Nowa
KiaKia
The new

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.

NOWA kia RIO

Budzi podziw
Gotowa spełnić Twoje oczekiwania
Nową Kia Rio zaprojektowano tak, by zawsze przyciągała
uwagę. Ten dynamiczny hatchback lub sedan ma jednak do
zaoferowania o wiele więcej, niż tylko atrakcyjną linię.
Jego poziom komfortu i wyposażenia przekracza wymagania
stawiane samochodom tej klasy. Nowa Kia Rio odznacza
się nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, wysokim
poziomem bezpieczeństwa i niskim zużyciem paliwa.
Dodaj do tego wyjątkową, 7-letnią gwarancję Kia,
a otrzymasz samochód dający pełną satysfakcję.

W dobrym stylu
Obniżone nadwozie, krótkie zwisy i sylwetka w stylu coupé.
Kia Rio ma bez wątpienia sportowy charakter. Jednocześnie
zwinność i łatwość parkowania sprawiają, że jest to
wygodne auto miejskie.

JAKOŚĆ KIA

Zasługuje na
najwyższe uznanie
Ekscytująca niezawodność
Nowa Kia Rio pozwala połączyć radość życia z poczuciem
pełnego spokoju ducha. Dzięki najwyższej staranności
i precyzji wykonania, objęta jest 7-letnią gwarancją. Taką
samą, jaka chroni wszystkie inne samochody marki Kia.
Jesteśmy dumni z oferowania niezawodnych pojazdów.
Najwyższa jakość wykracza daleko poza nasze zakłady
produkcyjne. Dokładamy starań, by świadczone przez nas
usługi serwisowe również stały na najwyższym poziomie.
Dzięki temu wybór samochodu marki Kia okaże się wyborem
najlepszym z możliwych.

7-letnia gwarancja Kia Motors
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte
są gwarancją na 7 lat lub 150 000 km
przebiegu. Obowiązuje ona we wszystkich
krajach UE (oraz w Norwegii, Szwajcarii,
Islandii i na Gibraltarze). Szczegółowe okresy
gwarancji oraz jej warunki określone są
w książce gwarancyjnej.

Lampy przednie z diodowymi światłami do jazdy dziennej

Diodowe lampy tylne

STYLISTYKA ZEWNĘTRZNA

Ekspresja emocji

Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami diodowymi

Znaki szczególne
Grill chłodnicy, typowy dla wszystkich
modeli Kia.

Z miłości do detali
Spójrz tylko na grill chłodnicy, przetłoczenia drzwi oraz
muskularny tył. Dzięki nim nadwozie nowej Kia Rio jest
atrakcyjne i dynamiczne. Oczywiście forma to nie wszystko.
Ważna jest również funkcjonalność wykorzystująca
nowoczesne rozwiązania. Dlatego właśnie światła do
jazdy dziennej, lampy tylne i kierunkowskazy w lusterkach
zewnętrznych wykonano w technologii LED.

WNĘTRZE

Pozwól sobie…
…na coś więcej
Kia Rio zaskakuje pod każdym względem. Wystarczy spojrzeć na
wyposażenie standardowe, w którego skład wchodzi nowoczesny system
audio, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne, fotel
kierowcy z regulacją wysokości oraz elektrycznie sterowane szyby przednie
z funkcją bezpiecznego podnoszenia. Wszystko to sprawia, że nowa Kia Rio
gwarantuje przyjemność jazdy zarówno kierowcy, jak i pasażerom.

Inteligentny kluczyk
Teraz wystarczy mieć przy sobie opcjonalny
inteligentny kluczyk. Samochód automatycznie
wykrywa jego obecność. Do odblokowania
drzwi wystarczy naciśnięcie przycisku w klamce
zewnętrznej. Uruchomienie silnika następuje
po naciśnięciu przycisku Start/Stop.

Podgrzewana kierownica
Dostępna opcjonalnie podgrzewana
kierownica to kolejny przykład dbałości
o komfort kierowcy. Funkcja, którą szczególnie
docenisz w chłodne dni.

ERGONOMIA ZA KIEROWNICĄ

W drogę!
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Zrelaksowany, ale bezpieczny
Ergonomicznie zaprojektowane wnętrze maksymalnie
wspomaga kierowcę. Teraz możesz skupić się na tym, co
najprzyjemniejsze - na prowadzeniu. Wyświetlacz komputera
pokładowego znajduje się na wprost kierowcy, w czytelnym
zestawie wskaźników. Regulowana, wielofunkcyjna
kierownica umożliwia wygodne sterowanie wybranymi
funkcjami bez konieczności odrywania dłoni.

1.
Tempomat
	Tempomat zapewnia wygodę podczas jazdy trasami
szybkiego ruchu. Można nim sterować za pomocą
przycisków na kierownicy.
2.– 6.	Komputer pokładowy
Wyświetlacz komputera pokładowego pośrodku zestawu
wskaźników prezentuje rozmaite dane i przypomnienia,
takie jak chwilowe zużycie paliwa, temperatura zewnętrzna,
czy ostrzeżenie o niedomknięciu drzwi.

SŁUCHAJ, OGLĄDAJ, JEDŹ

W kontakcie ze światem
Większy wybór, więcej rozrywki
Nowa Kia Rio gwarantuje prawdziwą ucztę dla zmysłów. Dobrym przykładem jest jej nowoczesny system
audio. Umożliwia on słuchanie ulubionej muzyki z płyt CD lub zewnętrznych źródeł dźwięku, podłączonych
poprzez złącza AUX lub USB. Niezależnie od wybranego nośnika, system nagłośnienia zapewnia doskonałą
jakość dźwięku. Dodatkowo dzięki funkcji RDS można odczytywać informacje o audycjach radiowych
i wykonawcach muzyki oraz komunikaty o sytuacji drogowej.

Radio z RDS, odtwarzacz płyt CD i plików MP3
Nowoczesny system audio wypełnia wnętrze
czystym dźwiękiem.

Sterowanie systemem audio z kierownicy
Reguluj głośność, zmieniaj utwory lub kanały
radiowe bez odrywania dłoni od kierownicy.

Nawigacja z kamerą cofania
7-calowy ekran intuicyjnego w obsłudze
systemu nawigacji może również prezentować
widok z kamery tylnej. Dzięki niej widać, ile
miejsca pozostało za samochodem podczas
cofania.

Złącze AUX/USB/iPod
Maksimum rozrywki: dwa złącza dla różnych
przenośnych źródeł dźwięku.

Zestaw głośnomówiący z łączem Bluetooth®
Prowadź rozmowy telefoniczne z wykorzystaniem zestawu głośnomówiącego i odtwarzaj
ulubioną muzykę poprzez system dźwiękowy
pojazdu.

KOMFORT WNĘTRZA

Rodem z klasy wyższej
Strefa komfortu Rio
W nowej Kia Rio od razu czujesz się swobodnie. Dzieje się tak,
ponieważ nasi projektanci stworzyli przestronne wnętrze,
wykończone materiałami wysokiej jakości. Ergonomicznie
wyprofilowane fotele są nadzwyczaj wygodne. Przyjemna
w dotyku deska rozdzielcza nadaje wnętrzu elegancji.
Dostępna opcjonalnie klimatyzacja automatyczna zapewnia
wysoki poziom komfortu, typowy dla aut klasy wyższej.

Klimatyzacja automatyczna z jonizatorem powietrza
Wybierz odpowiednią temperaturę, a system klimatyzacji
będzie ją utrzymywać automatycznie. Niemal jak rześki
poranek, jonizator powietrza w desce rozdzielczej wprowadza
świeżość do wnętrzu pojazdu.

OPCJE WYKOŃCZENIA WNĘTRZA

Dopasowany
do Twojej osobowości
Do wyboru, do koloru
Nowa Kia Rio: dynamiczna z zewnątrz, elegancka wewnątrz.
Wystarczy tylko wybrać ulubioną kolorystykę wnętrza: czarną, beżową lub brązową.

Wnętrze jednotonowe czarne (HU)
Dostępne w wersji wyposażenia M i L

Wnętrze dwutonowe czarno-beżowe (DCM)
Dostępne w wersji wyposażenia M i L

Tkanina

Tkanina

Tkanina

Tkanina

Wnętrze dwutonowe czarno-brązowe (BBM)
Dostępne w wersji wyposażenia XL

Tkanina

OSIĄGI

Dynamiczna linia,
żywe usposobienie
Pełnia mocy
Nowa Kia Rio została stworzona z myślą o kierowcy.
Daje radość prowadzenia, na każdym zakręcie i na każdej
drodze. Wszystkie jej silniki charakteryzują się niskim
zużyciem paliwa. To cenna zaleta, szczególnie, jeżeli
korzystamy z auta codziennie.

Szybka i zwinna w ruchu miejskim
Konstruktorzy silników nowej Kia Rio znaleźli
złoty środek pomiędzy niskim spalaniem
i satysfakcjonującymi osiągami.

SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW

Więcej mocy
Osiągi i oszczędność
Maksymalna radość z jazdy i minimalne obciążenie dla
kieszeni. To zalety, które połączyliśmy w 2 silnikach
wysokoprężnych i 2 benzynowych. Dzięki nim nowa Kia Rio
charakteryzuje się dobrymi osiągami i wyjątkowo niskim
zużyciem paliwa. Apetyt na paliwo obniża również optymalna
aerodynamika nadwozia oraz specjalne opony o niskim
oporze toczenia.
Przekładnie mechaniczne i automatyczne
Obydwa silniki wysokoprężne dostępne są z 6-biegową
przekładnią mechaniczną. Silnik benzynowy 1,4 l dostępny
jest z 6-biegową przekładnią mechaniczną lub wygodną,
4-biegową przekładnią automatyczną. Silnik benzynowy
1,2 l oferowany jest z 5-biegową przekładnią mechaniczną.

Silnik wysokoprężny U2 1,1 l
75 KM, 170 Nm, 102 g/km CO2
Mniej oznacza więcej. Niskie zużycie paliwa (średnio 3,9 l/100 km )
stawia ten silnik na pozycji lidera pod względem wydajności.
Zaawansowane rozwiązania techniczne jednostki wysokoprężnej
zapewniają wystarczającą moc i odpowiedni moment obrotowy
przy niewielkiej pojemności skokowej.

Silnik benzynowy Kappa 1,2 l
84 KM, 121 Nm, 114 g/km CO2
Aby obniżyć zużycie paliwa i ograniczyć emisję szkodliwych
składników spalin, w tym 4-cylindrowym silniku zastosowano lekki
blok aluminiowy, wał korbowy z przesunięciem osi i podwójny układ
bezstopniowej zmiany faz rozrządu (CVVT).

Silnik wysokoprężny U2 1,4 l
90 KM, 220 Nm, 109 g/km CO2
Podobnie jak silnik wysokoprężny o mniejszej pojemności, ten również
wyposażony jest w nowoczesny układ wtryskowy z szyną paliwową
(common rail), turbosprężarkę WGT, układ zawirowania powietrza
dolotowego i filtr cząstek stałych (DPF). Ta jednostka również
odznacza się wyjątkowo niskim zużyciem paliwa.

Silnik benzynowy Gamma 1,4 l
109 KM, 137 Nm, 127 g/km CO2
Charakteryzuje się dobrą dynamiką przy niskim zużyciu paliwa.
Wyposażony jest w pojedynczy układ bezstopniowej zmiany
faz rozrządu (CVVT), cichy łańcuch rozrządu i wał korbowy
z przesunięciem osi.

Układ podpowiadający optymalne przełożenie
W zestawie wskaźników wersji z mechaniczną skrzynią
biegów wyświetlana jest podpowiedź optymalnego
przełożenia. Umożliwia ona maksymalnie ekonomiczny
styl jazdy.

Z MYŚLĄ O EKOLOGII

Ku lepszej
przyszłości
Wyższa sprawność + niższa emisja = większe oszczędności
W Kia Motors dążymy do tego, by jazda samochodem była jak
najtańsza. Dlatego właśnie Kia Rio to nie tylko dający radość
z jazdy, dynamiczny, zwinny hatchback lub elegancki
i wygodny sedan. To również samochód maksymalnie
oszczędny i przyjazny środowisku.

Wyjątkowe oszczędności
Niższe spalanie oznacza wymierne oszczędności. Dzięki temu
nowa Kia Rio jest nadzwyczaj ekonomiczna.

Układ Start/Stop (ISG)
Po co spalać paliwo na postoju? Po zatrzymaniu na światłach,
ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu neutralnym
i zwolnieniu pedału sprzęgła, układ Start/Stop automatycznie wyłącza
silnik pojazdu. Kierowca decyduje, kiedy ponownie go uruchomić.
To wielka wygoda w jeździe po mieście, a co najważniejsze, układ ten
pomaga obniżyć emisję spalin i wydatki na paliwo.

Wszystkie modele z układem Start/Stop (ISG)
noszą oznaczenie „EcoDynamics”.

Ekologiczne wyzwanie
Jesteśmy dumni z rozwiązań, które pomagają chronić naturę.
Naszym celem jest wytwarzanie samochodów przyjaznych środowisku.
W przypadku pojazdów nie-elektrycznych oznacza to możliwie najniższe
zużycie paliwa i małą emisję szkodliwych składników spalin. Ale to nie
wszystko. Na każdym etapie produkcji Kia przestrzega najnowszych
standardów w zakresie ochrony środowiska i recyklingu. Kiedy okres
eksploatacji pojazdu dobiega końca, gwarantujemy jego utylizację
zgodną z najbardziej restrykcyjnymi normami ekologicznymi.

BEZPIECZeństwo czynne

Pewność prowadzenia
Prosto do celu
W obliczu niebezpiecznych sytuacji na drodze Kia Rio pomaga
uniknąć potencjalnego zagrożenia. W skład szerokiego
wachlarza standardowego wyposażenia z dziedziny
bezpieczeństwa czynnego wchodzi elektroniczny układ
stabilizacji toru jazdy (ESC), układ stabilizacji pojazdu (VSM)
i układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC).

VSM
ESS

ESC
Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
W przypadku gwałtownego hamowania układ ESC steruje siłą
hamowania każdego koła z osobna. W ten sposób pomaga kierowcy
zachować panowanie nad pojazdem.

Doświetlanie zakrętów
Po obróceniu kierownicy automatycznie włączają się dodatkowe
światła, doświetlające pokonywany łuk drogi. Polepsza
to widoczność w ciasnych zakrętach, na skrzyżowaniach i podczas
manewrowania.

Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC)
Zapobiega cofaniu podczas ruszania na stromych podjazdach.
Koła pojazdu pozostają zahamowane przez 2 sekundy, dając czas
na spokojne naciśnięcie pedału przyspieszenia.

Układ stabilizacji pojazdu (VSM)
Współpracuje z układem kierowniczym
wspomaganym silnikiem elektrycznym
(MDPS), zapewniając stabilność podczas
hamowania na zakrętach. Sprawdza się
zwłaszcza na śliskich i nierównych
nawierzchniach.

BEZPIECZEŃSTWO BIERNE

Mocna konstrukcja
Pełna ochrona
Kia Rio dba o Ciebie i Twoich pasażerów. Elementy nadwozia
wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości zapewniają
maksymalną ochronę w przypadku kolizji. Zaprojektowano
je tak, by pochłaniały energię ewentualnego zderzenia
czołowego, uderzenia w tył lub w bok pojazdu.

1. Układ sygnalizowania hamowania awaryjnego (ESS)
W przypadku gwałtownego hamowania migające światła stopu
ostrzegają kierowców nadjeżdżających z tyłu.
2. Sześć poduszek powietrznych
Kia Rio wyposażona jest standardowo w dwie przednie i dwie
boczne poduszki powietrzne oraz dwie kurtynowe poduszki
powietrzne, rozciągające się przez całą długość wnętrza.
Nowoczesny układ poduszek powietrznych współpracuje
z napinaczami pasów bezpieczeństwa, uruchamianymi
automatycznie w sytuacjach awaryjnych.

Kia Rio sedan
Eleganckie nadwozie, pojemny bagażnik.
W sam raz dla Twojej rodziny.

3. Układ monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
W przypadku obniżenia ciśnienia w oponie poniżej wartości
progowej, w zestawie wskaźników pojawia się odpowiednie
ostrzeżenie.
4. Tylne czujniki parkowania
Podczas cofania układ ostrzega dźwiękowo o bliskości innych
pojazdów lub różnego rodzaju przeszkód.
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Kia Rio zdobyła maksymalną liczbę
5 gwiazdek w testach zderzeniowych
organizacji Euro NCAP.

3-DRZWIOWA KIA RIO

Troje drzwi. Trzy litery.
Po prostu… Rio
Gwarancja zazdrosnych spojrzeń
Nowa Kia Rio w wersji 3-drzwiowej prezentuje się jeszcze
bardziej dynamicznie. Zaprojektowana z myślą o młodszych
kierowcach, dostępna jest z takimi samymi silnikami,
jak wersja 5-drzwiowa.

3-drzwiowa Kia Rio
Atrakcyjna, dynamiczna sylwetka oraz
przestronne, bezpieczne wnętrze.

3-DRZWIOWA KIA RIO

Poznaj komfort wnętrza
Wersja 3-drzwiowa może być przestronna
Ten samochód zadziwia nie tylko linią zewnętrzną.
Wnętrze 3-drzwiowej Kia Rio zaskakuje wielkością
i rozwiązaniami podnoszącymi komfort.
Teraz każda jazda może być ekscytująca!

Łatwy dostęp do tylnej kanapy
Oparcie fotela pasażera jest
łatwe do złożenia. Umożliwia
wygodny dostęp do obszernej
części tylnej.

1
PRAKTYCZNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

Pomysłowe rozwiązania
Kompaktowe, ale przestronne
Bez względu na to, jaką podróż planujesz, Kia Rio sprosta
Twoim wymaganiom. Przestrzeń bagażowa ma 288 litrów
objętości. Składane oparcie tylnej kanapy, dzielone
w proporcji 60:40, umożliwia jej dalsze powiększenie.
Niewielkie przedmioty można przechowywać w licznych
schowkach. Dzięki temu będą zawsze pod ręką.
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1. Całkowicie składane oparcie tylnej kanapy
Daje większą elastyczność aranżacji wnętrza i umożliwia
przewożenie dużych ładunków.
2. Przesuwany podłokietnik w konsoli centralnej
Ma możliwość regulacji i dopasowania do indywidualnej
pozycji za kierownicą.
3. Chłodzony schowek przedni o objętości 15 litrów
Przewożone w nim napoje pozostaną schłodzone
nawet w upalne dni.
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4. Siatka na bagaż
Zabezpiecza przedmioty w bagażniku przed przesuwaniem się.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Jeszcze więcej
komfortu i wygody
2

1

7
Pod względem wyposażenia Kia Rio również nie pozostaje w tyle
Standardowe wyposażenie auta wykracza daleko poza wymagania
stawiane pojazdowi tej klasy. Oczywiście zawsze można chcieć więcej.
Wystarczy wtedy sięgnąć po listę rozwiązań opcjonalnych.
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Funkcja automatycznego odparowywania
przedniej szyby
Specjalny czujnik wykrywa osiadanie pary
wodnej na szybie czołowej. Automatycznie
włącza nawiew, szybko przywracając pełną
widoczność.
Bezpieczne podnoszenie szyb drzwi przednich
Aby zapobiec przycięciu dłoni, po napotkaniu
przeszkody podnoszona szyba automatycznie
się cofa.
Czujnik deszczu
Automatycznie włącza wycieraczki już po
wykryciu pierwszych kropli deszczu.

4.

Szyba atermiczna
Zatrzymuje promienie ultrafioletowe
i zapobiega nagrzewaniu wnętrza.

5.

Diodowe światła do jazdy dziennej
i diodowe światła tylne
Podnoszą atrakcyjność wizualną i poziom
bezpieczeństwa.

6.

Automatyczne wycieraczki
z czujnikiem deszczu
Zapewniają optymalne oczyszczanie szyby
przedniej podczas jazdy w deszczu.

7.

Teleskopowa kolumna kierownicy
regulowana w dwóch kierunkach
Możliwość regulacji umożliwia kierowcy
zajęcie wygodnej pozycji.
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8.	Klamki zewnętrzne drzwi
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
podnoszą atrakcyjność zewnętrzną.
9. Dwustopniowo podgrzewane fotele
	Aby zapewnić maksimum komfortu w zimne
dni, siedziska i oparcia foteli przednich mogą
być podgrzewane.
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LAKIERY, OBRĘCZE KÓŁ I DANE TECHNICZNE

Gama obręczy kół

Kolory nadwozia

Karnawał może trwać
cały rok
Twój najlepszy wybór
Szeroka paleta barw, rozmaite obręcze kół.
Wybierz stylistykę, która najbardziej Ci odpowiada.

UD Clear White (Solid)

3D Bright Silver (Metalik)

DYS Digital Yellow (Solid)

BEG Signal Red (Metalik)

DBS Wendy Brown (Metalik)

EU2 Urban Blue (Metalik)

BLA Deep Blue (Metalik)

ABT Graphite (Metalik)

9B Black (Metalik)

15-calowe obręcze stalowe

16-calowe obręcze
ze stopu lekkiego

Wymiary zewnętrzne wersji hatchback (mm)

17-calowe obręcze
ze stopu lekkiego

Wymiary zewnętrzne wersji sedan (mm)

SPOKÓJ DUCHA

Pewność siebie
przez 7 lat
7-letnia gwarancja
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją
na 7 lat lub 150 000 km przebiegu (do 3 lat: bez ograniczeń
przebiegu, powyżej 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód
poddawany był regularnym przeglądom gwarancyjnym,
gwarancja ta jest bezpłatna i przechodzi na kolejnych
właścicieli.
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
oraz z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie
szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia Motors
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są
gwarancją na 7 lat lub 150 000 km przebiegu.
Obowiązuje ona we wszystkich krajach UE (oraz
w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze).
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki
określone są w książce gwarancyjnej.

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

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji
umożliwia korzystanie z najnowszych ich 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 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.

www.kia.com

