
Nová Kia RIO. Váš život, Vaše pravidla.

Využijte atraktivní nabídku financování s Kia Select za 2 990 ,- Kč měsíčně včetně pravidelného servisu na 3 roky zdarma* 

Záruka 7 let / 150 000 km na celé vozidlo, přičemž na první 3 roky bez omezení kilometrů. 

AKTUÁLNÍ AKCE

SPECIFIKACE CENÍKOVÁ CENA SLEVA AKČNÍ CENA

Comfort
1.25 CVVT- 5st. převodovka 62 kW 289 980 10 000 279 980

Exclusive
1.25 CVVT- 5st. převodovka 62 kW 314 980 10 000 304 980

1.4 CVVT - 6st. převodovka 74 kW 334 980 10 000 324 980

1.4 CVVT - 4st. automatická 74 kW 359 980 10 000 349 980

1.0 T-GDI - 6st. převodovka 88 kW 359 980 10 000 349 980

www.kia.comPlatnost ceníku od: 1.4.2017

VÁŠ DEALER
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STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér Comfort Exclusive
Maska chladiče černá chromovaná

Nárazníky v barvě karoserie ● ●

Vnější kliky a zpětná zrcátka lakovaná lakovaná

Chromové ozdobné okenní lišty ●

Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná ● ●

Vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná s blikači ●

Hlavní světlomety - žárovkový typ ●

Hlavní světlomety projektorového typu ●

Světlomety pro přisvěcování do zatáček ●

Přední mlhové světlomety ● ●

Denní svícení ●

Denní svícení LED ●

Zadní světlomety LED Paket Premium

Tónovaná skla ● ●

Zatmavená skla zadních a pátých dveří Paket Premium

15" ocelové disky kol s pneumatikami 185/65 ●

15" hliníkové disky kol s pneumatikami 185/65 ●

16'' hliníkové disky kol s pneumatikami 195/55 Paket Premium

Dojezdová rezerva ● ●

Interiér Comfort Exclusive
Manuální klimatizace ● ●

Automatická klimatizace Paket Premium

Elektrické ovládání předních oken ● ●

Elektrické ovládání zadních oken ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + alarm + sklopný klíč + sklopný klíč

Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem ● ●

Rádio s MP3 + 4 ks repro

Rádio s MP3 s 5" barevným dotykovým displejem + 6 ks repro

Zadní parkovací kamera ●

USB 2.0 + AUX audio port ● ●

Ovládání audio systému na volantu ● ●

Palubní počítač ● ●

Bluetooth handsfree ●

Tempomat s omezovačem rychlosti Paket ADAS  Paket ADAS/Premium

Přístrojová deska Supervision Paket ADAS Paket ADAS/Premium

Nastavení intenzity podsvícení přístrojů ● ●

Komfortní funkce blikačů - "trojblik" ● ●

Indikátor řazení (pro manuální převodovku) ● ●

Čidlo nedostatku kapaliny v ostřikovači ●

Dešťový senzor Paket Premium

Výškově a podélně stavitelný volant ● ●

Výškově stavitelné sedadlo řidiče ● ●

Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech ● ●

Výškově stavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech ● ●

Vyhřívaná přední sedadla Paket Premium

Vyhřívaný volant Paket Premium

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky ● ●

Chromové vnitřní kliky dveří Paket Premium

Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60/40 ● ●

Dvojitá podlaha zavazadelníku ●

Úchytná oka v zavazadlovém prostoru ● ●

Loketní opěrka předních sedadel ●

Schránka na brýle s bodovým světlem ● ●

Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách ● ●

Varovný systém při opuštění jízdního pruhu (LDWS) Paket ADAS Paket ADAS

Systém autonomního nouzového brzdění (AEB) Paket ADAS Paket ADAS

USB nabíječka ve druhé řadě sedadel ●
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Bezpečnost Comfort Exclusive
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace) ● ●

Boční airbagy pro přední sedadla ● ●

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla ● ●

Antiblokovací systém ABS ● ●

Elektronický stabilizační systém ESC ● ●

Rozdělovač brzdného tlaku EBD ● ●

Brzdový asistent BAS ● ●

Asistent průjezdu zatáčkou CBC ● ●

Směrová stabilizace vozidla při brždění SLS ● ●

Systém řízení stability vozidla VSM ● ●

Systém kontroly trakce TCS ● ●

Asistent pro rozjezd do kopce HAC ● ●

Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS ● ●

Měřič tlaku v pneumatikách TPMS ● ●

Indikace nezapnutých pásů ● ●

Předpínače bezpečnostních pásů ● ●

Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX ● ●

IN KEY imobilizer ● ●

Parkovací asistent vzadu ●

Výbava na přání Comfort Exclusive
Metalický/perleťový lak 13 000 13 000

Integrovaná GPS navigace se 7" barevným dotykovým displejem 11 000

Paket ADAS (systém autonomního nouzového brždění AEB, varovný 
systém při opuštění jízdního pruhu LDWS, tempomat s omezovačem 
rychlosti, přístrojová deska Supervision)

14 000 14 000

Paket Premium (Automatická klimatizace, 16'' hliníkové disky kol s 
pneumatikami 195/55, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant, 
tempomat s omezovačem rychlosti, přístrojová deska Supervision, 
dešťový senzor, zadní světlomety LED, zatmavená skla zadních a 
patých dveří, chromové vnitřní kliky dveří)  

30 000

 Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Obsah 
tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez 
předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o 
doporučené prodejní ceny. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní 
limity odpovídající normě EURO6. Záruka 7 let nebo 150 000 km. Na první 3 roky se neuplatňuje omezení ujetými 
kilometry. Záruka na prorezavění 12 let bez omezení kilometrů. Záruka na lak 5 let / 150 000 km. Slevy a bonusy jsou 
určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u 
autorizovaných dealerů Kia. Reprezentativní příklad Kia Rio 1,25 CVVT Comfort: Cena vozu 274 980 Kč vč. DPH, výše 
úvěru 178 737 Kč, jednorázová splátka hrazená klientem: 96 243 Kč (35% z poř. ceny), pevná úroková sazba: 4,74%, 
RPSN: 8,8%, 1.-47. měsíční splátka úvěru: 2 323 Kč, 48. splátka úvěru: 95 793 Kč, 1.-48. splátka pojištění HAV:  440 
Kč, POV:  227 Kč, poplatek za poskytnutí úvěru: 0 Kč, celková částka k uhrazení (jistina, úroky, havarijní pojištění, pov. 
ručení, poplatek): 236 990 Kč, délka úvěru 48 měsíců, nájezd 10.000 km/rok, HAV a POV pojištění – sazby platné u 
pojišťovny Generali při spoluúčasti 10%/10.000 Kč. *„Servis zdarma'' platí 3 roky nebo 30 000 km (podle skutečnosti, 
která nastane dříve) a zahrnuje materiál a práci. Akce je platná do 30.4.2017 Pro bližší informace navštivte www.kia.com
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