor 
oraz paski odblaskowe zapewniają widoczność z daleka 
zarówno w dzień, jak i w nocy. Mieści się w schowku 
w drzwiach. Zgodna z normą EN 20471.  
Wyposażenie obowiązkowe w większości krajów Europy. 
Rozmiar uniwersalny.
66941ADE00

1.  Zestaw do zimowej pielęgnacji samochodu
Zawiera butelkę koncentratu zimowego 
płynu do spryskiwaczy. Zapewnia swobodną 
pracę wycieraczek i utrzymuje szybę czołową 
wolną od zanieczyszczeń drogowych, 
marznącego deszczu oraz śniegu. Odmrażacz 
do szyb z rozpylaczem pomaga w czyszczeniu 
zamarzniętych szyb i zapobiega ich ponownemu 
oblodzeniu. Skrobak przyśpiesza usuwanie lodu. 
Gąbka umożliwia przetarcie zaparowanych szyb. 
LP973APE109K (w zestawie wszystkie opisane 
powyżej produkty)
Następujące środki są również dostępne 
pojedynczo:
1a.  Odmrażacz do szyb z rozpylaczem 
      LP973APE110K (500 ml)
1b.  Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat 

 LP973APE103K (–60°C, 1 l)
1c.  Zimowy płyn do spryskiwaczy, gotowy  

 do użycia LP973APE104K (–30°C, 5 l)
1d.  Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat 

 LP973APE102K (–60°C, 500 ml) 
1e.  Zimowy płyn do spryskiwaczy, koncentrat 

 LP973APE101K (–60°C, 250 ml)
2.  Skrobak do lodu z rękawicą
Zapewnia komfort i chroni dłonie podczas 
skrobania szyb. LP950APE01K (poza zestawem)

3.  Zestaw do letniej pielęgnacji samochodu
Zawiera butelkę koncentratu letniego płynu do spryskiwaczy. 
Płyn ten zapewnia utrzymanie krystalicznie czystych szyb. 
Bez plam ani smug z osadów olejowych, owadów i innych 
pozostałości. Szybę czołową i lampy przednie można oczyścić 
z zaschniętych insektów za pomocą specjalnego płynu 
z rozpylaczem do usuwania resztek owadów. Z kolei płyn  
do czyszczenia obręczy kół, opracowany z myślą o obręczach 
ze stopu lekkiego, działa podwójnie: odtłuszcza oraz ułatwia 
usunięcie brudu i osadu z klocków hamulcowych. Gąbka 
pomaga w czyszczeniu powierzchni szklanych.
LP974APE102K (w zestawie wszystkie opisane powyżej 
produkty)
Następujące środki są również dostępne pojedynczo:
3a.  Letni płyn do spryskiwaczy, koncentrat 1:100
      LP974APE101K (40 ml)
3b.  Płyn do czyszczenia obręczy kół z rozpylaczem
      LP970APE101K (500 ml)
3c.  Płyn do usuwania resztek owadów z rozpylaczem
      LP970APE102K (500 ml)

4.  Powłoka ochronna Glasscoat
Nowoczesna powłoka ochronna 
Glasscoat chroni powierzchnie 
zewnętrzne przed zanieczyszczeniami, 
rozpuszczalnikami, solą drogową, 
ptasimi odchodami oraz podczas 
mycia pojazdu. Zastępuje woskowanie. 
Zabezpiecza również dywaniki 
i tapicerkę wnętrza przed brudem 
i plamami.
LP982APE1BROK (pakiet brązowy)
LP982APE1SILK (pakiet srebrny)
LP982APE1GOLK (pakiet złoty) 
5.  Lakier do zaprawek 
Kia Rio nawet po latach użytkowania 
może wyglądać jak nowa. Zabezpiecza 
lakier przed korozją i umożliwia 
naprawę zarysowań oraz odbić 
lakieru przez kamienie. Szybko, łatwo 
i skutecznie. Oryginalne lakiery do 
zaprawek pasują idealnie do kolorystyki 
nadwozia. 
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www.kia.com

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 sporządzone są według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Zawarte dane zostały zebrane przy 
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre 
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą nie być dostępne 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 
samochodów marki Kia.

Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod 
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały 
w tym zakresie 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.

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

Oryginalne akcesoria kia opracowane przez MObis

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

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


