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Život je úžasný. Je žiarivý, nepredvídateľný a vzrušujúci vo všetkých oblastiach. Nech sa stane čokoľvek, 
kamkoľvek sa vyberiete a všetko, čo objavíte – Kia bude vždy s vami.

V spoločnosti Kia sme zasvätili svoje životy tomu, aby sme sa podieľali na vytváraní lepšej budúcnosti. To je 
dôvod, prečo vyvíjame a vyrábame automobily, ktoré vám umožňujú objavovať a vychutnať si nové horizonty. 
Automobily so vzrušujúcim dizajnom, pokrokovými technológiami a inteligentnými riešeniami. Vozidlá, ktorých 
kvalitu potvrdzuje bezkonkurenčná 7-ročná záruka. Všetko, čo robíme, má jediný cieľ – vždy prekonať vaše 
očakávania. Hovoríme tomu „umenie prekvapiť“.

Pozývame vás na podrobnejšiu prehliadku a nechajte sa prekvapiť.

Život je taký, aký si ho urobíme.
Vitajte vo svete Kia.
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Uniknite z každodenného života v novom 
modeli Kia Rio, ktorý kombinuje pútavý 
dizajn s najnovšími technológiami 
v oblasti účinnosti, pripojiteľnosti 
a bezpečnosti. Vďaka najmodernejším 
technológiám, vylepšeným asistenčným 
funkciám vodiča a najnovšieho 
bezpečnostného vybavenia ponúka 
model Rio slobodomyseľným ľuďom 
dynamický zážitok z jazdy, ktorý 
zodpovedá tempu vášho rušného života.

Pre slobodo-
myseľných ľudí.

DIZAJN EXTERIÉRU
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Odvážna nová Kia Rio je navrhnutá tak, 
aby vám pomohla žiť svoj život tak, ako 
chcete – plný zábavy a dobrodružstva. 
Vďaka priestrannému novo navrhnutému 
interiéru, ktorý kombinuje inteligentné 
možnosti pripojenia s celým radom 
najnovších technológií, a zadným 
sedadlám rozdeleným v pomere 60:40, 
ktoré je možné úplne sklopiť, ponúka 
maximálnu všestrannosť. A k tomu 
všetkému ponúkame 7-ročnú záruku Kia, 
čo znamená, že všetky vaše potreby sú 
úplne pokryté.

Pre milovníkov 
zábavy.

DIZAJN EXTERIÉRU
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Športová, elegantná a nádherne tvarovaná Kia Rio obsahuje mnoho vylepšených a inovatívnych 
dizajnových prvkov. Elegantné línie a mohutné obrysy dodávajú modelu Rio zreteľný žiarivý vzhľad 
spolu s nárazníkom, ktorý obsahuje výrazný prívod vzduchu. Vďaka novým integrovaným LED 
svetlometom, ikonickej mriežke chladiča Kia a 15" diskom kolies z ľahkých zliatin je zaručené, že 
nový model Rio upúta pozornosť.

Pre obdivovateľov 
dizajnu.

DIZAJN EXTERIÉRU
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Vstúpte do novej Kia Rio a kochajte sa pohľadom na dokonalú zmes štýlu, komfortu, technológie, 
bezpečnosti a pripojiteľnosti – všetko na jednom mieste. Od ohromujúceho a priestranného interiéru po 
ergonomicky navrhnuté sedadlá, palubný počítač s 4,2" displejom Supervision a rádio s 8" dotykovým 
displejom – pozornosť sa venovala každému detailu. Pre väčšiu bezpečnosť je k dispozícii tiež celý rad 
ďalších bezpečnostných prvkov. Pre ľudí zameraných 

na štýl.
DIZAJN INTERIÉRU
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Digitálne zvukové vysielanie (DAB) 

DAB využíva digitálny signál na zabezpečenie 
optimálnej čistoty a kvality zvuku rádia, ako aj 
informácií o programoch a skladbách.

Bluetooth 

Technológia Bluetooth v novom modeli Rio poskytuje 
hands-free prístup k telefónu a vybraným funkciám.

Rozpoznávanie hlasu 

Rozpoznávanie hlasu vám umožňuje uskutočňovať 
hovory, počúvať textové správy, ovládať zvuk 
a ponúka ďalšie možnosti – to všetko pomocou 
hlasu.

 Palubný počítač s 4,2” displejom “Supervision”. Vkusný, 
prispôsobiteľný a inteligentne navrhnutý displej palubného počítača 
zobrazuje vonkajšiu teplotu, údaje o vozidle a jazde a umožňuje vám 
upraviť nastavenia vášho modelu Rio.

 Zadná parkovacia kamera Keď cúvate na parkovacie miesto, 
vodotesná zadná parkovacia kamera premieta obraz na 
8" displej spolu s dynamickými pokynmi, ktoré vám  pomôžu 
dostať sa na miesto.

Vďaka najmodernejším technológiám a informačno-zábavným systémom je konektivita 
súčasťou samotnej podstaty vozidla Kia Rio. Pozrite si palubný počítač s 4,2” displejom 
“Supervision”. K dispozícií je audiosystém s 8" dotykovou obrazovkou, ktorý je kompatibilný 
s funkciami Android Auto a Apple CarPlay. Takže máte na výber niekoľko inteligentných 
rozhodnutí.

Pre ľudí, ktorí chcú byť 
neustále v kontakte. 

KO
M

FO
R

T
 A

 V
Ý

B
AV

A

1312



Nová Kia Rio berie vaše pohodlie vážne. K dispozícii sú ergonomicky navrhnuté sedadlá v štýlovej látke. 
Navyše sú k dispozícii ďalšie prvky, ako sú vyhrievané predné sedadlá vodiča, klimatizácia a úžasný spôsob 
maximalizácie priestoru v modeli Rio, kde je vždy dostatok priestoru na oddýchnutie, natiahnutie sa 
a podniknutie ďalšieho dobrodružstva.

Pre ľudí, ktorým záleží 
na pohodlí.

KOMFORT A VÝBAVA
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Bez ohľadu na to, čo prinesie ďalšie dobrodružstvo, výlet do mesta alebo na otvorenú cestu, Kia Rio 
je vždy pripravená.  Vďaka priestrannému interiéru, batožinovému priestoru s objemom 325 litrov 
a flexibilným sklopným zadným sedadlám sa do vozidla pohodlne zmestia všetci cestujúci a batožina, 
čo znamená, že budete vždy pripravení na všetko. 

1. Sklopné zadné sedadlá rozdelené v pomere 60 : 40 Zadné sedadlá sú rozdelené v pomere 60 : 40 a môžete ich úplne sklopiť, 
čo vám poskytuje flexibilitu pri preprave ľudí alebo nákladu.

2. Plne sklopené zadné sedadlá Zadné sedadlá môžete úplne sklopiť, aby ste vo zväčšenom batožinovom priestore mohli 
prepraviť dlhé alebo objemné predmety.

Pre aktívnych ľudí.

KO
M

FO
R

T
 A

 V
Ý

B
AV

A

1716



Pre ľudí v pohybe.

Dynamická jazda a výkon sú kľúčovými prvkami nového modelu Kia Rio. Z tohto 
dôvodu je vybavený upraveným nastavením odpruženia, aby sa zabezpečilo 
pružnejšie a okamžité ovládanie a zlepšilo sa pohodlie pri jazde. Na výber je 
automatická alebo manuálna prevodovka a rôzne pohonné jednotky, takže si 
môžete byť istí, že každý zážitok z jazdy bude vzrušujúci a príjemný.

 Automatická prevodovka Využite 
hladkú akceleráciu, agilné radenie 
rýchlostných stupňov a nízku 
spotrebu paliva poskytované 
7-stupňovou prevodovkou DCT 
(prevodovka s dvojitou spojkou).

 Manuálna prevodovka Efektívna 6-stupňová alebo 5-stupňová 
manuálna prevodovka zaisťuje rýchle a plynulé radenie 
prevodových stupňov. 
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Pre ľudí, ktorí nezabúdajú 
na bezpečnosť.

Zadné parkovacie senzory Tento systém je ideálny pri parkovaní v úzkych 
priestoroch. Používa ultrazvukové snímače umiestnené na zadnom 
nárazníku a pri manévrovaní do parkovacieho miesta vás upozorní na 
všetky prekážky za vami. Zvukovú signalizáciu môžete zapnúť alebo 
vypnúť.

Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu (LKA) so 
sledovaním vozidla pred sebou (LFA) Tento systém využíva 
snímače kamery, aby sledoval dopravné značenie 
a kontroloval, či sa vaše vozidlo nachádza v strede jazdného 
pruhu. Upozorní vás, keď sa vozidlo priblíži k hranici 
jazdného pruhu, a ak je to potrebné, nastaví riadenie tak, 
aby sa vozidlo udržalo v strede.
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Asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/cyklistov/chodcov (FCA) Systém FCA 
analyzuje pomocou údajov z kamery a radaru z vášho vozidla informácie o ostatných vozidlách a chodcoch, aby 
sa predišlo prípadnej kolízii s nimi. Systém FCA tiež zabraňuje kolíziám s vozidlami pri odbočovaní vľavo na 
križovatke. Ak zistí možnú kolíziu, na prístrojovom paneli sa zobrazí výstražný signál a aplikuje sa maximálny 
brzdný výkon. Systém FCA dokáže zaznamenávať približujúce sa vozidlá a cyklistov, ako aj chodcov 
prechádzajúcich cez cestu.

Bez ohľadu na to, ako jazdíte, vo vozidle Kia Rio je bezpečnosť 
vždy najvyššou prioritou. Z tohto dôvodu prináša inovatívne funkcie 
a najmodernejšiu technológiu, aby vás a vašich cestujúcich udržiavalo v bezpečí, 
a to na cestách a pri parkovaní.
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Bez ohľadu na to, s akými problémami sa stretnete pri jazde, Kia Rio sa 
zameriava predovšetkým na vás, vašich cestujúcich, bezpečnosť a pokoj na duši.

ESC so systémom VSM

Elektronický stabilizačný systém (ESC) V prípade 
náhleho brzdenia alebo otáčania systém ESC aktivuje 
reguláciu krútiaceho momentu a nezávislé 
rozdeľovanie brzdnej sily, čím vás bezpečne spomalí 
a zaistí maximálnu kontrolu.

Systém riadenia stability vozidla (VSM) Spolu 
s posilňovačom riadenia poháňaným motorom systém 
VSM pomáha zabezpečiť stabilitu modelu Rio pri 
súčasnom brzdení a zatáčaní.

 Asistent pre rozjazd do kopca (HAC) Získajte dodatočnú podporu pri náročnom 
štartovaní v kopci. Asistent pre rozjazd do kopca zabráni pohybu dozadu.

       Stabilita v priamom smere (SLS) Pri brzdení v priamom smere zaznamenáva systém SLS rozdiel 
medzi brzdným tlakom medzi pravými a ľavými kolesami a upravuje protitlak tak, aby zabránil 
zatáčaniu a udržal vozidlo stabilné v priamom smere.

       Asistent diaľkových svetiel Kamery zabudované v čelnom skle rozpoznajú prichádzajúce vozidlá v noci a automaticky prepínajú svetlá na 
stretávacie, aby zabránili oslneniu ostatných vodičov. Len čo protiidúce vozidlo prejde, diaľkové svetlá sa znovu zapnú. 

Pre vyrovnaných ľudí.

B
E

ZP
E

ČN
O

SŤ
 A

 A
SI

ST
E

N
CI

A

22 23



97m
Vďaka viac ako šesťnásobnému množstvu konštrukčného lepidla 
v porovnaní s predchádzajúcou generáciou je nový model Rio 
pevnejší, ale ľahší a dosahuje nižšie úrovne hluku, vibrácií a lepšiu 
úroveň tvrdosti.

konštrukčného lepidla 

Pre pokoj v duši. 

Model Rio je navrhnutý so zameraním na bezpečnosť. Bezpečnosť je pre model 
Rio prvoradá, od pokročilých materiálov karosérie a ich umiestnenia až po použitie 
najmodernejších, najostražitejších a najproaktívnejších asistenčných systémov vrátane 
špeciálnych snímačov a radarového vybavenia.

51%

 Šesť airbagov Model Rio je vybavený prednými airbagmi vodiča a spolujazdca, dvomi bočnými airbagmi a dvomi 
hlavovými airbagmi, ktoré sú umiestnené po celej dĺžke kabíny, aby sa zaistila ochrana cestujúcich a potenciálne 
zníženie zranení. 

8zón
Vďaka dielom tvarovaným za tepla v 8 kľúčových namáhaných 
oblastiach poskytuje posilnená štruktúra karosérie modelu Rio 
ešte väčšiu ochranu pred nárazmi.

s dielmi tvarovanými za tepla
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Nový model Rio využíva 51 % zdokonalenej vysokopevnostnej 
ocele (AHSS), aby sa zaistila mimoriadna pevnosť karosérie, 
zvýšená ochrana kabíny a dynamický výkon.

AHSS  

Model Kia Rio obsahuje množstvo ochranných materiálov 
a vysoko pokročilých funkcií, ktoré vám pomôžu zaistiť 
bezpečnosť, podporu a kontrolu.
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Všetci budú obdivovať číru krásu a štýl vozidla Kia Rio, ktoré sú 
doplnené zmyslom pre zábavu a dobrodružstvo. Ale jeho elegantné, 
aerodynamické línie nie sú iba doplnkom k dizajnovým prvkom. 
Model Rio je vybavený modernými pohonnými jednotkami, ktoré 
zvyšujú plynulosť a ovládateľnosť každej jazdy a zlepšujú spotrebu 
paliva. Vďaka elegantnému dizajnu vyčnieva nad ostatnými.

Pre ľudí, ktorým 
záleží na dizajne. 

HNACIE ÚSTROJENSTVO
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Súprava štýlových prvkov pre karosériu

Vytvorte si jedinečné Rio podľa seba. Teraz si môžete vytvoriť vozidlo so štýlom, ktorý priťahuje pohľady. Pomocou 
súpravy príslušenstva môžete pridať množstvo nápadných dizajnových detailov. Patria medzi ne bočné ozdobné 
lišty, lišta dverí batožinového priestoru a kryty vonkajších spätných zrkadiel. K dispozícii sú v klasickej klavírnej 
čiernej, elegantnej striebornej a žiarivo červenej farbe. Všetky tieto produkty sú k dispozícii ako súprava aj ako 
individuálne diely.

Upravte si model Rio podľa seba pomocou originálneho príslušenstva Kia, ktoré je 
navrhnuté a skonštruované tak, aby pútalo pozornosť. Sú vyrobené podľa najvyšších 
štandardov kvality a štýlu. Tieto prémiové doplnky sú dokonalým spôsobom, 
ako vylepšiť svoje auto. Porozprávajte sa s miestnym predajcom Kia, ktorý vám 
s radosťou pomôže s výberom.

Pre zákazníkov, ktorým 
záleží na detailoch.
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1. Textilné rohože, velúrové Uchovajte kabínu bezchybnú dlhšie. Tieto vysoko kvalitné velúrové koberčeky chránia interiér 
modelu Rio pred každodenným znečistením a zároveň zdokonaľujú jeho vzhľad. Sú vyrobené na mieru tak, aby dokonale 
zapadli do priestoru pre nohy. Na predných je vyšité logo vozidla a na mieste ich zachytia upevňovacie body a protišmyková 
spodná vrstva.

2. Držiak na iPad pre cestujúcich vzadu® Televízne seriály, filmy, hry – teraz si cestujúci môžu vychutnať počas jazdy všetko, 
takže im na dlhých cestách rýchlejšie ubehne čas. Držiak možno otočiť a nakloniť pre najdokonalejší zážitok počas sledovania.

3. Podložka batožinového priestoru Na mieru prispôsobená podložka ochráni batožinový priestor pred mokrými, zablatenými 
a špinavými predmetmi. Je odolná, protišmyková a vodeodolná s vyvýšenými okrajmi. Reliéfny protišmykový povrch zabráni 
posúvaniu predmetov. Tvar je prispôsobený na mieru a zdokonaľuje interiér vášho vozidla.

4. Ochranná fólia prahu dverí Nohy šoféra aj cestujúcich môžu po čase spôsobiť opotrebenie laku na prahoch dverí. Ochráňte ich 
pomocou novej vrstvy a zvoľte si tieto odolné fólie. Dostupná v čiernej a prehľadnej verzii.
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Elektrické sklopné zrkadlá
Sklopte a vyklopte bočné zrkadlá stlačením 
tlačidla.

Mriežka chladiča
Nový model Rio je vybavený vylepšenou typickou mriežkou chladiča Kia. 
Dlhá, úzka, lesklá čierna mriežka vyzerá pútavejšie ako kedykoľvek predtým 
a podporuje športový vzhľad modelu Rio.

Vyhrievaný volant
V chladných ránach si vychutnáte príjemný 
a ľahko uchopiteľný vyhrievaný volant.

Vyhrievané predné sedadlá
Vyhrievané predné sedadlá sú vybavené tromi 
nastaviteľnými úrovňami teplôt, vďaka ktorým 
sa budete cítiť príjemne, aj keď je vonku 
chladno.

Lakťová opierka v stredovej konzole
Pohodlná podpora pri jazde vďaka mäkkej lakťovej 
opierke vo farbe interiéru.

Zadný nabíjací port USB
Cestujúci vzadu môžu pohodlne nabíjať 
svoje zariadenia cez port USB umiestnený 
na zadnej strane stredovej konzoly.

Pripojenie USB 
Pomocou portu USB 
môžete pripojiť 
USB kľúče a ďalšie 
kompatibilné zvukové 
zariadenia.

Audiosystém 
s 8" dotykovou obrazovkou 

Zvukový systém s dotykovou 
obrazovkou zobrazuje mená 
interpretov a názvy skladieb 

a môžete ho ovládať jednoduchým 
ťuknutím prstom. Systém je 

kompatibilný s funkciami Android 
Auto a Apple CarPlay a tiež ponúka 

kompatibilitu s MP3. 

Pre nadšencov detailov. Kia Rio okrem moderného dizajnu, najmodernejších technológií a dômyselne navrhnutých funkcií ponúka aj široký 
výber voliteľných funkcií, aby ste si mohli prispôsobiť vozidlo podľa seba.

PRVKY
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15" disky kolies z ľahkých
zliatin (pneumatiky 

185/65R15)

15" oceľové disky kolies
s okrasnými plastovými krytmi

(pneumatiky 185/65 R15)

830 6552 580
4 065

1 518
1 725

1 524

Clear White [UD] Perennial Grey [PRG]

SilverSilky  [4SS]

Aurora Black Pearl [ABP]

Signal Red [BEG]

Urban Green [URG]

ellowMostt Ye  [MYW]

Smoke Blue [EU3]

Sporty Blue [SPB]

Disky kolies

Technické údaje

Rozmery (mm)

TECHNICKÉ ÚDAJE A FARBY

Celková dĺžka 4 065/4 070 (GT Line) Priestor na nohy (vpredu) 1 070

Celková šírka 1 725 Priestor na nohy (vzadu) 850

Celková výška 1 450/1 445 (Eco Pack) Priestor na hlavu (vpredu) 987

Rázvor kolies 2 580 Priestor na hlavu (vzadu) 964

Previs (vpredu) 830/835 (GT Line) Priestor v oblasti ramien (vpredu) 1 375

Previs (vzadu) 655 Priestor v oblasti ramien (vzadu) 1 355

Palivová nádrž (litre) 45 Objem batožinového priestoru (VDA) 290

Farby exteriéru

*  Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj štýl riadenia, netechnické činitele a aktuálny stav vozidla. CO2
je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie. Spotreba paliva je uvádzaná na základe metodiky WLTP, pričom testovanie automobilu 
prebieha v nasledujúcich fázach: nízka / stredná / vysoká / extra vysoká.
Viac informácií môžete získať na: https://www.kia.com/sk/o-nas/kia-zazitok/technologia/wltp/

Vďaka deviatim žiarivým farbám exteriéru a dvom rôznym štýlom diskov kolies si váš model Kia Rio 
môžete prispôsobiť na mieru.

Pre sofistikovaných 
svetobežníkov.

Kia RIO 1.2 MPI 1.0 T-GDI
motor zážihový štvorvalec zážihový trojvalec
prevodovka 5 st. mechanická 6 st. mechanická 7 st. automatická DCT
Rozmery/hmotnosti/objemy
dĺžka/šírka/výška (mm) 4 065/1 725/1 450
rázvor (mm) 2 580
rozchod  vpredu/vzadu (mm) 1 518/1 524 (185/65R15)
predný/zadný previs (mm) 830 / 655
svetlá výška (mm) 140
pohotovostná hmotnosť (kg) 1 045 - 1 143 1 100 - 1 198 1 125 - 1 223
celková hmotnosť (kg) 1 570 1 620 1 650
max. zaťaženie strechy (kg) 70
príves brzdený (kg) 910 900 900
príves nebrzdený (kg) 450
batožinový priestor (l), min / max so sklopenýmizadnými sedadlami 300 / 1 078
Parametre motora
zdvihový objem (cm3) 1 197 998
rozvod DOHC
max. výkon (kW(k) pri 1/min) 62 (84) / 6 000 74 (100) / 4 500 - 6 000
max. krútiaci moment (Nm pri 1/min) 118 / 4 200 172 / 1 500 - 4 000
Výkon a spotreba
zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) 13,1 10,4 11,4
max. rýchlosť (km/h) 173 188 185
spotreba (I) (nízka)* 6,5 - 7,2 6,7 - 7,1 6,8 - 7,2
spotreba (I) (stredná)* 4,9 - 5,6 4,9 - 5,4 5,1 - 5,6
spotreba (I) (vysoká)* 4,4 - 5,1 4,4 - 4,8 4,5 - 4,9
spotreba (I) (extra vysoká)* 5,6 - 6,6 5,5 - 6,1 5,5 - 6,1
spotreba (I) (kombinovaná)* 5,2 - 6,0 5,2 - 5,7 5,3 - 5,8
priemer CO2 (g/km)* 118 - 136 118 - 129 120 - 131
typ paliva (min. oktánové. č. ) BA95B
objem palivovej nádrže (I) 45
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7-ročná záruka spoločnosti Kia Záruka spoločnosti Kia sa vzťahuje na 
obdobie 7 rokov od prvej registrácie alebo na 150 000 km, podľa toho, 
čo nastane skôr. Platí vo všetkých členských štátoch EÚ (a v Nórsku, 
Švajčiarsku, na Islande a Gibraltári). Odchýlky podľa platných 
záručných podmienok, napr. záruka na lak alebo výbavu, podliehajú 
miestnym úpravám.

7-ročná záruka na vozidlo

Spoločnosť Kia poskytuje záruku na nové vozidlo na 7 rokov/150 000 km 
(do 3 rokov neobmedzená, od 4 rokov 150 000 km). Táto záruka na celé 
vozidlo odpredu dozadu je bezplatná a prenosná na ďalších vlastníkov za 
predpokladu, že vozidlo je pravidelne udržiavané podľa servisného plánu.

5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie

Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia 
dlhotrvácnu ochranu a lesk. Tiež obsahuje prvotriednu ochranu pred 
koróziou a 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu zvnútra.

Zostaňte v kontakte s Kia

Všetky najnovšie aktuality nájdete na stránke www.kia.com. Zistite 
viac o spoločnosti Kia a o našej vzrušujúcej ponuke nových vozidiel. 
Získajte informácie o úspechoch vo vývoji alternatívnych palív ako sú 
kvapalný plyn, hybridné technológie a palivové články. Objavte, na 
čom pracuje naše Ekologické výskumné centrum. Tiež sa zapájame do 
významných športových udalostí: Kia je oficiálnym partnerom súťaží 
UEFA aj FIFA. Sponzorujeme turnaj Australian Open a tenisovú hviezdu 
Rafaela Nadala.

Financovanie

Váš miestny predajca Kia vám pomôže s plánom financovania, ktorý 
najlepšie zodpovedá vašim potrebám. Spýtajte sa na podrobnosti.

Pokoj, ktorý 
potrebuje
vaša myseľ.

POKOJ V DUŠI
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V쏃etky inform쌴cie a ilustr쌴cie vych쌴dzaj쏒 z 쏒dajov dostupn쏯ch v 썊ase 
vydania tejto publik쌴cie a m쎦쏹u sa kedyko쎗vek zmeni쏉 bez predch쌴dzaj쏒ceho 
upozornenia.
Aktu쌴lne inform쌴cie z썿skate u svojho predajcu Kia.

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
Infolinka: 0850 606 070
info@kmss.sk, www.kia.com
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