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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.

Minden információ és specifikáció a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban 
a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. 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. Az aktuális információkért forduljon 
Kia márkakereskedőjéhez.

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kiamotors.hu 

www.kia.com

Eredeti Kia Tartozékok a MOBIS-tól
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Eredeti tartozékok 
Csak a legjobb elég jó.
Emelje ki az új Rio minőségét és tartósságát az Eredeti Kia Tartozékokkal.  
Az autójához tökéletesen illeszkedő tartozékokat és alkatrészeket 
szigorú szabályokat betartva terveztük, gyártottuk és teszteltük. 
Helyi Kia márkakereskedője örömmel segít Önnek választani. 

STÍLUS 4–11   KERÉKTÁRCSÁK 12–13   SZABADIDŐ 14-15   VÉDELEM 16-19     

KOMFORT 20-21       KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁG  22-23



 
Lépjen a  
reflektorfénybe! 

Optikai csomag 
Legyen autója ugyanolyan egyedi, mint Ön. Szemkápráztató 

megjelenés az utazás minden méterén. Az optikai készlet 
olyan lenyűgöző részletekkel és színfoltokkal gazdagítja a Rio 

külső megjelenését, mint az oldalsó szoknya, a csomagtérajtó 
dísz, vagy a külső tükörház-borítás. Klasszikus zongoralakk,  

elegáns ezüst vagy élénkpiros színben. A termékek külön-külön 
vagy együtt, készletben is megvásárolhatók. 

Emelje ki a Kia Rio áramvonalas 
idomait, lenyűgöző kontúr-
jait néhány különösen me-
rész kiegészítővel. 

Fekete készlet 
H8300ADE00BL (készlet) H8431ADE00BL (külső tükörház-borítás) 
H8420ADE00BL (oldalsó szoknya) H8491ADE00BL (csomagtérajtó dísz)

Ezüst készlet 
H8300ADE00SL (készlet) H8431ADE00SL (külső tükörház-borítás) 
H8420ADE00SL (oldalsó szoknya) H8491ADE00SL (csomagtérajtó dísz)

54

STÍLUS STÍLUS
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Optikai csomag, piros 
Tegye teljesen egyedivé autóját: ezekkel a kifinomult részletekkel a Rio garantál-

tan kimagaslik a tömegből. Emelje ki a külső formaterv minden elemét ezekkel a 
lenyűgöző, új részletekkel és színfoltokkal. Az optikai készlet oldalsó kötényeket, 

csomagtartó díszcsíkot, valamint külső tükörház-borítást tartalmaz. Klasszikus 
zongoralakk vagy elegáns ezüst színben is elérhető. A termékek külön-külön vagy 

együtt, készletben is megvásárolhatók. 
H8300ADE00RD (készlet)  H8431ADE00RD (külső tükörház-borítás) 
H8420ADE00RD (oldalsó szoknya)  H8491ADE00RD (csomagtérajtó dísz) 

STÍLUS STÍLUS
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2.  Küszöbvédő elem 
Mindig az első benyomás a legfontosabb. Ezek az alumínium küszöbvédő elemek 

prémium hangulatot teremtve köszöntik a Rio utasait. A kifejezetten a Rióhoz ké-
szített elemeket a modell logója díszíti. 

H8450ADE00AL (2 darabos készlet)

3.  Külső tükörház matrica 
Részletekbe menő sportosság. Ezek a 
külső visszapillantó házra illeszthető 
matricák tökéletesen kiegészítik a Rio 
minden ízében sportos megjelenését. 
Kétféle színben - matt fehér vagy fé-
nyes fekete kivitelben -, kétdarabos 
készletben választhatók. 
H8430ADE00WH (fehér) 
H8430ADE00BL (fekete)

1.  „Versenysávok” karosszéria matricák 
Tegye még sportosabbá autója megjelenését ezekkel a kecses, áramvonalas díszítőelemekkel.  
A kiváló minőségű matricák tökéletesen illeszkednek a Rio körvonalaihoz, matt fehér vagy fé-
nyes fekete színben rendelhetők. Ellenáll a szélsőséges időjárási körülményeknek, a gyakori 
gépi autómosásoknak. Felszerelését bízza szakemberre. 
H8200ADE00BL (fekete) 
H8200ADE00WH (fehér)

STÍLUS
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1.    LED lábtéri megvilágítás 
Ezzel a prémium hatású részlettel ünnepélyes 
fogadtatásban lehet része minden alkalommal: az 
ajtózárak oldásakor piros fénybe borul a lábtér, 
a motor indításakor fokozatosan elhalványul a 
megvilágítás. Válasszon a divatos piros és a klasszikus 
fehér színű megvilágítás között. A második üléssori 
megvilágítás kizárólag első üléssori világítással együtt 
építhető be.

1a. 66650ADE20W (fehér / első üléssor) 
1b. 66650ADE30W (fehér / második üléssor) 
1c. 66650ADE20 (piros / első üléssor) 
1d. 66650ADE30 (piros / második üléssor)

2.  LED-es kilépővilágítás: Kia logó  
Stílusos beszállás az éjszakában: a visszafogott, mégis jól látható megvilágítás 
lenyűgöző látványosságként a Kia logóját vetíti a talajra. Az első ajtók nyitásakor 
automatikusan felkapcsol. 
66651ADE00K 
66651ADE99 (kiegészítő kábelkészlet külön kapható.)

3.  LED-es kilépővilágítás 
A világítás bekapcsol, amint kinyitja az ajtót. A LED talajmegvilágító fények 
karakteres, ugyanakkor visszafogott ragyogásukkal különleges élménnyé varázsolják 
a beszállását, miközben fokozott láthatóságot biztosítanak, különösen sötétben. 
66651ADE00 
66651ADE99 (kiegészítő kábelkészlet külön kapható.)

2

3
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STÍLUS
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KERÉKTÁRCSÁK

 Csavarja el  
a fejeket.

Tegye egyedivé az új Kia Riót 
a rendelhető, dinamikus 

keréktárcsákkal.

17" könnyűfém 
keréktárcsa készlet 

17" nyolc duplaküllős 
könnyűfém kerék-

tárcsa, 6.5Jx17, 
alkalmas 205/45 R17 

abroncsokhoz.   
A készlet kerékagy - 

borítást és négy 
kerékcsavart 

tartalmaz. 
H8F40AK200

16" könnyűfém 
keréktárcsa készlet 

16" nyolc duplaküllős 
könnyűfém kerék-

tárcsa, 6.0Jx16, 
alkalmas 195/55 R16 

abroncsokhoz.   
A készlet kerékagy- 

 borítást és négy 
kerékcsavart 

tartalmaz. 
H8F40AK100

15" könnyűfém 
keréktárcsa készlet 

15" nyolc duplaküllős 
könnyűfém kerék-

tárcsa, 6.0Jx15, 
alkalmas 185/65 R15 

abroncsokhoz. 
A készlet kerékagy- 

borítást és négy 
kerékcsavart 

tartalmaz. 
H8F40AK000

15" acél keréktárcsa 
6.0Jx15, alkalmas 185/65 R15 
abroncsokhoz. Optimális téli 
gumiabroncsokhoz. 
H8H40AK000

15" dísztárcsa acél 
keréktárcsára  
Kiváló minőségű műanyag 
burkolat az eredeti acél 
keréktárcsákhoz. 
52960H8050 (1 db)

Kerékőr, kulccsal 
A zárható kerékcsavarok megbízhatóan védelmezik keréktár-
csáit a lopás ellen. Parkoljon abban a biztos tudatban, hogy amikor 
visszatér, autóján garantáltan ott találja csodálatos könnyűfém 
keréktárcsáit. 
66490ADE00 (hosszú csavarok) 
66490ADE50 (közepes csavarok)
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KERÉKTÁRCSÁK

 
Élvezze ki maradéktalanul a világot.

A Kia Rióval nem csak Ön és utasai juthatnak el bárhová, de felszerelésüket is 
magukkal vihetik.

3.  Oldható vonóhorog 
Amikor jelentős terheket kell vontatnia, ez a kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült vonóhorog 

optimális megoldást jelent. A háromgolyós rögzítési rendszer lehetővé teszi a horog egyszerű, biztonságos és 
diszkrét leszerelését. A járművével vontatható legnagyobb tömegről érdeklődjön Kia márkakereskedőjénél. 

H8281ADE00

4.  Vonóhorog kábelköteg 
A készlet a jármű eredeti csatlakozóit használja, valamint egy olyan, multifunkciós vontatmány modult, amely 

felerősíti a szükséges jeleket. Az izzós és LED-es utánfutó világítással is kompatibilis készlet hangjelzéssel 
figyelmeztet, ha meghibásodik a vontatmány irányjelzője vagy féklámpája. A gépkocsi hátsó ködlámpáját 

automatikusan kiiktatja, ha vontatmányt csatlakoztatunk rá. Megrendelhető 7 pólusú aljzattal, vízleeresztő nyílással, 
vagy 13 pólusú kivitelben, vízálló tokozásban. A 13 pólusú rendszer képes kiszolgálni minden modern lakókocsis 

szolgáltatást. A maximális funkcionalitás érdekében egészítse ki +15/+30 kiegészítő kábellel. 
13 pólusú: H8621ADE00CP 

+15/+30 kiegészítő készlet 13 pólusú rendszerhez: 55621ADE01 
7 pólusú: H8620ADE00CP 

Valós vontatási szokásaitól függően adapterek segítségével átmenetileg is átalakíthatja a 7 pólusú rendszer 13 pólusúra, vagy fordítva. 
13 pólusúról (gépjármű) 7 pólusúra (utánfutó / lakókocsi) átalakító: E919999137 

7 pólusúra (gépjármű) 13 pólusúra (utánfutó / lakókocsi) átalakító: 55622ADB00 

1.  Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó 
Optimális megoldás kerékpáros nyaralásokra vagy egész napos 
kirándulásokra. Maximális élmény, minimális erőfeszítés. Két kerékpár 
(beleértve az elektromos kerékpárokat is) szállítására. Maximális 
terhelhetőség 60 kg. Könnyen rakodható, védett a lopás ellen, és 
lehetővé teszi a csomagtérajtó nyitását a kerékpárok leszerelése 
nélkül. A kerékpártartó 13 pólusú csatlakozóval rendelkezik. 
A beépítéshez 13 pólusú kábelkötegre, esetleg 7 pólusú 
kábelkötegre és 7-13 pólusú átalakítóra van szükség. 
E823055001

2.  Csomagrögzítő háló 
Tudja pontosan, mit hol talál - még 

menet közben is! A csomagrögzítő 
háló tartós és rugalmas, segít-

ségével biztonságosan rögzítheti 
a csomagtartóban elhelyezett 

tárgyakat. 
85720C8100WK

1

1 4

3
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VÉDELEMVÉDELEM

1. Gumi padlószőnyegek színes díszítéssel 
Bármilyen kalandból tér is vissza, az autóba beszállva 
nem kell aggódnia a nedves, saras, homokos lábbelik 
miatt. A tartós, könnyen tisztítható padlószőnyegek 
hatékonyan és hiánytalanul óvják az utastér padló-
ját. A méretre szabott formájú, kétféle színű Rio lo-
góval díszített szőnyegek elmozdulását szabványos 
rögzítőpontok akadályozzák meg. 
H8131ADE00GR  
(szürke / 4 darabos készlet) 
H8131ADE00RE  
(piros / 4 darabos készlet)

4.  Csomagtéri tálca 
Nem lehet olyan nedves, sáros vagy nyirkos az idő, hogy az egye-

di kialakítású tálca ne védené meg tökéletesen a csomagteret a 
piszoktól. Tartós és csúszásmentes, megemelt peremével tö-

kéletesen vízhatlan. A texturált, csúszásgátló felületen nem 
mozdulnak el a csomagok. Autója belső teréhez illeszkedő, 

egyedi kialakítás, csiszolt alumínium Rio logóval. 
H8122ADE00  

(padló alatti tárolótálcával felszerelt modellekhez) 
H8122ADE10  
(padló alatti tárolótálca nélküli modellekhez) 

Kompromisszumok nélkül.
Kosz és kopás? Előzze meg a Kia Rio elhasználódását - miközben az aktív életmódról sem kell lemondania!

2. Textil padlószőnyeg, velúr 
Makulátlanul tiszta belső tér, hosszan. A kiváló minőségű velúr padlószőnyegek megóv-
ják a Rio belső terét a mindennapok során előforduló szennyeződéstől, egyben a meg-
jelenését is javítják. A lábtérbe tökéletesen illeszkedő, fényűzően vastag velúr szőnyege-
ket az első sorban a Rio logója díszíti. A szőnyegeket a normál rögzítőpontokhoz illeszt-
hetjük, hátoldaluk csúszásgátló kialakítású.  
H8143ADE00 (4 darabos készlet) 

3.  Textil padlószőnyeg, alap 
A strapabíró textilből készített padlószőnyegek megvédik az utastéri padló kopásnak leg-
inkább kitett részét az elhasználódástól. A lábtérbe tökéletesen illeszkedő szőnyegeket  
a normál rögzítőpontokhoz illeszthetjük, hátoldaluk csúszásgátló.  A vezető oldali szőnyeget  
a Rio logója díszíti, a pedálsor előtt megerősített saroktámasz található. 
H8141ADE00 (4 darabos készlet) 

5.  Csomagtér szőnyeg, kétoldalas csúszásgátló 
Iskolába, bevásárolni vagy nyaralni indul? Minden helyzetben elté-
rőek a szállítási igények. A kétoldalas csomagtéri szőnyeg sokoldalú 
védelmet kínál: egyik oldalát kiváló minőségű, puha velúr, a másikat 
strapabíró, könnyen tisztítható felület borítja. 
H8120ADE00 (padló alatti tárolótálca nélküli modellekhez) 
H8120ADE10 (padló alatti tárolótálcával felszerelt modellekhez)

1

2
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VÉDELEM

Sárfogó készlet 
Ezek az egyedi kialakítású sárfogók rossz időben, aszfalttól 
távol közlekedve óvják a fenéklemezt, a küszöböket és az 
ajtókat a szennyeződéstől, a sártól és a felverődésektől. 
H8F46AK000 (első / 2 darabos készlet) 
H8F46AK200 (hátsó / 2 darabos készlet)

1.  Küszöb védőfólia 
A vezető és az utas lába idővel elkoptathatja az ajtóküszöböt. Óvja meg a küszöböket ezzel  

a tartós fóliaréteggel. 
1Y451ADE00BL (fekete / 2 darabos készlet) 
1Y451ADE00TR (átlátszó / 2 darabos készlet)

2.  Ajtókilincs fólia 
Érintésveszély! Az ajtókilincsek mögötti üregek fokozott kopásnak vannak kitéve.  
Ezekkel a fóliákkal azonban megelőzhető a sérülés: az autó fényezése olyan marad,  

mint újkorában, mentes a köröm- és kulcsnyomoktól.  
66272ADE00

3.  Rakodóperem védőfólia, fekete 
Rakodja csomagjait be és ki gondtalanul, annak meg-
nyugtató tudatában, hogy a hátsó lökhárító felső  
éle védve van mindenféle karcolástól és súrlódástól. 
H8272ADE00BL

4.  Rakodóperem védőfólia, átlátszó 
Minél több mindent szállít, annál nagyobb az esélye 
annak, hogy megsérül a hátsó lökhárító. Ez a diszkrét, 
átlátszó fólia hatékonyan óvja a fényezést  
az esetleges sérülésektől. 
H8272ADE00TR

Oldalsó díszléc 
Még stílusosabb, még hatásosabb védelem: tegye még sportosabbá, 
egyszersmind elegánsabbá autója vonalait, miközben hatásosan 
óvja a karosszériát a karcoktól és súrlódásoktól. Az egységes 
megjelenés érdekében a karosszéria színére fényezhetők. 
H8271ADE00

1
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1.  Mobil autós vállfa 
Ráncok nélkül, aggodalmak nélkül A vállfa könnyen rögzíthető az első 
ülésre, és ugyanilyen könnyen le is szerelhető onnan, hogy máshol - 
például az irodában vagy szállodai szobában - használhassa. Ha hátsó 
utasokat szállít, el kell távolítani 
66770ADE00

1

COMFORT

 
Legyen rendezettebb az élete.
Kiegészítőnkkel rendet tarthat életében -  
és autójában.

2.  iPad® tartó 
Televíziós műsorok, filmek, játékok - mostantól utasai mindezeket 
élvezhetik menet közben, és a leghosszabb utazások is gyorsan 
telnek majd. Forgatható és dönthető, hogy utasai tökéletesen lássák 
a képernyőt. Kompatibilis termékek: iPad® 1, 2, 3 és 4 , valamint 
iPad®Air 1 és 2. A töltő és az iPad® nem részei a csomagnak.  
66582ADE01

3.  Rögzítő kampó 
Egyszerű, mégis hatékony: ez a diszkrét kampó lehetővé teszi, hogy 
az autós büféből vagy az étteremből hazaszállított ételek, italok ne 
boruljanak ki menet közben. A padlókonzol utas oldali részén rögzíthető. 
A kép illusztráció! 
66743ADE00 

4.  Könyöktámasz 
Telefon, lakáskulcs, pénztárca ... a duplafunkciós könyöklő / tárolórekesz 
egyszerre biztosít fokozott kényelmet és könnyen hozzáférhető, 
praktikus tároló megoldást. A vezetőülésre szerelt könyöklő állítható.  
A kép illusztráció 
H8161ADE00 (balkormányos)

5.  Parkolóradar 
Leegyszerűsíti a parkolást - a hangjelzés az akadályok távolságától 
függően változik. Így egyszerűen, gyorsan és biztonságosan 
manőverezhet be a parkolóhelyre. Megjelenésében eltérhet a gyári 
beépítésű érzékelőktől. 
66602ADE00 (első) 
66603ADE00 (hátsó)

6.  Jégvédő és napellenző 
Akár szélsőséges időjárásban is azonnal útnak indulhat. Erős napsütésben 
megakadályozza az utastér túlzott felmelegedését; hidegben óvja a 
szélvédőt és az első oldalablakokat a lefagyástól. Kifejezetten a Rióhoz 
tervezett tartozék, felszerelt állapotban lopásbiztos kialakítású. 
H8723ADE00

KOMFORT
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Vigyázzon autójára, vigyázzon magára!

Az eredeti Kia tartozékokkal a téli hidegben, nyári forróságban 
is gondját viselheti a Kia Riónak.

6. Elakadásjelző háromszög 
Készüljön fel a váratlan helyzetekre. Ha járműve mozgásképtelenné válik, a messziről 

látható, könnyű elakadásjelző háromszög hatékonyan figyelmezteti a közeledő autósokat 
a veszélyhelyzetre. Könnyű, stabil, összehajtható. Teljesíti az ECE-R27 szabvány 

követelményeit; a legtöbb európai országban kötelező tartozék.  
66942ADE00

7.  Felszerelési táska 
Az úton bármi megtörténhet; ne hagyjon esélyt a kellemetlen meglepetéseknek. A felszerelési táska 

két láthatósági mellényt, elakadásjelző háromszöget, valamint elsősegélynyújtó készletet tartalmaz. 
Megfelel a mindenkori hatályos magyar előírásoknak. 

66940ADE00

8.   Üvegvédelem a Jobb kilátásért 
Biztonságos közlekedés minden körülmények 
között. Lezárja az üveg mikroszkopikus pórusait, és 
víztaszítóvá teszi a felületet, ezáltal gátolja a szélvédő 
és az oldalablakok piszkolódását, valamint javítja a 
körkörös kilátást és a menetbiztonságot.  
A háromlépcsős kezelés tartós védelmet biztosít.

9.   Láthatósági mellény 
Itt kezdődik a biztonság: kiválóan látható, neonszínű 
mellény, amely a rávarrt fényvisszaverő csíkoknak 
köszönhetően éjjel és nappal egyaránt kiváló észlel-
hetőséget biztosít. Az ajtózsebben könnyen elférő 
mellény teljesíti a DIN EN 471 szabvány előírásait; a 
legtöbb európai országban kötelező tartozék. Egy 
méretben kapható 
66941ADE00

1.  Téli autóápolási készlet 
A készlet tartalmaz egy üveg téli ablakmosó 
folyadék koncentrátumot, amellyel akadály-
talanul siklik a szélvédőn az ablaktörlő, és 
amely eltávolítja az útfelületről felverődő 
szennyeződést, ónos esőt és havat. Emellett a 
szélvédő jégmentesítésére szolgáló, pumpás  
spray nem csak megtisztítja az üvegfelületet, 
de megakadályozza annak ismételt befagyását. 
Az ablak megtisztítását jégkaparó segíti, míg a 
szivacs letörli a párát az ablaküvegről. 
LP973APE109K (a készlet a fent említett 
összes terméket tartalmazza)

Az alábbi termékek egyenként is megvásárolhatók:
1a.  Szélvédő jégmentesítő spray  

LP973APE110K (500 ml)
1b. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum 

LP973APE103K (-60 ° C, 1 l)
1c. Téli ablakmosó folyadék, használatra kész 

LP973APE104K (-30 ° C, 5 l)
1d. Téli ablakmosó folyadék koncentrátum 

LP973APE102K (-60 ° C, 500 ml) 
1e Téli ablakmosó folyadék koncentrátum  

LP973APE101K (-60 ° C, 250 ml)

2. Jégkaparó kesztyűvel 
Tartsa kézfejét melegen, szárazon, miközben a szélvédőt 
tisztítja. 
LP950APE01K (a készlet nem tartalmazza)

3.  Nyári autóápolási készlet 
A készlet tartalmaz egy üveg nyári ablakmosó koncent-
rátumot, ami eltávolítja az ablaküvegről a zsíros 
lerakódásokat, rovarokat és egyéb szennyeződéseket, 
és ezáltal kristálytiszta szélvédőt biztosít.  Az igazán 
makacs rovarmaradványokat a rovar eltávolító spray 
segítségével moshatja le a szélvédőről és a fényszórókról.  
A kifejezetten könnyűfém keréktárcsákhoz kifejlesztett 
keréktárcsa-tisztító spray egyben kiváló minőségű 
zsírtalanítóként is használható, és megkönnyíti a fékpor 
és egyéb lerakódások eltávolítását.  A plusz szivacs segít 
letörölni a szennyeződést az üvegfelületekről. 
LP974APE102K (a készlet a fent említett összes terméket 
tartalmazza)

Az alábbi termékek egyenként is megvásárolhatók:
3a.  Nyári ablakmosó folyadék 1:100 koncentrátum 

LP974APE101K (40 ml)
3b.  Keréktárcsa-tisztító spray 

LP970APE101K (500 ml)
3c. Rovar eltávolító spray 

LP970APE102K (500 ml)

4.  Glasscoat kezelés 
Őrizze meg a Rio eredeti ragyogását. 
A fejlett Glasscoat formula óvja a 
külső felületeket a szennyeződéstől, 
az oldószerektől, az útsózástól, az 
autómosóktól és a madárpiszoktól. 
Nem szükséges viaszolni A belső 
szőnyegeket és kárpitokat is 
megvédi a mindennapos piszoktól, 
szennyeződéstől. 
LP982APE1BROK (Bronz csomag) 
LP982APE1SILK (Ezüst csomag) 
LP982APE1GOLK (Arany csomag)

5.  Festékjavító készlet 
Őrizze meg hosszan a Rio 
makulátlan fényezését. Óvja a 
karosszériát a korróziótól. Ideális 
apró karcok, kőfelverődések gyors, 
egyszerű és hatékony javítására. 
Az eredeti javítókészletekben 
lévő festékanyag tökéletesen 
illeszkedik az autó gyári színéhez. 
A cikkszámokról érdeklődjön Kia 
márkakereskedőjénél.

GONDOSKODÁS,  
KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁG 

GONDOSKODÁS,
KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁG

1
2

3

54

6

8

7

9


