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* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-
garancia.  Érvényes az EU tagállamokban 
(beleértve  Norvégiát, Svájcot, Izlandot és 
Gibraltárt). Helyi feltételek szerint érvényes

Az itt található információk, illusztrációk és műszaki adatok a nyomdába adás 
pillanatában megfeleltek a valóságnak. Az adatok előzetes bejelentés nélkül 
változhatnak. A kiadványban látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek 
a Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomtatási eljárás korlátai miatt az itt 
bemutatott karosszériaszínek kis mértékben eltérhetnek a valós árnyalatoktól.  
A legfrissebb információkért kérjük, forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kia.com

www.kia.com

The new KiaAz új Kia
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Az élet annyit ér, amennyit
megélünk belőle.
Köszöntjük a Kia világában!

Az élet csodálatos. Ragyogóan színes, kiszámíthatatlan, 

minden ízében izgalmas. Történjen bármi, a Kiára mindig 

számíthat.

A Kia küldetése, hogy szebb jövőt teremtsünk mind-

annyiunk számára. Ezért fejlesztünk és építünk olyan 

autókat, amelyekkel új távlatokat fedezhet fel és élvezhet 

ki. Lenyűgöző formavilágú, fejlett technológiájú autókat, 

tele intelligens megoldásokkal. Kimagasló minőségük 

zálogaként minden modellünket páratlan, hétéves 

garanciával kínáljuk Önnek. Bármit teszünk, egyetlen 

gondolat mozgat bennünket: az, hogy minden körülmények 

között felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük:  

a meglepetés ereje.

Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát 

a meglepetés erejének.
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Készen áll az Ön életére

Az új Kia Rio: elcsavarja a fejét. Minden értelemben. Ez 

a látványnak is lenyűgöző, dinamikus ferdehátú sokat 

nyújt Önnek. A kategória átlagánál magasabb komfort és 

felszereltség, valamint fejlett technológiák és biztonsági 

megoldások jellemzik. Mindez kedvező üzemben tartási 

költségekkel párosítva. Nem véletlenül: az üzemanyag-

fogyasztás minimális, a CO2-kibocsátás pedig akár  

86 g/km is lehet.

Ha ehhez hozzávesszük a Kia egyedülálló, hétéves garanciáját, 

olyan autót kapunk, amelyet nem lehet nem csodálni.

Garantált az elismerés 

A KIA RIO

4

Nagyszerű személyiség
Mélyen ülő karosszéria, rövid túlnyúlások, kupészerű 
körvonal - ezek a Rio sportos személyiségének  
legfontosabb alkotóelemei.
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* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-
garancia.  Érvényes az EU tagállamokban 
(beleértve Norvégiát, Svájcot, Izlandot és 
Gibraltárt). Helyi feltételek szerint érvényes

7

Megbízhatóan izgalmas

Az új Kia Rio egyszerre felvillanyozó és megnyugtató. Kiváló 

minőségének köszönhetően ez az apró ferdehátú is megkapta 

a Kia egyedülálló, hétéves garanciáját, mint minden Kia 

modell. Büszkén kínálunk Önnek megbízható minőséget. 

Gondoskodásunk túlnyúlik a gyár falain. Messzemenőkig 

elköteleztük magunkat a lehető legkiválóbb kiszolgálás mellett, 

hogy Ön hosszú éveken át évezhesse a Kia Rio  társaságát.

Minőség, amiről  
érdemes beszélni

KIA MINŐSÉG
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Karakterszínész
A jellegzetes Kia hűtőmaszk még erőteljesebbé 
teszi a Rio dinamikus kiállását.

Részletekbe menően izgalmas formaterv
A jellegzetes hűtőmaszktól az oldalfalon végigfutó 

karaktervonalon át az izmos farig, az új Kia Rio tele van 

izgalmas, dinamikus részletekkel. A forma és funkció 

találkozása: a nappali világítás és a külső tükrökbe illesztett 

irányjelzők mind a legmodernebb LED technológiát 

alkalmazzák.

A mozgás és az érzelem 
találkozása

KÜLSŐ FORMATERV

Külső visszapillantó tükrök beépített LED-es irányjelzőkkel

Fényszórók LED-es nappali világítással
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… egy kicsit többel

A Kia Rio természete a meglepetés; az autó prémiumszintű minőséget, 

stílust és felszereltséget kínál. Legyen szó olyan intelligens vezetőt 

támogató technológiákról, mint a beállított hőmérsékletet önmagától tartó 

automata klímaberendezés, vagy az utasokat kivétel nélkül szórakoztató, 

kifinomult audiorendszer, a Rio fedélzetén mindenki kényelemben utazik.

Jutalmazza meg magát…

BELSŐ TÉR

Fűthető kormánykerék 
Hideg időben a fűthető kormánykerék  
kényelme valódi fényűzés.

1110
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Uralja a helyzetet kényelmesen 

Az ergonomikus kialakítású vezetői környezet mindenben 

támogatja a sofőrt, így nincs más dolga, mint a vezetés 

élvezetére koncentrálni. A Supervision műszeregység 

magában foglalja a fedélzeti számítógépet, és az állítható 

kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek révén, egy sor 

funkció anélkül vezérelhető, hogy el kellene engednie  

a volánt.

1. Sebességtartó automatika
 Az autópályán ideális sebességtartó automata a kor-

mánykeréken elhelyezett kapcsolókkal szabályozható.

2.– 6. Fedélzeti számítógép
 A fedélzeti számítógép a műszerfal közepén, az aktuális  

utazásra vonatkozó alapvető információkkal szolgál;  
a fennmaradó üzemanyag mennyiségétől kezdve  
a fogyasztási adatokig.

Kezdődjön a móka!

ERGONOMIKUS VEZETŐI KÖRNYEZET

1

3

5

2

4

6
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Több lehetőség, több kapcsolat 

A Rio fedélzetén biztosra veheti a magas színvonalat: A kifinomult audiorendszer CD-lejátszón 

vagy külső adathordozón - AUX vagy USB aljzat - keresztül játssza le kedvenc zeneszámait. 

Bármilyen zenei forrást is választ, az audiorendszer telt hangzással örvendezteti meg.  

A rádió RDS funkciója szöveges üzenetekben tájékoztatja a programokról, az előadókról  

és a forgalmi helyzetről.

Összhangban a világgal

KAPCSOLÓDÁS

Rádió / CD / MP3 / RDS
Csodálatos hangzás a modern audio rendszernek 
köszönhetően

Navigáció és tolatókamera 
Az ösztönösen kezelhető, 7 colos képernyővel 
felszerelt, teljes térképes navigációs rend szer-
hez tartozó kamera megmutatja, tolatáskor 
mennyi hely van még Ön mögött.

Kormánykerékről vezérelhető audiorendszer 
Szabályozza a hangerőt, léptessen a zeneszá-
mok között, vagy váltson csatornát - mind-
ehhez csak a hüvelykujját kell megmozdítania.

Bluetooth® kihangosító
Fogadjon vagy indítson hívásokat a kihangosítón 
keresztül, hallgassa zenéjét vezeték nélküli 
kapcsolaton át a fedélzeti audiorendszerből.

 AUX / USB / iPod bemenet 
Maximális csatlakozás: két bemenet a különböző 
hordozható lejátszók csatlakoztatására

1514
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A Rio komfortzónája

Az új Kia Rio fedélzetén az első pillanattól otthonosan fogja 

érezni magát, hála tervezőinknek, akik szellős, tágas belső 

teret alkottak, kiváló minőségű anyagok felhasználásával. 

Az ergonomikus kialakítású ülések optimálisan támasztják 

a testet, a puha tapintású műszerfal prémiumhatást kelt. 

A kényelem magas szintjét az olyan intelligens technológiai 

megoldások fokozzák, mint a teljesen automatikus vezérlésű 

klímaberendezés.

Gyorsított pihenés

UTASTÉRI KOMFORT

Teljesen automatikus vezérlésű klímaberendezés / ionizátor
Állítsa be a kívánt hőmérsékletet, és a rendszer automatiku-
san tartja azt. Az ionizátor frissen tartja az utastér levegőjét.
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Hagyjon nyomot

Kívül dinamikus, belül stílusos. Nincs más dolga, mint kiválasztani az Önnek tetsző hangulatot - szürke, fekete  

vagy barna színben, szövet vagy valódi bőrkárpitozással. Minden opciónál alaptartozék a Kia minőség.

Tele karakterrel, de az 
Ön személyisége még belefér

RIO BELTÉRI KIVITELEK

1918

Fekete, egyszínű
stílusos, és divatos, kétféle szövet vagy valódi bőr kivitelben

Sivatagi szürke
Visszafogott elegancia, kétféle szövet vagy valódi bőr kivitelben

Barna
Egyszerűen fényűző: valódi bőr vagy szövet kivitelben

Valódi bőr Valódi bőrValódi bőr

Szövet Szövet Szövet

Szövet Szövet

Válogasson kedvére

A kilencféle karosszériaszínhez háromféle belső színharmónica társítható.
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Teljesítményre termett

Az új Kia Rio mindenekelőtt vezetésre termett. Vezetése 

kanyarról kanyarra, minden úttípuson örömet okoz. Négyféle, 

egytől egyig kivételesen takarékos motor közül választhat 

Még egy ok, hogy átadja magát a vezetés élvezetének.

Dinamikus formaterv, 
dinamikus természet

TELJESÍTMÉNY

Élen jár
A Rio fejlett motortechnológiája a kiváló 
üzemanyag-fogyasztást nagyszerű  
teljesítménnyel kombinálja
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Teljesítmény és takarékosság 

Maximális élmény, minimális költségek mellett. A Rio meg   -

mutatja, hogyan is kell ezt csinálni: két dízel- és két  

benzin motorjának maximális teljesítménye 75-109 LE 

közötti, üzemanyag-fogyasztásuk és CO2-kibocsátásuk  

a kategóriában rendkívül alacsonynak számít. Az 

optimális aerodinamikai teljesítmény és a szilika tartalmú 

gumiabroncsok - a súrlódás és a gördülési ellenállás 

csökkentése révén - tovább mérséklik a fogyasztást.

Kézi / automata sebességváltó

Minden dízelmotor kifinomult hatfokozatú, kézi kapcsolású 

sebességváltóval társítható. Az 1,4 literes benzinmotorhoz 

a hatfokozatú kéziváltó mellett kényelmes, négyfokozatú 

automata sebességváltó is választható. Az 1,2 literes 

benzinmotor ötfokozatú, kézi kapcsolású sebességváltója 

finom váltásokat ígér.

Még több teljesítmény

MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK

U2 1,4 literes dízelmotor
98 g/ km CO2 (ISG-vel), 90 LE / 240 Nm. A motor közös nyomócsöves be-
fecskendezési rendszerrel, változó geometriájú turbófeltöltővel, valamint 
örvénylés-szabályozó szelepekkel rendelkezik, 1800 baros befecskend-
ezési nyomással, megkerülőszelepes turbófeltöltővel és rögtön a leömlő 
után illesztett koromrészecske-szűrővel

U2 1,1 literes dízelmotor (3,3 l / 100 km)
86 g/ km CO2 (ISG-vel)*, 75 LE / 180 Nm. A kevesebb, sokkal több. 
A kategória legjobbjai közé sorolható CO2-kibocsátása és remek 
üzemanyag-fogyasztása méretosztályának legtakarékosabb tagjává 
teszik ezt a motort. A fejlett dízeltechnológiának köszönhetően a mo-
tor bővelkedik teljesítményben és forgatónyomatékban.

Kappa 1,2 literes benzinmotor
109 g/ km CO2 (ISG-vel), 84 LE / 122 Nm. A négyhengeres, kistömegű, 
alumínium szerkezetű erőforrás csapszegeltolásos forgattyús  
mechanizmussal és kétoldali, fokozatmentesen változó szelepvezér-
léssel mérsékli az üzemanyag-fogyasztást és a károsanyag- 
kibocsátást. 

Gamma 1,4 literes benzinmotor
114 g/ km CO2 (ISG-vel), 109 LE / 137 Nm. Ez a motor nagyobb  
teljesítménye ellenére kedvező üzemanyag-fogyasztást kínál, változó 
szelepvezérléssel, csendes futású vezérműlánccal és csapszegeltolá-
sos forgattyús mechanizmussal.

* ISG-vel és Ecodynamics csomaggal

Kategória-első 
Akár csupán 86 g / km CO2-kibocsátás és  
a mindössze 3,3 literes átlagfogyasztás:  
az 1,1 literes dízelmotor fejlett technológiája 
és ISG rendszere a titok nyitja.
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Kivételes megtakarítások
A jobb hatásfok azt jelenti, több pénz marad az Ön zsebében.  
A kiemelkedően kedvező üzemanyag-fogyasztásnak és rendkívül 
alacsony CO2-kibocsátásnak köszönhetően a Kia Rio üzemben tartása 
rendkívül gazdaságos - anélkül, hogy ez a menetteljesítmények 
rovására menne.

Start / Stop (ISG)
Miért égetne üzemanyagot, ha egyhelyben vesztegel? Amint megáll 
a piros lámpánál, a Kia Rio leállítja a motorját, ha a sebességváltó 
üresben van, és Ön lelép a kuplungpedálról. Amint továbbindulna, a 
motor haladéktalanul újraindul. Ez a megoldás rendkívül kényelmes és 
praktikus a városban, ráadásul a rendszer a károsanyag-kibocsátást 
és az üzemanyag-költséget is csökkenti.

Minden Start / Stop rendszerrel felszerelt 
modell megkapja az EcoDynamics emblémát.

Bármerre megy,  
zölden teszi

ECODYNAMICS ÉS A KÖRNYEZET

Kisebb fogyasztás + csekélyebb károsanyag-kibocsátás = 

még jobb eredmények

A Kia azt szeretné, ha minden utat ajándékként élnénk meg. 

A Rio éppen ezért nem csupán dinamikus és élvezetesen 

vezethető,  de a lehető legtakarékosabb és leginkább 

környezetbarát is.

Természetes szépség

Üléseink szivacsa a szójababnak köszönhetően fenntartható 

forrásokból származik.

ECO optimális fokozat kijelzés 
A műszercsoportban elhelyezett ECO optimális fokozat 
kijelző javaslatot tesz a sebességváltásra, ezzel 
gazdaságosabb vezetési stílust szorgalmazva  
(kézi sebességváltóval felszerelt modelleken).

CO2 kibocsátás: akár

86 g/km

Környezetvédelmi kihívás
A Kia rendkívül büszke azokra a megoldásokra, amelyek révén 
hozzájárulhat a természet megóvásához. Végső célunk, hogy mi 
gyártsuk a világ legtisztább üzemű nem elektromos járműveit, 
amelyek ultra alacsony károsanyag-kibocsátás mellett a lehető 
legtakarékosabbak. Ezzel azonban még nincs vége. A gyártási 
folyamat minden fázisában a legmodernebb környezetvédelmi és 
újrahasznosítási elvekhez igazodunk. A jármű hasznos élettar-
tamának végén pedig garantáljuk annak környezetbarát feldol-
gozását, és szigorú újrahasznosítási folyamatok alkalmazásával 
szorítjuk minimálisra a káros hulladék anyagok keletkezését.
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Aktív biztonság

Ha kockázatos helyzetben találja magát, a Rio segít elkerülni 

a fenyegető veszélyt. Különféle fejlett biztonságtechnológiai 

megoldásokat kínál alapáron, az ESC menetstabilizálótól a 

járműstabilitás szabályozáson át a visszagurulás-gátlóig.

Határozott kézzel  
a biztonságért

MENETDINAMIKA

Menetstabilizáló elektronika
Amennyiben hirtelen kényszerül 
fékezni, az ESC minden egyes keréknél a 
megfelelő mértékű féknyomást al-
kalmazza, ezzel segítve az irányíthatóság 
és a stabilitás megőrzését.

HAC (visszagurulás-gátló)
Ha meredek emelkedőn indulna el, a HAC megakadályozza, hogy 
autója visszaguruljon. A fékhatás a gázpedál felengedését követően 
két másodpercig, illetve a szükséges nyomaték eléréséig megmarad.

VSM (járműstabilitás szabályozás)
A járműstabilitás szabályozás (VSM) az elektromos szervokormánnyal 
együttműködve fenntartja az autó stabilitását, ha Ön kanyarodás 
közben kényszerül fékezni - különösen nedves, csúszós, egyenetlen 
úton.

VSM

ESS

ESC
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Körkörös védelem

A Rio Önre és utasaira is vigyáz. A vázszerkezetnél alkalmazott 

megerősített, nagyszilárdságú acélok maximális védelmet 

biztosítanak egy esetleges balesetben. A szerkezet frontális, 

ráfutásos és oldalirányú ütközés ellen is hatékonyan véd.

1. ESS vészfékezési jelzőrendszer
  Ha hirtelen fékeznie kell, a féklámpa villogással figyelmezteti  

a mögöttes forgalmat.

2. Hat légzsák
  A Kia Rio két első, két oldalsó, valamint az utastér teljes hosszát 

lefedő két függönylégzsákot kínál - alapáron. A fejlett légzsákrend-
szer együttműködik a biztonsági övek beépített övelőfeszítőivel, 
amelyek vészhelyzet esetén automatikusan működésbe lépnek.

3. Abroncsnyomás-felügyeleti rendszer
  A műszerfalon kigyullad egy jelzés, ha valamelyik abroncs  

nyomása nem éri el a meghatározott, helyes értéket.

4. Parkolóradar
  Amikor parkolóhelyre tolat be, hangjelzés figyelmezteti, ha  

túlságosan közel kerül más járművekhez vagy a járdaszegélyhez.

Erős és gondoskodó

PASSZÍV BIZTONSÁG

1 2 3 4

Euro NCAP törésteszt
A Rio maximális, 5 csillagos eredményt  
ért el az Euro NCAP töréstesztjén
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Kompakt, mégis bőkezű

Készüljön bármire, a Rio tökéletes társa lesz élete fontos 

eseményei során. Kezdje a 288 literes csomagtartóval, 

amelyben minden elfér - és ha mégsem, a 60:40 arányban 

osztott üléstámla ledöntésével még tágasabbá varázsolhatja 

a csomagteret. A kisebb tárgyak elhelyezésére számtalan 

praktikus tárolórekesz és -megoldás szolgál, így mindent a 

keze ügyében, mégis biztonságban tudhat.

1. Teljesen lehajtható hátsó ülés
 A rugalmasabb helykihasználásért, a nagyobb csomagok  

szállításához.

2. Padlókonzoli, elcsúsztatható könyöklő
 Üléspozíciójához igazítható.

3. 15 literes kesztyűtató
 Hűvösen tartja a frissítőket.

4. Csomagrögzítő háló
 Biztonságosan rögzíti személyes tárgyait a csomagtérben.

Ön köré terveztük

PRAKTIKUM ÉS TÁROLÁS
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Több kényelem, nagyobb  
biztonság, élvezetesebb Rio

FELSZERELTSÉGI OPCIÓK

1. Automatikus párátlanító rendszer
  Szenzor érzékeli a párát a szélvédőn,  

majd automatikusan a szélvédőre irányítja  
a levegőt, hogy Ön gyorsabban élvezhesse  
a tiszta kilátás örömét

2. Biohabos ülőlap
 Az ülésekben alkalmazott biohab 

környezetbarát szójababból készült

3. Biztonsági ablak (a vezető oldalán)
 Automatikusan megfordítja az ablak mozgási 

irányát, ha valamilyen akadályba ütközik, így 
megelőzhető az ujjak becsípődése

4. Esőérzékelő
 Az első esőcseppeknél működésbe hozza  

az ablaktörlőt

5. UV szűrős üveg
 Kiszűri az UV sugarakat, csökkenti az 

utastér felmelegedését

Ami a felszereltséget illeti, a Rio nem fogta vissza magát

Az autó alapfelszereléseinek sora meghaladja a kategóriával szemben 

támasztott elvárásokat. De persze mindig lehet szó többről -  

csak vessen egy pillantást ezekre az alapáras és opciós kiegészítőkre.

6. Napfénytető
  A napfénytetőn át akadálytalanul áramlik  

a napfény és a friss levegő

7. Külső ajtókilncsek
 A karosszéria színére fényezve, az 

egységesen lenyűgöző megjelenésért

8. Áramvonalas fekete ablaktörlő
  Nagy sebességnél a szélvédőhöz szorítja az 

ablaktörlő lapátokat

9. Négy irányban állítható kormánykerék 
 Az ideális komfortos üléshelyzet 

kialakításához

10. Kétfázisú ülésfűtés
  Hideg téli napokon is kényelmesen: 

aktiválható az első ülőlap és a háttámla 
fűtése

1
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Teljes hossz 4,050

Teljes szélesség 1,720

Telkes magasság  1,455

Fejtér (elöl)  1,015

Fejtér (hátul) 960 

Lábtér (elöl) 1,112

Lábtér (hátul) 790

Vállszélesség (elöl) 1,350 

Vállszélesség (hátul)  1,324

Tengelytáv 2,570

Térdhely (hátul) 25

Az első és a hátsó sor 

távolsága  775

A csomagtér hossza  684

A csomagtér szélessége 1,059

A csomagtér térfogata 288 l 

Az Önnek megfelelő lehetőség

Látványos árnyalatok, kecses egyensúly, divatos keréktárcsák: 

válassza ki az Önhöz leginkább illő Riót.

Látványos számok 
körös-körül

FÉNYEZÉS, KERÉKTÁRCSÁK, MŰSZAKI ADATOK Keréktárcsák Karosszéria színek 

EU2_Urban Blue (Metallic)

Rio külső méretek (mm)

*  Minden információ és illusztráció a kiadás idején rendelkezésre álló adatokon nyugszik,  
azok előzetes érteítés nélkül változhatnak. A képeken látható autók illusztrációk.

mm

15" acél keréktárcsa 15" könnyűfém keréktárcsa

BEG_Signal Red (Metallic)

ABT_Graphite (Metallic)

 3D_Bright Silver (Metallic)

BLA_Deep Blue (Metallic)

 UD_White (Solid) DYS_Digital Yellow (Metallic)

DBS_Wendy Brown (Metallic)

 9B_Black (Metallic)

36

Motorok 1.2 Benzin 1.4 Benzin U2 1.1 U2 1.4

Lökettérfogat (cm3) 1,248 1,396 1,120 1,396

Max. teljesítmény (LE / perc)  84 / 6,000 109 / 6,300 75 / 4,000 90 / 4,000

Max. forgatónyomaték (Nm / perc) 122 / 4,000 137 / 4,200 180 /  
1750 - 2500

240 /  
1500 - 2500

Rio műszaki adatok
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7-éves garancia

A Rio kíméletlen teszteken igazolta megbízhatóságát és 
tartósságát, ezért most egyedülálló garanciális feltételeinkkel 
kínáljuk, mint minden új Kia modellt: 7 évre/150 000 
kilométerre érvényes újautó-garancia (3 évig km-korlátozás 
nélkül, a 4. évtől 150 000 kilométerig). A teljes körű garancia 
ingyenes és a későbbi tulajdonosokra szabadon átruházható, 
feltételezve, hogy a járművet előírásszerűen karbantartják.

A fényezésre vállalt ötéves, az átrozsdásodásra vállalt  

12 éves garancia

A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet 
és tetszetős megjelenést biztosít új Kia járművének, amelyet 
kiemelkedő korrózióvédelemmel és 12 éves átrozsdásodás 
elleni garanciával kínálunk.

Kapcsolatban a Kiával

A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó 
legfrissebb híreket. Ismerje meg részletesen a Kiát és 
izgalmas új modelleit.  Tájékozódjon a legfrissebb műszaki 
újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, 
hibrid vagy üzemanyagcellás jármű-technológiákról, vagy 
fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató 
központja. A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos 
partnerei vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak, támogatjuk az 
Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot és Rafael Nadal teniszezőt.

Finanszírozás

Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes 
igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási konstrukciót.  
A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.  Érvényes 
az EU tagállamokban (beleértve  Norvégiát, Svájcot, Izlandot 
és Gibraltárt). Helyi feltételek szerint érvényes

Partner, 
akire számíthat.

LELKI NYUGALOM


