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Zvýšte kvalitu a odolnosť svojho nového vozidla Kia Rio pomocou
originálneho príslušenstva Kia. Vytvorené s dokonalou presnosťou
priamo pre vaše vozidlo. Toto príslušenstvo sme navrhli, vyrobili
a otestovali podľa prísnych štandardov najvyššej kvality. Pri
výbere Vám ochotne pomôže najbližší predajca vozidiel Kia.

2

3

DIZAJN

Stante sa
centrom
pozornosti.
Zvýraznite aerodynamické
línie a výrazné kontúry
Vášho vozidla Kia Rio
odvážnymi doplnkami.
4

DIZAJN

Dizajnová súprava pre exteriér
Zaistite, aby Vaše Rio bolo tak isto unikátne jako aj Vy.
Vydajte sa na cesty vo veľkom štýle. Doprajte svojmu
vozidlu farebný akcent vďaka dizajnovej súprave líšt
a krytov na exteriér. Súprava obsahuje bočné lišty,
ozdobnú zadnú lištu na dvere kufra a kryty na spätné
zrkadlá. Súprava je k dispozícii v lesklej čiernej, elegantnej
striebornej alebo energickej červenej farbe. Výrobky
je možné objednať jednotlivo alebo v súprave.

Čierna súprava
H8300ADE00BL (súprava)
H8420ADE00BL (bočná lišta)
Strieborná súprava
H8300ADE00SL (súprava)
H8420ADE00SL (bočná lišta)

H8431ADE00BL (kryty na spätné zrkadlá)
H8491ADE00BL (ozdobná zadná lišta)
H8431ADE00SL (kryty na spätné zrkadlá)
H8491ADE00SL (ozdobná zadná lišta)
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DIZAJN

DIZAJN

Dizajnová súprava pre exteriér, červená
Vytvorte si svoj vlastný osobytý dizajn vozidla pomocou detailov. Pozdvihnite
dizajn vozidla zo všetkých strán putavými detailami a farebnými akcentami.
Súprava obsahuje bočné lišty, ozdobnú zadnú lištu na dvere kufra a kryty na
spätné zrkadlá. Súprava je k dispozícii v lesklej čiernej, elegantnej striebornej alebo
energickej červenej farbe. Výrobky jemožné objednať jednotlivo alebo v súprave.
H8431ADE00RD (kryty na spätné zrkadlá)
H8300ADE00RD (súprava)
H8420ADE00RD (bočná lišta)
H8491ADE00RD (ozdobná zadná lišta)
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DIZAJN

DIZAJN

2

1

1
2. V
 stupné ozdobné lišty
Prvý dojem sa počíta. Vstupné ozdobné hlinníkové lišty zdvihnú Vaše Rio
na prémiovú úroveň. Sú vyrobené na mieru s logom Kia Rio.
H8450ADE00AL (2 ks)

3
3. F
 ólia na spätné zrkadlá
Športový dizajn v každom detaile. Fólie
na spätné zrkadlá dolpnia športový
dizajn Kia Rio. V balení po 2 kusy si
môžete vybrať z dvoch farieb matnej
bielej alebo lesklej čiernej.
H8430ADE00WH (biela)
H8430ADE00BL (čierna)

1. Š
 portové pruhy karosérie
Dodajte vozidlu športový nádych pomocou fólie 2 pruhov, ktoré sa tiahnu cez celú vrchnú
časť vozidla. Pruhy sú vyrobené vo vysokej kvalite a s presným výsekom tak aby sedeli
na línie vozidla. Vyrábané su v čiernej a bielej farbe. Pruhy odolajú klimatickým zmenám
a umývaniu vozidla.
H8200ADE00BL (čierna)		
H8200ADE00WH (biela)
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DIZAJN

1. L
 ED osvetlenie priestoru pre nohy
Skryté podlahové osvetlenie priestoru pre nohy.
Slúži ako uvítacie osvetlenie, ktoré sa automaticky
zapína a vypína pri odomknutí dverí kľúčom.
Po spustení motora sa osvetlenie stlmí. Dostupné
v červenej a bielej farbe, pre prvý a druhý rad
sedadiel. Do druhého radu sedadiel sa môže
namontovať len v kombinácii s osvetlením
prvého radu.
1a. 66650ADE20W (biela, prvý rad)
1b. 66650ADE30W (biela, druhý rad)
1c. 66650ADE20 (červená, prvý rad)
1d. 66650ADE30 (červená, druhý rad)
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1a

1b

1c

1d

2

2. L ED osvetlenie nástupného priestoru, logo Kia
Zaistite si štýlové nastupovanie a vystupovanie, ktoré je praktické hlavne
v tme. Pri otvorení dverí sa na zemi rozsvieti logo Kia. Osvetlenie sa
aktivuje automaticky pri otvorení predných dverí.
66651ADE00K
66651ADE99 (doplnková kabeláž, potrebné pre inštaláciu)
3. L
 ED osvetlenie
Jasné LED osvetlenie priestoru pod dverami zvyšuje pohodlie pri
nastupovaní a vystupovaní, obzvlášť v tme. LED osvetlenie
nástupného priestoru sa automaticky zapne po otvorení
predných dverí a vypne sa po ich zatvorení.
66651ADE00
66651ADE99 (doplnková kabeláž, potrebné pre inštaláciu)

3
11

DISKY KOLIES

Súprava zliatinových
diskov 17"
17" osemlúčové disky
z ľahkých zliatin
s dvojitými lúčmi
6.5Jx17, vhodné pre
rozmer pneumatík
205/45 R17. Súprava
obsahuje pukličku
a štyri matice.
H8F40AK200
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Súprava zliatinových
diskov 16"
16" osemlúčové disky
z ľahkých zliatin
s dvojitými lúčmi
6.0Jx16, vhodné pre
rozmer pneumatík
195/55 R16. Súprava
obsahuje pukličku
a štyri matice.
H8F40AK100

Súprava zliatinových diskov 15"
15" osemlúčové disky z ľahkých zliatin
s dvojitými lúčmi
6.0Jx15, vhodné pre
rozmer pneumatík
185/65 R15. Súprava
obsahuje pukličku
a štyri matice.
H8F40AK000

Oceľový disk 15"
6.0Jx15, vhodné pre rozmer
pneumatík 185/65 R15 ideálne
pre zimné jazdenie.
H8H40AK000
Puklica na oceľový disk 15"
Vysokokvalitná, plastová
puklica vhodná na originálne
oceľové disky.
52960H8050 (jeden kus)

Uzamykacie matice diskov a kľúč
Poistite si svoju štýlovú investíciu súpravou 4 uzamykacích
matíc diskov.
66490ADE00 (dlhý)
66490ADE50 (stredný)

Upútajte
každý pohľad.
Dotvorte si svoje vozidlo
Kia Rio pomocou
dynamických diskov.
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PREPRAVA

3

1
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3. Ť
 ažné zariadenie, odnímateľné
Vysokokvalitné oceľové ťažné zariadenie odolné voči korózii možno jednoducho, bezpečne a nenápadne
namontovať odspodu vozidla vďaka 3-guľôčkovému systému uzamykania. Keď ho nepoužívate, ostáva
skryté. Certifikované podľa predpisu EHK OSN č. 55R. O maximálnom užitočnom zaťažení pri používaní
nosiča bicyklov sa informujte u najbližšieho predajcu.
H8281ADE00

1

1. N
 osič bicyklov pre všetky ťažné zariadenia
Schopný uniesť 2 bicykle a vhodný aj pre elektrické bicykle
s maximálnym užitočným zaťažením 60 kg. Veľmi praktická
funkcia naklonenia umožňuje otvoriť dvere batožinového
priestoru, dokonca aj keď je nosič naložený. Pri použití sú
vysokovýkonný nosič aj bicykle zabezpečené proti krádeži.
Vhodné len pre vozidlá s ľavostranným riadením.
E823055001

2. Sieť do kufra
So sieťou v kufri vozidla si môžete
byť istý, že sa nič nepohne z miesta
aj keď je cesta hrboľatá. Sieť
zabezpečí náklad na mieste.
85720C8100WK

4. Súprava káblov ťažného zariadenia
Inštalácia využíva originálne konektory vozidla a multifunkčný modul prívesu, ktorý zosilní všetky potrebné
signály. Kompatibilná s klasickými žiarovkovými aj LED svetlami prívesu. Obsahuje výstražnú zvukovú signalizáciu
upozorňujúcu na poruchu smerového alebo brzdového svetla prívesu. Po pripojení prívesu sa automaticky vypnú
zadné hmlové svetlá. Systém, chránený vodotesným puzdrom pre 13-pólové zásuvky, zabezpečuje všetky funkcie
moderného karavanu. 13-pólová súprava káblov je pripravená na predĺženie +15/+30 (vyžaduje sa zakúpenie súpravy
predĺženia 55621ADE01): +15: Napájanie iba v prípade, že je zapnuté zapaľovanie a je spustený elektrický generátor
(používaný na chladničku karavanu) +30: Trvalé napájanie pre malú spotrebu energie – doplnkové svetlo a vodné
čerpadlo (používané pri karavanoch a prívesoch na kone).
13-pólová kabeláž: H8621ADE00CP
+15/+30 rozširovací kábel pre 13-pólovú kabeláž: 55621ADE01
7-pólová kabeláž: H8620ADE00CP
V závislosti na Vašom aktuálním používaní tažného zariadenia môžete použiť adaptéry pre dočasnú zmenu zo 7 pólovej
na 13 pólovú kabeláž a naopak.
13-pole (vozidlo) na 7-pole (príves/ karavan) adaptér: E919999137
7-pole (vozidlo) na 13-pole (príves/ karavan) adaptér: 55622ADB00

Užite si svet vo veľkom štýle.
Vaše vozidlo Kia Rio bolo špeciálne navrhnuté tak, aby ste
mohli isť na cesty so všetkým čo môžete potrebovať.
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OCHRANA

1. R
 ohože do každého počasia, s farebným akcentom
Súprava 4 samostatných rohoží, vyrobených na
mieru, aby sa zmestili do priestoru pre nohy. Tieto
mimoriadne odolné rohože zachytávajú vodu, blato,
piesok a cestnú soľ vďaka špeciálnemu povrchu,
ktorý umožňuje ich ľahké čistenie. Rohože pre prvý
rad sedadiel sú označené logom vozidla. Záchytné
body zabezpečia rohož na mieste.
H8131ADE00GR (šedé, súprava štyroch)
H8131ADE00RE (červené, súprava štyroch)

OCHRANA

1
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2. Textilné rohože, velúrové
Vysokokvalitné velúrové rohože zabezpečujú ochranu podlahy a dodávajú interiéru
štýl, vďaka čomu žiari čistotou ako nový. Sú vyrobené na mieru, aby sa zmestili
do priestoru pre nohy, a držia na mieste pomocou štandardných upevňovacích
bodov a protišmykovej zadnej strany.
H8143ADE00 (súprava 4 ks)
3. T
 extilné koberce, štandardné
Tieto rohože na mieru sú navrhnuté tak, aby sa dokonale zmestili do Vášho auta.
Sú vyrobené z odolného plsteného materiálu a bezpečne držia na mieste. Rohož
vodiča dodatočne chráni vystužená časť pod pedálmi, označená logom Rio.
H8141ADE00 (súprava 4 ks)

5

Nerobte kompromis.

5

4. Rohož do batožinového priestoru
Vysokokvalitná velúrová rohož pomáha udržiavať batožinový
priestor v čistote, aby vyzeral štýlovo a stále ako nový.
Vyrobená na mieru, aby sa presne zmestila do batožinového
priestoru. Má odolný a protišmykový povrch, ktorý
je vodeodolný a má zvýšené okraje. Ozdobená je
hlinníkovým logom Rio.
H8122ADE00 (pre vozidlá bez dvojitého dna)
H8122ADE10 (pre vozidlá s dvojitým dnom)

5. Rohož do batožinového priestoru, obojstranná
Dvojúčelová rohož do batožinového priestoru vyrobená
špeciálne pre vozidlo Rio. Na jednej strane je mäkké polstrovanie
z kvalitného velúru pre citlivý náklad a na druhej strane povrch
odolný voči nečistotám pre špinavý náklad.
H8120ADE00 (pre vozidlá bez dvojitého dna)
H8120ADE10 (pre vozidlá s dvojitým dnom)

Ochránte svoje vozidlo Kia Rio pred nečistotami a poškodeniami,
bez toho aby ste sa museli vzdať skutečného aktívneho života.
16
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OCHRANA

1

2

3

4

1. F
 ólia na ochranu prahu dverí
3. F
 ólia na ochranu zadného nárazníka, čierna
Nohy šoféra aj cestujúcich môžu po čase spôsobiť opotrebenie laku na prahoch dverí. Ochránte
Zákazková čierna ochranná fólia na hornú plochu
ich pomocou odolnej fólie.
zadného nárazníka vozidla. Zabraňuje poškodeniu
1Y451ADE00BL (čierna 2 ks)
lakovaného povrchu počas nakladania a vykladania.
1Y451ADE00TR (transprentná 2 ks)
H8272ADE00BL

Súprava lapačov nečistôt, predných a zadných
Pomáhajú chrániť podvozok vozidla, prahy a dvere od
nadmerných nečistôt, topiaceho sa snehu a prskajúceho
blata. Vyrobené na mieru pre Rio. Súprava 2 kusov.
H8F46AK000 (predné, súprvava 2 ks)
H8F46AK200 (zadné, súprava 2 ks)
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Bočné ochranné lišty dverí
Extra štýl, extra ochrana: pridajte hladkým líniám svojho vozidla
ešte viac športovej elegancie a zároveň ochránte boky karosérie
pred škrabancami a odrením. Môžu byť nalakované vo farbe
karosérie pre jednotný vhľad vozidla.
H8271ADE00

2. Ochranná fólia pod kľučky dverí
Udržuje Váš lak svieži a nový tým, že ho chráni pred škrabancami od nechtov
alebo iných predmetov. Je vyrobená z odolného, priehľadného materiálu.
66272ADE00

4. Fólia na ochranu zadného nárazníka, priehľadná
Pružná, priehľadná ochranná fólia na hornú plochu
zadného nárazníka vozidla. Zabraňuje poškodeniu
lakovaného povrchu počas nakladania a vykladania.
H8272ADE00TR
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KOMFORT
KOMFORT

KOMFORT
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4. L akťová opierka s úložným priestorom
S lakťovou opierkou s úložným priestorom, kde je možné uskladniť telefón, kluče či iné
drobnosti, máte všetko po ruke a na tom správnom mieste. Upevňuje sa na sedadlo
šoféra, ktorému tak prínáša konfort na cestách. Pozrite na ilustračný obrázok.
H8161ADE00

1. V
 ešiak na sako
Najelegantnejší a najpohodlnejší spôsob ako udržať svoje oblečenie
počas cesty čisté a nepokrčené. Jednoducho a bezpečne sa upevňuje
k prednému sedadlu a dá sa jednoducho odstrániť, ak ho potrebujete
použiť inde (v kancelárii, hotelovej izbe atď.).
66770ADE00

2. Držiak na iPad® pre cestujúcich vzadu
Držiak je možné bezpečne upevniť na zadnú stranu predného sedadla,
pričom iPad ® sa dá otočiť alebo nakloniť do optimálnej polohy. iPad ®
nie je súčasťou balenia.
Vhodný pre iPad ® 1, 2, 3 a 4 a iPad ®Air 1 a 2.
66582ADE01

Vylepšite si život na cestách.
Prineste celý svet do Vášho vozidla vďaka pomocníkom,
ktorí udržia všetko naporiadku.
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3. H
 áčik na rýchle občerstvenie
Háčik umiestnený v spodnej
časti stredovej konzoly na strane
spolujazdca zabezpečí nádobky
s jedlom a nápojmi, ktoré si necháte
zabaliť so sebou, aby sa počas jazdy
nevysypali a nerozliali. Pozri obrázok.
66743ADE00

5. Parkovacie snímače
Parkovanie je oveľa jednoduchšie s parkovacími snímačmi. Snímače majú
zvukovú signalizáciu, ktorá sa mení v závislosti od vzdialenosti od predmetov
za vozidlom. Zaparkujete tak ľahko, rýchlo a bezpečne. Optika sa môže líšiť
od snímačov nainštalovaných vo výrobnom závode.
66602ADE00 (predné)
66603ADE00 (zadné)
6. Ochranná clona čelného skla
Chráni interiér pred zahriatím zo slnečného žiarenia a ponúka ochranu
čelného skla a predných bočných okien pred námrazou. Po upevnení
je zabezpečená proti krádeži. Vyrobená na mieru pre Vaše Rio.
H8723ADE00

Vyzdvihnite svoj štýl!
Vyberte si niektoré z príslušenstva, ktoré ladia
s rafinovanou krásou Vašeho vozidla Kia Rio.
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STAROSTLIVOSŤ & SERVIS, BEZPEăNOSŤ

STAROSTLIVOSŤ & SERVIS, BEZPEăNOSŤ
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1. K
 orekčné ceruzky na lak
Slúžia ako ochrana proti korózii a zachovávajú
vzhľad vozidla. Pomocou korekčnej ceruzky
na lak môžete opraviť škrabance, odery
od kamienkov a škvrny. Číslo dielu a informácie
o dostupnosti získate od predajcu vozidiel Kia.
2. Povrchová úprava Glasscoat
Chráni vonkajšie povrchy pre účinkami
znečistenia, rozpúšťadlami, cestnou soľou,
vtáčími výkalmi a tiež počas umývania
v automatických linkách. Vozidlo už nemusíte
voskovať. Povrchová úprava Glasscoat
v interiéri tvorí efektívnu hypoalergénnu
PTFE vrstvu chrániacu koberce a čalúnenie
pred každodenným znečistením a škvrnami.
LP982APE1BROK (bronzové balenie Bronze)
LP982APE1SILK (strieborné balenie Silver)
LP982APE1GOLK (zlaté balenie Gold)

3. S
 úprava zimnej autokozmetiky
Táto súprava obsahuje fľašu koncentrovaného
zimného čističa okien (8b), ktorý zabezpečuje ľahký
pohyb stieračov po čelnom skle a udržiava ho bez
nečistôt z vozovky, mrznúceho dažďa či snehu.
Okrem toho, sprej na rozmrazovanie čelného skla (8a)
pomáha vyčistiť zmrznuté okno a zabraňuje opätovnej
námraze. Škrabka na ľad (8f) urýchľuje odstraňovanie
ľadu a hubka (8f) slúži na zotretie kondenzátu z okien.
LP973APE109K (súprava obsahuje všetky vyššie
uvedené produkty)
K dispozícii aj jednotlivo:
8a. Sprej na rozmrazovanie čelného skla
LP973APE110K (500 ml)
8b. Koncentrovaný zimný čistič okien
LP973APE103K (-60 ° C, 1 l)
8c. Zimná zmes do ostrekovačov
LP973APE104K (-30 ° C, 5 l)
8d. Koncentrovaný zimný čistič okien
LP973APE102K (-60 ° C, 500 ml)
8e. Koncentrovaný zimný čistič okien
LP973APE101K (-60 ° C, 250 ml)

4. Škrabka na ľad s rukavicou
Počas oškrabávania ľadu z čelného skla
udržujte svoje ruky v suchu a v teple.
LP950APE01K (nie je súčasťou súpravy)

5. Súprava letnej autokozmetiky
Táto súprava obsahuje fľašu koncentrovaného letného čističa okien (7a), aby
bol váš výhľad na cestu krištáľovo jasný a bez mastných škvŕn, mŕtveho hmyzu
a iných usadením. Ak chcete odstrániť naozaj odolné zvyšky hmyzu z čelného
skla a svetlometov, je tu tiež sprej na odstránenie hmyzu (7c). Sprej na čistenie
ráfikov kolies (7b), špeciálne vyvinutý pre kolesá z ľahkých zliatin, je vysokokvalitný
odmasťovač, ktorý zjednodušuje odstraňovanie brzdového prachu a špiny. Hubka
navyše pomáha odstraňovať odolné škvrny zo skla.
LP974APE102K (súprava obsahuje všetky vyššie uvedené produkty)
K dispozícii aj jednotlivo:
7a. Koncentrovaný letný čistič okien 1:100 LP974APE101K (40 ml)
7b. Sprej na čistenie ráfikov kolies LP970APE101K (500 ml)
7c. Sprej na odstránenie hmyzu LP970APE102K (500 ml)

7
6. Výstražný trojuholník
Tento vysoko viditeľný trojuholník je ľahký, ale
stabilný a dá sa poskladať, aby šetril miesto. Je
v súlade s predpisom EHK č. 27 a je zákonnou
požiadavkou vo väčšine európskych krajín.
66942ADE00
7. Reflexná vesta
Vysoko viditeľná reflexná vesta univerzálnej veľkosti
s reflexnými pásikmi zabezpečuje maximálnu
viditeľnosť vo dne aj v noci. Je v súlade s normou
EN 20471 a je zákonnou požiadavkou vo väčšine
európskych krajín.
66941ADE00

Zvoľte správnu starostlivosť.
Originálne príslušenstvo Kia Vám pomôže ochrániť vozidlo v zimných mrazoch
ale aj pri letných teplách. Postarajte sa o Vaše Rio tak ako si zaslúži.
22
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Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných v čase vydania
tejto publikácie, ktoré sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho
upozornenia. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v ponuke produktov.
Modely a vyhotovenie vozidiel i príslušenstva zobrazené v katalógu môžu byť
odlišné od modelov dostupných na vašom trhu. Z dôvodu obmedzení procesu
tlače sa môže farebné vyhotovenie katalógu mierne odlišovať od skutočných
farieb. Aktuálne informácie získate 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
info@kmss.sk, www.kia.com
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