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Комплектація
base mid top

Безпека
+++сілок хіндаз ат хіндереп амьлаг івоксиД
+++CAH + MSV + ухур їіцазілібатс аметсис аннорткеле - СSE

+++ іннавурек ирп їіцазілібатс їончіманид аметсис - MSV

+++"урог у" ісур ирп м/а юлортнок аметсиC - CAH

Подушка безпеки водія + + +

+++арижасап икепзеб акшудоП
Бокові шторки безпеки + + +

+++XIFOSI ьнідис хичятид ялд яннелпірК  + комаз "йичятиД"

Комфорт
+++амрек чавюлисдіпорткелЕ

Підігрів керма + +

+++імрек ан юолотінгам яннілварпУ
Bluetooth з розпізнаванням голосу +

+++ індереп ноків икинмойдіп інчирткелЕ
Електричні підйомники вікон задні +

Підігрів передніх сидінь + +

Панель приладів "Supervision" +

Парк-тронік (позаду) +

Бортовий компьютер + + +

++алтівс огонволог яннакимв огончитамотва аметсиС
+)ітсокдивш мяннежембо з( ьлортнок-зїурк йинчитамотвА

Автоматичний клімат-контроль (з іонізатором та функцією усуненн +)яннавітопаз я
Кондиціонер + +

Інтер'єр
+++кинтіколдіп йіньлартнеЦ

++ипам яннатич ялд ипмаЛ
Підсвітка козирків та лампа для читання мапи +

Накладки на педалі (алюміній) +

+++"ьценялГ йинроЧ" відалирп іленап яннелбодзО
Панель приладів Soft Paint Deluxe +

+++чавюрукирп ат акчиньліпоП
Шкіряне оздоблення керма + +

++ППК яннакимереп икчур яннелбодзо енярікШ
Обивка дверей тканина + +

Обивка дверей шкіра +

Сітка в багажнику +

++)юоктівсдіп з( кочивакур ялд укищя яннеждолохО
+++яннеліддів огонжагаб ат утопак яіцялозіомуш авоктадоД

Екстер'єр
+++іратхіл іннамутиторп індаЗ
++)яіцкес DEL( ираф іннамутиторп індереП
++ьценялГ+морХ аротаідар иктішер акдалкаН

++)имакапвок з( 51R 56/581 иниш ат "51 иксид івелатС
+++лакрезд яннавюлугер енчирткелЕ
+удив огоьндаз халакрезд ан уторовоп ічавюротвоП

Кольори

+++edalB oreA икинсичоолкс індереП
Підігрів дзеркал + + +

Підігрів заднього скла + + +

+++авозук уроьлок алакрезд іншінвоЗ
+ончирткеле ясьтюадалкс ощ ,алакрезд іншінвоЗ
++йеревд хіндереп локетс яннавунот екьсдоваЗ

Антиблікове покриття усіх вікон +

+++ханиш в яртівоп уксит кичтаД
Бризковики + + +

Легкосплавні диски 16" та шини 195/55R R16 +

Аудіосистема
+++3PM & DC & оідар-SDR :алотінгаМ

Роз'єми AUX та USB + + +

4 динаміки + + +

2 високочастотних динаміка + +

Доступні варіанти
KIA Rio 1.2 5M/T 4 дв. седан ●
KIA Rio 1.4 6M/T 4 дв. седан ●
KIA Rio 1.4 4A/T 4 дв. седан ● ●

Технiчнi характеристики
TVVC CHOD 4.1TVVC CHOD 2.1нугивД

69318421мє'бО
003,6 / 901000,6 / 48.вх.бо/.с.к ,ьтсінжутоП
002,4 / 731000,4 / 46.121.вх.бо/мН ,тнемом.турК
ТА4 / ТМ6ТМ5ППК

с їончерепоп моротазілібатс із ,носреФ-каМ упитяндереп аксівдіП тійкості 

Підвіска задня типу CTBA - напівзалежна пружинна, торсіонного типу, з телескоп ічними 
гідравлічними амортизаторами

34л ,каб йинвилаП

Гальма передні Вентилюємі дискові 
VENT / Ø256x22t

Вентилюємі дискові 
VENT / Ø280x22t

t01x262Ø / DILOS івоксидt01x262Ø / DILOS івоксидіндаз амьлаГ

надес .вд х-4 кебчтех .вд и-5надес .вд х-4АВОЗУК ПИТ 5-и / 3-х дв.
хетчбек

Максимальна швидкість, км/г МТ/АТ - 167 185 / 170 -

----ТА/ТМ с ,г/мк001 од нігзоР
62,5м ,уторовзор суідаР

Споживання палива літрів на 100км:

----лкиц йикьсіМ   
----асарТ   
----лкиц йинавонібмоК   

Розміри, мм:

0504073405040734анижвоД   
0271027102710271анириШ   
5541554155415541атосиВ   

882983882983л ,яннеліддів енжагаБ
041мм ,снерілк йиньламініМ

Яскраве срібло Чорне дерево Платиновий графіт Вогняний червоний Син я безодня Бронзовий Жовтий хай-тек Блакить міста Повітряний білий

Ваш дилер: Київ, Столичне шосе, 90
www.avtocentr.com.ua

Примітка: виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення. 
Дзвінки зі стаціонарних телефонів та мобільних телефонів – згідно тарифів операторів. 

(044) 206-80-00


