
De Rio.



Inspiratie komt niet toevallig. Inspiratie komt wanneer we onze comfortzone 
verlaten en nieuwe paden bewandelen. Wanneer we de wereld met een frisse 
blik en vanuit nieuwe perspectieven bekijken. We vinden ze wanneer we in 
beweging zijn. Kia wil u laten kennismaken met de inspirerende kracht van 
beweging zodat u alles uit uw creatieve vermogen kunt halen. Daarom bieden 
we u in alles wat we creëren de ruimte om inspiratie te vinden en de tijd om uw 
ideeën tot leven te brengen. Stap met ons mee in dit spannende avontuur en 
ontdek samen met Kia hoe beweging kan inspireren.

Beweging als inspiratie.
Ontdek het nieuwe Kia.



Ontsnap aan het alledaagse met de Kia Rio. Die combineert een opvallend 
karakter met spitstechnologische efficiëntie, connectiviteit en veiligheid.  
Met zijn geavanceerde technologieën zoals elektrische aandrijving, verbeterde 
hulpfuncties en de laatste veiligheidsuitrusting biedt de Rio vrije denkers en 
doeners een dynamische rijervaring die afgestemd is op jouw drukke leventje 
en altijd mee is met zijn tijd.

Voor de vrije denkers.

Velgen niet beschikbaar in onze markt



De stoutmoedige Kia Rio is gemaakt om het leven leuker en spannender 
te maken. Met zijn ruime, nieuw ontworpen interieur, dat intelligente 
connectiviteit combineert met een heel scala aan nieuwe snufjes, en zijn 
in twee delen (60:40) volledig neerklapbare achterzetels biedt hij alle 
veelzijdigheid die je je maar kunt wensen. En als kers op de taart biedt de 
toonaangevende 7-jarige garantie een antwoord op al je vragen.

Voor wie houdt van plezier.

Velgen niet beschikbaar in onze markt 



De sportieve, elegante en prachtig vormgegeven Kia Rio pakt uit met het 
meest innovatieve design ooit. De aerodynamische lijnen en stoere contouren 
geven de Rio zijn aparte, krachtige look. Net zoals de nieuwe bumper, met 
zijn geïntegreerde opvallende luchtinlaat. En met de nieuwe geïntegreerde 
LED-koplampen, de voor Kia kenmerkende tijgersnuitgrille en 17" lichtmetalen 
velgen mag je zeker zijn dat de Rio niet onopgemerkt voorbij zal gaan.

Voor wie houdt van design.



Stap binnen in de Kia Rio en laat al je zintuigen prikkelen door de perfecte 
combinatie van stijl, comfort, technologie, veiligheid en connectiviteit, allemaal 
onder één dak. Van het verbluffende en ruime interieur en de ergonomisch 
ontworpen zetels (waaronder de in hoogte verstelbare passagierszetel) tot het 
volledig digitaal 4.2" instrumentenbord en het 8" LCD-navigatiescherm ... geen elk 
detail werd over het hoofd gezien. En voor nog meer connectiviteit en veiligheid  
is er geavanceerde nieuwe Kia Connect (UVO), waarmee je altijd en overal met  
je Rio in verbinding staat, maar ook een hele rits andere veiligheidssnufjes.

Voor wie zoekt naar stijl.
Het 7 Year Map Update programma 
gerechtigt de koper van een Kia wagen 
verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Belgium 
via een erkende Kia-verdeler in België of het 
Groothertogdom Luxemburg en uitgerust 
met een origineel fabrieksgemonteerd 
LG-navigatiesysteem, gedurende een 
periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de 
wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse 
navigatiekaart-actualisatie.

7 Year Map Update

Blue package interieur niet beschikbaar in onze markt



Voor wie houdt van sensaties.
Autorijden, da’s leven in het hier en nu. En de Rio GT Line smeekt om bestuurd 
te worden. Met zijn sportieve, dynamische design, zijn verleidelijke rondingen, 
zijn verbluffende, gespierde styling en laatste slimme technologie is de Rio GT 
Line de wagen bij uitstek voor op de snelweg én in de stad.

De Rio GT Line ademt een en al stijl en avontuur uit, van de stoere voorbumper 
met ingebouwde ice-cube led-mistlampen, zijn omlijste grille en led-koplampen 
tot de nieuwe achterbumper met dubbele geluiddemper. Voeg daar nog 17" 
lichtmetalen velgen, stijlvolle zijdorpels en een verzorgd interieur met 
veiligheidsgordels in gegoten chroom aan toe en je hebt een auto die de 
anderen het nakijken geeft.

GT Line ice-cube mistlampen. Het opvallende ice-cube 
ontwerp maakt van de led-mistlampen hoogtechnologische 
must-haves.

GT Line-grille. Dankzij een combinatie van hoogglanzende 
afwerking en donkere, verchroomde omlijsting heeft de GT 
Line-grille een bijzonder sportieve en gedurfde uitstraling.



Wat meteen opvalt in de nieuwe Rio GT Line, is dat het sportieve en 
zinnenprikkelende aspect naar nieuwe hoogtes werd gebracht. Een zwart 
dashboard met een unieke carbon look, zetelbekleding met een eigentijds 
patroon, elegante sierstiksels en een sportief D-vormig stuur zijn slechts 
enkele van de vele kenmerken in de GT Line. En dan is er ook nog een 
volledig digitaal 4.2" instrumentenbord, een 8" lcd-navigatiescherm 
en geavanceerde nieuwe Kia Connect (UVO), waarmee je te allen tijde 
verbonden bent met je wagen.

Voor de sportievelingen.



Connectiviteit staat centraal in de Kia Rio, en dat is te zien aan de 
spitstechnologie en de infotainmentsystemen. Kijk maar naar het 
volledig digitaal 4.2" instrumentenbord. Maak je keuze uit het optionele 
8" aanraakscherm van het navigatiesysteem, voorzien van het innovatieve Kia 
Connect (UVO) telematicasysteem met ‘Kia Live’-diensten zoals Live Traffic, 
Live Parking en Live Weather maar ook smartphone-appgebaseerde diensten 
zoals Remote Door Lock en Door Unlock. Of chill out met een optioneel 
audiosysteem met 8” touchscreen, compatibel met Android Auto en Apple 
CarPlay. Aan keuze geen gebrek, zoals je kunt zien.

Voor wie altijd verbonden wil zijn.

Supervisiecluster met 4.2" LCD-scherm. Een smaakvolle, 
personaliseerbare en slim ontworpen supervisiecluster geeft 
de buitentemperatuur en gegevens over het voertuig en de 
autorit weer, maar laat ook toe om de instellingen van je Rio 
aan te passen.

Navigatiesysteem met 8" TFT-LCD-kleurenscherm. Het meertalige navigatiesysteem bevat 
Kia Connect (UVO) en een scherm voor de achteruitkijkcamera.

Digital Audio Broadcasting (DAB). DAB gebruikt 
een digitaal signaal om optimale helderheid en 
performantie via de radio te leveren, maar geeft 
ook informatie weer over de muzieknummers en 
de programmatie. 

Stemherkenning. Met stemherkenning kun 
je navigeren, telefoongesprekken voeren en 
aannemen, sms'jes beluisteren, het audiosysteem 
bedienen en nog veel meer, gewoon door je stem 
te gebruiken.

Bluetooth. In de Rio biedt Bluetooth technologie 
handsfree toegang tot je telefoon en tot 
geselecteerde functies.



Blijf verbonden. Laat u inspireren.
Bij Kia geloven we dat verbindingen eindeloos inspireren. En mogelijkheden scheppen om 
grootse ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, waar u ook bent en wat u ook 
zoekt. En dat is precies wat u zult vinden met de Kia Connect (UVO)-app en de on-board Kia 
Connect (UVO) services. Die houden uw auto voortdurend in de gaten en bieden naadloos 
informatie over uw reis. Blijf voortdurend op de hoogte aan boord via online navigatie en 
realtime info over het verkeer maar ook over tankstations, parkings, het weer en points of 
interest. Maar er is ook nog spraakherkenning en veel meer. Via de Kia Connect (UVO)-app 
krijgt u toegang tot user profile transfer, last-mile navigatie, valet parkeermodus, find my 
car, deurbediening en vele andere functies. Met zoveel binnen handbereik was er nog nooit 
een beter moment om van elke rit een echt inspirerende rit te maken.

Een handige verbinding. Ook wanneer u niet in uw auto zit, 
is het gebruik van de interactieve Kia Connect (UVO)-app op 
uw smartphone een simpele en handige manier om tijd te 
besparen en verbonden te blijven. Tik op de find my car-
functie en vind uw auto in grote parkings of in onbekende 
straten. Zodra u de wagen geparkeerd hebt, loodst last-mile 
navigatie u naar uw eindbestemming. En als iemand anders 
achter het stuur kruipt, controleert de valet parkeermodus 
alles voor u. Plan uw reis op voorhand met send to car en 
onder my trips staan uw vorige ritten samengevat. 

Altijd onderweg. Met de on-board Kia Connect (UVO) 
services hebt u toegang tot een hele resem naadloze en 
gedetailleerde informatie voor uw rit. Neem de snelste 
route naar elke bestemming met realtime verkeersinfo, 
waarbij de aanpassingen en geschatte aankomsttijd 
voortdurend bijgewerkt worden. Gebruik de Kia Connect 
(UVO) live services om het weer te volgen en beschikbare 
parkeerplaatsen, bezienswaardigheden en tankstations 
te vinden. Activeer de spraakherkenning en bedien 
alles handsfree. Open uw smartphoneagenda op uw 
navigatiescherm met de third-party calendar en laat u 
rechtstreeks naar de plaats van uw komende afspraken leiden.

Ontdek de mogelijkheden van geconnecteerd rijden. Zelfs 
als je niet met de auto onderweg bent, biedt Kia Connect 
(UVO) je alle nodige informatie via de smartphoneapp. Zo 
blijf je steeds van alles op de hoogte. Dankzij Vehicle Status 
krijg je een uitgebreid overzicht over je auto vooraleer je de 
weg op gaat, zoals de raamvergrendeling, het brandstof- of 
accuniveau en andere belangrijke diagnostische informatie. 
Tik op Door Control om de deuren van je auto op afstand 
te ontgrendelen of vergrendelen. Controleer of je ramen en 
motorkap goed gesloten zijn. Met User Profile Transfer kun je 
bovendien al je opgeslagen auto-instellingen herstellen, zelfs 
als iemand anders met de auto gereden heeft.

Veiligheid & ondersteuning. Met Kia Connect (UVO) blijven 
u en uw wagen veilig dankzij een aantal baanbrekende 
meldingen op afstand. Het battery discharge alarm geeft 
onmiddellijk aan wanneer de lading van de 12 V-batterij onder 
een bepaald niveau daalt. Het anti-theft alarm waarschuwt 
u voor mogelijke inbraken. En het rear passenger alarm 
meldt elke beweging achter in de auto. Het vehicle idle alarm 
verwittigt als u vergeet dat de motor draait terwijl u in de 
parkeerstand staat (versnelling P) en de deur opent.

De afgebeelde Kia Connect (UVO)-schermen dienen enkel ter illustratie en tonen niet altijd de meest recente versie van de Kia Connect (UVO)-app en Kia 
Connect (UVO) on-board services.   
 
Voor vragen over regelgeving of wettelijke details kunt u de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect (UVO) raadplegen.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de 
wagen aan zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden 
gewijzigd. Voor meer informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij uw Kia-partner en op kia.com. Smartphone met iOS- of 
Android-besturingssysteem en gsm-contract met data-abonnement noodzakelijk (meerkost).



Blue package interieur niet beschikbaar in onze markt

De Kia Rio neemt comfort heel ernstig. Je kunt kiezen uit een aantal 
ergonomisch ontworpen zetels in stijlvolle stof, sportief leder. Voeg daarbij 
functies als verwarmde en in de hoogte verstelbare zetels voor bestuurder en 
passagier, automatische airco en Rio’s verbazingwekkende manier om ruimte te 
maximaliseren en er is altijd voldoende plaats voor iedereen om het naar zijn zin 
te maken, zich uit te strekken en weg te dromen.

Voor wie streeft naar comfort.



Velgen niet beschikbaar in onze markt

60:40 gescheiden-inklapbare achterstoelen. 
De achterstoelen zijn 60:40 gescheiden en 
kunnen volledig vlak worden ingeklapt om  
je volledige flexibiliteit te geven voor mensen 
en ladingen.

Volledig inklapbare achterstoelen.  
De achterstoelen kunnen vlak worden 
ingeklapt om lange en grote voorwerpen in 
een vergrote laadruimte te plaatsen.

Aanpasbare vloer van de laadruimte. 
Plaats de bodemplaat van de laadruimte 
hoger zodat deze gelijk komt te liggen met de 
ingeklapte rugleuningen of lager om zo grote 
voorwerpen te kunnen laden.

Wat het volgende avontuur, de volgende citytrip of snelweg ook brengt, de Kia 
Rio staat altijd vertrekkensklaar! Met zijn ruime interieur, zijn royale laadruimte 
van 325 liter en de flexibele inklapbare achterstoelen vindt alles en iedereen 
een comfortabele plek en is de Rio klaar voor haast elk avontuur dat je je kunt 
bedenken.

Voor wie houdt van actie.



Manuele transmissie. Met de efficiënte 
manuele transmissie met 6 of 5 versnellingen 
kun je snel en vlot schakelen.

Automatische transmissie. Geniet van 
soepel accelereren, naadloos schakelen met 
de transmissie met dubbele koppeling en 
7 versnellingen (7DCT).

Voor wie graag soepel rijdt.
De Kia Rio draagt dynamisch rijden en prestaties hoog in het vaandel. Daarom 
kan hij zich beroemen op een gewijzigd chassis dat zorgt voor een vlottere 
en meer responsieve wegligging, met verbeterd rijcomfort. Omdat je uit 
verschillende transmissies en motoren kunt kiezen, kun je er op aan dat elke 
rijervaring aangenaam zal zijn.



Energy flow
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Vrijloop Modus*. Als de bestuurder zijn voet van het gaspedaal haalt en de wagen in vrijloop laat zonder te versnellen, schakelt 
de motor naadloos en vlot uit om brandstof te besparen. Zodra hij het gaspedaal weer indrukt, neemt de motor het meteen weer 
over. De afstand die met een uitgeschakelde motor wordt afgelegd, is afhankelijk van de rijomstandigheden en de snelheid van 
de wagen.

Extra koppel.

Bij acceleraties of bergopwaarts 
rijden levert het ‘e-systeem’’ 
extra koppel door energie uit de 
batterij te halen om de motor te 
ondersteunen.

Start.

De motor wordt door het 
‘e-systeem’ ingeschakeld voor 
een snelle en vlotte start.

Cruising.

Als u aan een constante 
snelheid rijdt, herlaadt de 
verbrandingsmotor deels de 
batterij bij een laag laadniveau.

Vrijloop*.

De Mild Hybrid met iMT is voorzien 
van een ‘vrijloopfunctie’.

Energierecuperatie.

Tijdens het vertragen of remmen 
wordt de energie die door de 
beweging van het voertuig 
wordt gegenereerd, omgezet 
in elektrische energie voor het 
opladen van de batterij.

Stop & start.

Als u de wagen langzaam laat 
uitrollen tot stilstand, schakelt de 
verbrandingsmotor automatisch 
uit tijdens vertragen en remmen 
in een versnelling om brandstof 
te besparen.

De Rio is uitgerust met een EcoDynamics+ Mild Hybrid-aandrijfsysteem 
dat telkens opnieuw garant staat voor een lagere uitstoot. Door de slimme 
combinatie van de nieuwste 1.0 T-GDi benzinemotor en een lithium-ionbatterij 
van 48 volt worden het brandstofverbruik en de uitstootcijfers aanzienlijk 
teruggeschroefd. Meer nog, het geïntegreerde ‘e-systeem’ recupereert 
kinetische energie tijdens het remmen en levert extra koppel bij het optrekken.

Voor wie denkt aan de toekomst.

*  De vrijloopfunctie met uitgeschakelde motor is alleen beschikbaar bij voertuigen met iMT.  
Deze vrijloopfunctie is afhankelijk van de werkelijke rijomstandigheden.



Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). Het FCA-systeem evalueert de gegevens van 
de camera's en radars op je wagen en analyseert informatie over voorliggers, voetgangers 
of fietsers om een mogelijke aanrijding te voorkomen. FCA voorkomt ook aanrijdingen met 
voertuigen wanneer je op een kruispunt naar links draait. Als het een mogelijke aanrijding 
detecteert, verschijnt een waarschuwingssignaal op je instrumentenbord en wordt er maximaal 
geremd. Het systeem kan naderende voertuigen, fietsers en voetgangers herkennen die de 
straat oversteken.

Voor wie graag op veilig speelt.

Forward/Reverse Parking Distance 
Warning (PDW) with Switch On/Switch Off 
button. PDW is ideaal om in alle vertrouwen 
te parkeren en waarschuwt via ultrasone 
sensoren op de achterbumper voor voor- of 
achterliggende obstakels wanneer je de 
auto een parkeerruimte in loodst. De biepen 
kunnen aan- of uitgeschakeld worden.

Lane Following Assist (LFA) & Lane 
Keeping Assist (LKA). Dit systeem gebruikt 
camerasensoren om de wegmarkeringen te 
volgen en te controleren of je in het midden 
van je rijstrook rijdt. Het waarschuwt wanneer 
de wagen de grenzen van de rijstrook nadert 
en stuurt bij indien nodig.

Waar en hoe je ook rijdt, de Kia Rio kent aan veiligheid de hoogste prioriteit 
toe. Daarom is hij uitgerust met innovatieve snufjes en spitstechnologie die jou 
en je passagiers veilig houden op de weg en tijdens het parkeren.



Voertuigstabiliteitsregeling (ESC). Wanneer je plots 
moet remmen of van richting veranderen, wordt het ESC-
systeem geactiveerd om zo op een onafhankelijke manier de 
motortorsie te regelen en de remkracht te verdelen, waardoor 
je zo veilig mogelijk en met zo veel mogelijk controle vertraagt.

Stabiliteitsbeheersysteem (VSM). Samen met de door de 
motor aangedreven stuurbekrachtiging zorgt VSM er mee 
voor dat de nieuwe Rio stabiel blijft wanneer je tegelijk remt en 
een bocht neemt.

Hill Start Assist Control (HAC). Geniet van extra bijstand bij 
dat lastige vertrekken op een steile helling. Hill-start Assist 
Control voorkomt dat je achteruit bolt.

Rechtuitstabiliteit (SLS). Wanneer je bij het rechtdoor rijden remt, detecteert SLS elk verschil 
in de uitgeoefende remdruk tussen de linker- en rechterwielen, en past de druk aan om 
richtingveranderingen tegen te gaan en de stabiliteit bij het rechtdoor rijden te behouden.

Blind-Spot Collision Warning (BCW) & Blind-Spot 
Collision-Avoidance Assist (BCA). Wanneer je van rijstrook 
wil veranderen, detecteert het BCW-systeem voertuigen 
in je dode hoek, verschijnt een waarschuwingssignaal in je 
achteruitkijkspiegel en op het centrale scherm en hoor je een 
geluidssignaal. Als je van baanvak verandert terwijl er zich een 
auto in je dode hoek bevindt, zal het BCA-systeem van de Rio 
automatisch remmen om een aanrijding te vermijden.

High Beam Assist. Wanneer het donker is, detecteren 
camera's in de voorruit tegenliggers en schakelen automatisch 
naar de dimlichten om andere bestuurders niet te verblinden. 
Zodra de tegenligger voorbij is, wordt het grootlicht weer 
ingeschakeld

Welke uitdagingen je ook tegenkomt op de weg, bij de Kia Rio komen de 
veiligheid en gemoedsrust van jou en je passagiers steeds op de eerste plaats.

Voor wie graag op zijn gemak is.

Rear Cross Traffic Collision Warning (RCCW). Wanneer je 
achteruitrijdt uit een parkeerplaats of oprijlaan waarschuwt 
het radargebaseerde RCCW-systeem je voor aankomend 
verkeer op je pad of in de rijstrook die je op rijdt.



Voor wie gemoedsrust wil.
De Rio gaat niet licht om met veiligheid. Van de geavanceerde materialen van 
het koetswerk en hun ligging tot de integratie van de laatste, waakzaamste en 
proactiefste rijbijstandssystemen zoals gespecialiseerde sensoren en radars ... 
veiligheid primeert altijd.

Zes airbags. Om de inzittenden te beschermen en letsels bij 
een aanrijding te beperken, biedt de Rio airbags vooraan voor 
de bestuurder en de voorzitter, 2 airbags aan de zijkanten en 
2 gordijnairbags die over de hele cabine lopen.

51%. De Rio gebruikt 51% geavanceerd hogesterktestaal 
(AHSS) en staat zo garant voor een ongelofelijk stijve 
carrosserie, een beter beschermde cabine en dynamische 
prestaties.

8 zones met warmgestempelde onderdelen. Dankzij warm 
gestempelde onderdelen in 8 kritieke spanningsoppervlakken 
draagt de versterkte carrosseriestructuur van de Rio bij tot 
nog meer bescherming bij aanrijdingen.

97m lijmverbindingen. Met meer dan 6 keer zoveel 
lijmverbindingen in vergelijking met zijn voorgangers is de Rio 
stijver maar lichter en houdt hij ruis, vibraties en ruwheid beter 
onder controle.

De Kia Rio kan prat gaan op een hele reeks beschermende materialen  
en uiterst geavanceerde kenmerken bedoeld om je veilig en in controle  
te houden en om je te helpen.



Je kunt niet anders dan de pure schoonheid en stijl van de Kia Rio 
bewonderen. En dat geldt ook voor zijn gevoel voor fun en avontuur. Maar zijn 
fraai gestroomlijnde, aerodynamische lijnen zijn niet zomaar een aanvulling 
op zijn toch al mooie design. De Rio is voorzien van Kia’s nieuwste elektrische 
aandrijving met verschillende motoropties waaronder Mild Hybrid (MHEV) en 
iMT. Die zorgen voor een beter en soepeler rijgedrag tijdens elke rit en leveren 
een brandstofbesparing op. Je zou voor minder jaloers worden.

Voor wie houdt van karakter.



Velgen niet beschikbaar in onze markt

Wat er zo mooi is aan het Kia Rio-assortiment? Wat je ook nodig hebt of wenst, er is altijd 
een Rio die je op het lijf geschreven staat. Dankzij een breed gamma aan motoren, met zelfs 
geëlektrifieerde Mild Hybrid en iMT varianten, laat de GT Line je je passie voor sportieve, 
dynamische looks en pittige extra’s botvieren. Maar wat je ook kiest, je kunt er op aan dat 
rijden veel meer zal zijn dan zomaar van punt a naar punt b geraken.

Voor geïnspireerde beslissingsnemers.



Beschermfolie voor de deurdorpels. Na verloop van 
tijd kunnen de voeten van de bestuurder en passagiers 
slijtage veroorzaken aan de deurdorpels. Deze duurzame 
beschermfolie biedt de nodige bescherming. Beschikbaar in 
zwart en transparant.

Kofferbakbescherming. Hoe nat, modderig of smerig het 
ook wordt, met dit op maat gemaakte tapijt is je kofferruimte 
beschermd. Het is stevig, antislip en waterbestendig, met 
opstaande randen. Dankzij het anti-slipoppervlak met textuur 
blijft alles ook zijn plaats. De kofferbakbescherming is op 
maat gemaakt en zo ontworpen om het interieur van je auto 
te vervolledigen. Bovendien is ze uitgerust met het Rio-logo in 
geborsteld aluminium

Geef je Rio een persoonlijke toets of stijl met originele Kia-accessoires die op maat gemaakt 
zijn om een statement te maken. Deze premium accessoires voldoen aan de strengste 
kwaliteits- en stijlnormen en vormen de ultieme aanvulling op je auto. Spreek je lokale Kia-
dealer aan. Die zal je maar wat graag helpen kiezen.

Voor wie graag personaliseert.

iPad®-houder op de achterzetel. Tv-programma's, films, 
games ... je passagier kan voortaan volop van entertainment 
genieten zodat de tijd sneller voorbijgaat tijdens lange ritten. 
Draai- en kantelbaar, voor de beste kijkervaring.

Stoffen vloermatten, fluweel. Zorg dat je wagen langer 
onberispelijk schoon blijft. Deze fluwelen vloermatten van 
hoge kwaliteit beschermen het interieur van je Rio tegen 
dagelijks vuil en geven je Rio tegelijk een mooiere look. Niet 
alleen passen ze naadloos in de voetruimte en dragen ze het 
logo van het voertuig, dankzij de bevestigingspunten en de 
slipvaste onderkant blijven ze ook nog eens goed op hun 
plaats zitten.

Carrosseriestylingkit. Maak je Rio zo uniek als jezelf. Nu kun je een stijlstatement op de weg maken dat niet onopgemerkt zal 
blijven. Voeg met behulp van deze accessoirekit een groot aantal opvallende designdetails toe zoals side skirts, een sierlijst voor 
de achterklep en buitenspiegelkappen. Beschikbaar in klassiek pianozwart, elegant zilver en levendig rood. Al deze producten 
worden zowel als kit als afzonderlijk aangeboden.



Voor wie oog heeft voor detail.
Naast zijn moderne design, technologisch snufjes en slimme functies biedt 
de Kia Rio een heel scala aan opties om je auto te personaliseren en net dat 
tikkeltje meer te geven.

Grille. De iconische tijgersnuitgrille van Kia kreeg voor de Rio 
een facelift. De lange, smalle, gesloten zwart glanzende grille 
heeft nu een nog krachtigere uitdrukking dan voordien en 
versterkt de sportieve look van de Rio.

Regensensor. De regensensor detecteert regendruppels 
op de voorruit en activeert de ruitenwissers zodra uw 
zichtbaarheid te slecht wordt.

Open dak. Een elektrisch aangedreven schuifdak doet de 
nieuwe Rio nog ruimer aanvoelen. 

Elektrisch aangedreven inklapbare spiegels. Klap de 
buitenspiegels in en uit door een druk op de knop of vanop 
afstand langs buiten.

Sleutelloze toegang. Geniet van een handige, sleutelloze 
toegang met de afstandsbediening voor de centrale 
vergrendeling. Open en vergrendel je wagen met één druk  
op de knop op de buitenste deurgreep.

Centrale console in de armsteun. Comfortabele 
ondersteuning terwijl je rijdt, met een soft-touch armsteun in 
een kleur die bij het interieur past.

USB-verbinding. Flash drives en andere compatibele 
audiotoestellen kunnen via de USB-poort worden aangesloten.

Audiosysteem met 8" kleurentouchscreen. Het 8" touchscreen 
geeft de artiest en de naam van het nummer weer en kan 
met een tikje van de vinger worden bediend. Het systeem is 
compatibel met Android Auto, Apple CarPlay en MP3.

Volautomatische temperatuurregeling (FATC).  
De geheugenfunctie van FATC schakelt automatisch het 
systeem aan en uit en handhaaft zo de gewenste temperatuur 
in de wagen.

Verwarmde voorzetels. De voorzetels bieden drie regelbare 
warmteniveaus om het warm te hebben wanneer het koud is 
buiten.

Verwarmd stuur. Op koude ochtenden zul je blij zijn met het 
mooie, verwarmde stuur, dat nu nog gemakkelijker vast te 
nemen is.

USB-laadpoort achteraan. De achterpassagiers kunnen hun 
toestellen handig opladen via de USB-poort op de achterzijde 
van de centrale console.



Voor wie houdt  
van een verfijnd interieur.
Je Kia Rio zegt evenveel over jou aan de binnen- als aan de buitenkant.  
Stof of leder, aan keuze geen gebrek. Je kunt ook gaan voor sportief zwart 
leder bekleding.

Zwart textiel (Pulse). Het zachte maar duurzame stoffen
bekledingsmateriaal biedt warmte en comfort en is voorzien
van een stijlvol ingeweven patroon dat het interieur een extra
moderne toets geeft. De portieren en het dashboard zijn
uitgerust met een bekleding en geschilderd metaal in kleuren
die mooi contrasteren met de stoffen bekleding.

Zwart textiel (Pure). Het zachte maar duurzame stoffen
bekledingsmateriaal biedt warmte en comfort. De portieren  
en het dashboard zijn uitgerust met een bekleding en 
geschilderd metaal in kleuren die mooi contrasteren met  
de stoffen bekleding.

Saturn zwart leder (inbegrepen in het Comfort Pack 
op Pulse). Zachte, versterkte zetels met kunstleder bieden 
langdurig comfort. Een passende bekleding op deuren en 
dashboard zorgt voor een gezellige sfeer binnenin.

GT Line zwart textiel + kunstleder. De opvallende zetels in zwarte stof en kunstleder en de in het oog 
springende grijze stiksels geven de Rio GT Line een chique en sportieve uitstraling.



Totale lengte 4 065/4 070 (GT Line) Beenruimte (vooraan) 1 070
Totale breedte 1 725 Beenruimte (achteraan) 850
Totale hoogte 1 450/1 445 (Eco Pack) Hoofdruimte (vooraan) 987
Wielbasis 2 580 Hoofdruimte (achteraan) 964
Overhang (voorzijde) 830/835 (GT Line) Schouderruimte (vooraan) 1 375
Overhang (achterzijde) 655 Schouderruimte (achteraan) 1 355
Brandstoftank (liter) 45 Bagage (VDA) 290

VelgenKoetswerkkleuren

Afmetingen (mm)

Voor wie houdt  
van een verfijnd interieur.
Met negen levendige kleuren en vier verschillende velgtypes om uit te kiezen, 
beslis jij wat je Kia Rio over jou moet zeggen.

Clear White [UD]* Perennial Grey [PRG]

Silky Silver [4SS]

Aurora Black Pearl [ABP]

Signal Red [BEG]

Urban Green [URG]

Most Yellow [MYW]

Smoke Blue [EU3]

Sporty Blue [SPB]

15" lichtmetalen velgen 
(Inbegrepen in Pack Connect op Pure 

Standaard op Pulse)

15" stalen velgen 
(Standaard op Pure)

16" lichtmetalen velgen 
(Inbegrepen in Navi Pack 

op Pulse)

17" lichtmetalen velgen 
(Standaard op GT Line)

PURE, PULSE & GT LINE

PURE & PULSE

* Niet metaalkleur



Voertuiggarantie van 7 jaar. Elke nieuwe Kia heeft een 
garantie van 7 jaar/ 150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; vanaf 
4 jaar 150.000 km). Deze ‘bumper tot bumper’-garantie 
is gratis en overdraagbaar op volgende eigenaars, op 
voorwaarde dat de auto regelmatig wordt onderhouden 
volgens het onderhoudsschema.

7 jaar EV/HEV/PHEV batterijgarantie van Kia. Wanneer u 
overstapt op een elektrische (EV), hybride elektrische (HEV) 
of Plug-in hybride (PHEV) Kia, is het goed om te weten dat 
onze batterijen gebouwd zijn om lang mee te gaan*. Daarom 
bieden we u graag 7 jaar garantie vanaf de eerste inschrijving 
of 150.000 km, afhankelijk van wat er eerst komt. Ook voor 

batterijen met een laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride 
elektrische Kia-wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie voor 
een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht 
het aantal kilometers op de teller. Dit betekent dat u jarenlang 
kunt genieten van ons milieuvriendelijk assortiment, elke dag 
opnieuw. 

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten.
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige 
bescherming en blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende 
bescherming tegen corrosie en een garantie van 12 jaar tegen 
roesten van binnenuit.

Gerust onderweg.
Bij de aanschaf van een nieuwe Kia willen we dat u zich helemaal één voelt met uw wagen. Niet alleen 
vandaag maar ook de komende jaren. Daarom gelden er voor elke nieuwe Kia exclusieve uitgebreide 
garanties. 

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com. Lees alles over Kia en onze nieuwe modellen. Kom meer 
te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar 
aardgas, en de hybride en brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum 
momenteel werkt.

* Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische (EV), 
hybride elektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische wagens 
(PHEV) zijn ontworpen om lang mee te gaan. Deze batterijen gaan 
vergezeld van een garantie van 7 jaar vanaf de eerste inschrijving 
of van 150.000 km, wat er ook eerst komt. Voor batterijen met 
een laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride elektrische wagens 
(MHEV) geldt de Kia-garantie voor een periode van 2 jaar vanaf de 
eerste inschrijving, ongeacht het aantal kilometers op de teller. Voor 
EV’s en PHEV’s garandeert Kia een batterijcapaciteit van 70%. Een 
vermindering van de batterijcapaciteit in HEV’s en MHEV’s wordt niet 
gedekt door de garantie. Om een capaciteitsvermindering tot een 
minimum te beperken, raadpleegt u de handleiding. Meer informatie 
over de Kia-garantie op www.Kia.com.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële partner van zowel de UEFA als de 
FIFA. We sponsoren de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden die optimaal is afgestemd op uw 
behoeften. Hij of zij geeft u graag meer informatie.



Kia Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en 
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in 
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. 
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht 
verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht 
bij uw lokale Kia-dealer.
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1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door 
Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van 
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie.

Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.


