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A vida é o que fazemos dela.
Bem-vindo ao mundo da Kia!

A vida é fantástica! É intensa, imprevisível e emocionante em 

todas as suas vertentes. Aconteça o que acontecer, vá onde 

for e descubra o que descobrir, pode contar com a Kia para 

estar sempre ao seu lado.

Na Kia, dedicamos as nossas vidas a contribuir para um 

futuro melhor. É por isso que desenvolvemos e construímos 

automóveis que ajudam a descobrir e a apreciar novos 

horizontes. Viaturas que se destacam pelo seu design 

excecional, tecnologias avançadas e soluções inteligentes, 

usufruindo além disso da nossa incrível garantia de  

7 anos, prova inquestionável da nossa extrema qualidade. Em 

tudo aquilo que fazemos, a nossa missão é sempre exceder 

as expectativas dos nossos Clientes. Chamamos a isso “The 

Power to Surprise” (“O poder de surpreender”).

Convidamo-lo então a ver os nossos produtos com mais 

detalhe e a deixar-nos surpreendê-lo!



Deixe-se fascinar. 
É difícil não ficar impressionado com o novo Kia Rio, um automóvel compacto que 

consegue oferecer-lhe tudo aquilo de que precisa e muito mais! O design dinâmico 
e elegante deste modelo torna-o irresistivelmente apelativo, enquanto as. suas 

funcionalidades e equipamentos de conforto, aliados à tecnologia de ponta, 
transformam todas as viagens em ocasiões de puro prazer. Ao mesmo tempo, 

os avançados equipamentos de segurança oferecem-lhe toda a paz de espírito 
que merece. 
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O seu tipo de carro, para o seu tipo 
de vida.
O novo e arrojado Kia Rio foi concebido para aumentar a diversão na estrada. Os bancos 
traseiros  rebatíveis e o habitáculo espaçoso oferecem-lhe toda a versatilidade de 
que necessita, enquanto as inteligentes opções de conectividade lhe proporcionam 
inúmeras formas de manter a sua ligação ao mundo. A condução dinâmica que 
este modelo lhe assegura e os seus baixos custos de manutenção são outros 
aspetos que não deixarão de o entusiasmar. E, para fechar com chave de ouro, 
a nossa garantia de 7 anos (líder da sua classe) é outro fator que lhe recorda 
que o novo Kia Rio corresponderá sempre às suas necessidades. 
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Conheça o hatchback que prende os 
olhares.
Desportivo, elegante e esculturalmente belo, o remodelado Kia Rio apresenta um design 
mais inovador do que nunca. As linhas aerodinâmicas e os contornos musculados 
conferem-lhe o seu aspeto caracteristicamente vibrante. E, com equipamentos como 
a emblemática grelha "nariz de tigre" da Kia, as novas jantes de liga leve de 17" e os 
fantásticos faróis bifuncionais com luzes de circulação diurna LED  integradas, o 
Rio oferece uma elegância sólida que se estende até aos pormenores.
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Mais magia.
É difícil bater o interior moderno, desportivo e direcionado para o condutor do 

novo Kia Rio. O conforto dos ocupantes fica desde logo garantido, graças a 
equipamentos que vão desde os materiais suaves ao toque até aos bancos 

dianteiros ergonómicos, passando pelo mais recente interface amigo do 
condutor e pelo cómodo acesso sem chave. Com tanto conforto e tecnologia 

à sua disposição, o espaçoso e funcional Kia Rio poderá fazer com que o 
condutor se sinta algo desconfortável quando se sentar noutros locais.

No âmbito do nosso abrangente compromisso de 

qualidade, todos os veículos Kia novos equipados de 

origem com um dispositivo de navegação LG têm 

direito a 6 atualizações de mapas anuais gratuitas no 

Concessionário. Com este programa único, o seu 

sistema de navegação permanecerá sempre atualizado.

Atualização de mapas 
durante 7 anos
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Um automóvel tão ligado ao mundo como 
a sua vida. 

Quando se trata das opções de conectividade para o seu novo Kia Rio, a dificuldade é escolher! 
Dotado das mais modernas e inteligentes tecnologias, o sistema de infotainment irá mantê-lo 

totalmente ligado, informado e entretido. 

1. Ecrã de supervisão LCD de 3.5"  Pleno de bom gosto, personalizável e inteligentemente concebido, este ecrã 
exibe a temperatura exterior, assim como os dados sobre o veículo e os parciais de condução.

2. Sistema áudio com ecrã tátil a cores de 7"  Este sistema áudio, com ecrã tátil, exibe os nomes dos artistas e das 
faixas, podendo ser comandado através de um simples toque. É compatível com MP3.

3. Ligações auxiliar e USB  As suas pens com ficheiros de música, bem como outros dispositivos áudio compatíveis, 
podem ser ligados através das entradas auxiliar ou USB.

Bluetooth 

No novo Rio, a tecnologia Bluetooth oferece-lhe 
acesso mãos-livres ao seu telefone e a determinadas funções.

Sistema de navegação com ecrã a cores de 7”

Este sistema de navegação multilíngue inclui  
um ecrã TFT-LCD de alta definição de 7" e exibe as 
imagens da câmara de auxílio ao estacionamento 
traseiro.

Digital Audio Broadcasting (DAB) 

O sistema DAB recorre a sinais digitais para proporcionar 
uma nitidez de som e um desempenho do recetor de rádio 
excecionais. Proporciona também acesso a informações 
sobre programas e faixas de música. 

Reconhecimento de voz 

A função de reconhecimento de voz (opcional) permite-lhe 
estabelecer percursos de navegação, efetuar e receber 
chamadas telefónicas, ouvir mensagens de texto, comandar 
o sistema de áudio e muito mais. Basta pronunciar as suas 
ordens.
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O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor perfeitamente ligado ao seu telefone, 
reduzindo as distrações, para que a condução seja sempre segura. Esta interface simples e 
intuitiva permite aceder a funções como Google Maps, aplicações, música e comando por voz, 
organizando automaticamente as informações em cartões simples, que são exibidos sempre 
que necessário.

O Apple CarPlayTM é uma forma inteligente e segura de utilizar o seu iPhone durante a 
condução. Este sistema faz uma recolha de todas as ações que o condutor possa querer 
realizar e coloca-as no ecrã do seu Rio, para que consiga mais facilmente obter direções, fazer 
uma chamada e ouvir música - tudo enquanto se mantém concentrado na estrada.

 * Smartphone com pacote de dados de internet necessário para ativar os serviços. 
**Podem aplicar-se restrições legais a estes serviços, consoante o país.

1. Trânsito ao vivo**:
O sistema de navegação fornece informações de trânsito em tempo real 
altamente precisas, que são atualizadas de dois em dois minutos. Assim, 
o condutor sabe em que zonas o trânsito está a fluir e quais as que 
deve evitar. Quando o trânsito se complica, o sistema avisa-o e sugere 
percursos alternativos.

2. Radares de velocidade**:
O sistema alerta também o condutor para a presença de diversos tipos 
de radares de velocidade, incluindo os fixos e os estacionários, bem como 
para a existência de zonas de acesso restrito. Consegue também detetar 
zonas onde os acidentes são frequentes, e alertar o condutor para esse 
efeito.

3. Pesquisa local:
Se procura um restaurante de sushi, um supermercado ou um local 
em particular, selecione a opção “pesquisa local”. A base de dados do 
sistema contém 500 categorias de pesquisa, 25 000 palavras-chave e 
250 000 locais, para garantir que o condutor encontra sempre aquilo que 
pretende. 

4. Boletim meteorológico:
O seu fim de semana fora vai ter sol, ou vai chover? É melhor confirmar 
pelo boletim meteorológico. Basta escrever o seu destino para ver um 
resumo do tempo nesse local para os próximos 4 dias, com indicação 
das temperaturas máximas e mínimas, da velocidade do vento e das 
possibilidades de sol ou chuva.

5. Informações de estacionamento: 
Para ajudá-lo a estacionar rapidamente, o sistema indica-lhe zonas 
de estacionamento antes de chegar ao seu destino, inclusivamente 
potenciais lugares nas ruas (com base nos dados do histórico) e em 
parques, tudo acompanhado de uma indicação da disponibilidade 
baseada em cores.

6. Informações de combustível: 
Quando o nível de combustível estiver baixo, o sistema mostra-lhe os 
postos de abastecimento mais próximos e os preços por eles praticados, 
recorrendo para isso a uma base de dados online da TomTom, para que 
possa planear as suas paragens para reabastecimento da melhor forma..

Onde? Quando? Como? 
A resposta está aqui!
O nosso sistema de navegação, com Kia Connected Services apoiados pelos Serviços Live da TomTom, 
transporta a navegação por satélite para o próximo patamar de precisão e excelência. Com efeito, 
este sistema não só assegura a manutenção do contacto com o exterior como oferece mais 
informações úteis do que nunca. No coração do veículo existe um dispositivo WiFi que permite ao 
sistema de navegação ligar-se à internet através de um smartphone.*
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Um tipo de conforto totalmente 
novo.
O novo Kia Rio leva o conforto a sério. Com os seus equipamentos avançados (como 
o ar condicionado automático), permite-lhe acrescentar uma dose extra de luxo 
às suas viagens. E, graças ao seu amplo interior, nunca faltará espaço aos 
ocupantes para se esticarem e partirem em busca de novas aventuras.

16 17



1. Bancos traseiros rebatíveis a 60:40  Para além da opção 60:40, os bancos traseiros podem ser totalmente 
rebatidos, oferecendo assim uma total flexibilidade para o transporte de pessoas e de carga.

2. Bancos traseiros totalmente rebatíveis   O rebatimento total dos bancos traseiros permite acomodar cargas 
compridas ou volumosas na bagageira.  

3. Plataforma de carga ajustável   Coloque a plataforma de carga num ponto mais alto, para ficar ao mesmo nível dos 
bancos rebatidos (esquerda), ou mais baixo, para transportar objetos altos (direita).

Pronto para todos os tipos de ação. 
Quer transporte pessoas ou carga, o novo Kia Rio revela-se sempre um automóvel 
cómodo. Com um habitáculo espaçoso e os seus generosos 325 litros na zona 
de carga, aliados aos bancos traseiros rebatíveis, o Rio está pronto para 
praticamente todas as aventuras em que possa pensar.

4. Rede de carga A rede de carga 
elástica evita que as bagagens e a 
carga se desloquem no interior da 
viatura.  

5. Chapeleira  Ao tapar a bagageira, a 
chapeleira protege a carga contra 
olhares indiscretos. Presa à porta da 
bagageira por cordéis, levanta-se 
facilmente quando esta é aberta. 
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Caixa de velocidades automática  Aprecie a aceleração suave, as passagens de 
caixa ágeis e a economia de combustível. À sua escolha, temos a nova caixa 

automática de  7 velocidades DCT (dupla embraiagem).

Caixa de velocidades manual  Com 5 velocidades, a eficiente caixa de 
velocidades manual assegura passagens de caixa rápidas e sem sobressaltos.

Dinâmico, por fora e por dentro.     
No novo Kia Rio, a performance é um fator fundamental. Concebido para oferecer o máximo 

dinamismo em cada viagem, este modelo beneficia de um chassis aperfeiçoado, que garante 
uma resposta de direção mais ágil e imediata, juntamente com um maior conforto de 

condução. A disponibilização de diferentes opções de motor e caixas de velocidades garante 
que todas as experiências de condução serão sempre agradáveis. 
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Assistência à Prevenção de Colisões Frontais (FCA)

Após analisar os dados do radar e da câmara, o sistema FCA ativa os travões 
quando deteta riscos de colisão. Se a distância para o veículo ou peão que 
circula mais à frente for demasiado pequena, o sistema aplica os travões 
automaticamente, conseguindo mesmo parar o Rio se este circular a 
velocidades de entre 8 e 80 km/h, . 

Assistência intuitiva, para garantir a segurança. 
No novo Kia Rio, a segurança é a maior prioridade. É por isso que este modelo usufrui de equipamentos inovadores e de 

tecnologia de ponta, que asseguram ao condutor e aos passageiros o máximo de segurança possível na estrada. 

1. Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem (LKA)  Este sistema 
alerta o condutor quando este sai inadvertidamente da sua faixa de 

rodagem, podendo mesmo chegar a manobrar o volante para que o 
veículo regresse à sua faixa original. 

2. Aviso de distância de estacionamento em marcha-atrás com interruptor 
de ligar/desligar  Quando o condutor estaciona em marcha-atrás, esta 

cómoda função alerta-o caso existam obstáculos à sua retaguarda. 
Para isso, emite sinais sonoros, que podem ser ligados ou desligados.

3.   Assistente de máximos  Recorrendo a uma câmara no para-brisas, 
deteta os veículos que circulam no sentido contrário e comuta 

automaticamente para médios, evitando assim o encandeamento dos 
condutores desses veículos. Depois, muda novamente para máximos. 3
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Sempre sob controlo. 
No novo Kia Rio, os equipamentos e materiais de proteção oferecem-lhe segurança, 
apoio e capacidade de controlo sobre o seu veículo.

Seis airbags  O sistema de proteção 
inclui airbags dianteiros para o 
condutor e passageiro da frente, bem 
como para os joelhos (condutor), para 
além de dois airbags laterais e dois de 
cort ina,  que correm ao longo do 
comprimento do habitáculo.  

51%
Construído com 51% de Aço Avançado de Alta Resistência (AHSS), 
o Rio oferece uma rigidez de carroçaria fenomenal, uma melhor 
proteção da célula do habitáculo e uma performance plena de 
dinamismo.

AHSS:  

97m
Com uma quantidade de adesivo estrutural mais de seis vezes 
superior à do modelo anterior, o novo Rio apresenta-se mais 
rígido mas, no entanto, mais leve, para além de oferecer um 
melhor isolamento em termos de ruido, vibrações e aspereza.

de adesivo estrutural 8zonas
Beneficiando de componentes conformados a quente em 8 zonas 
de tensão fundamentais, a estrutura da carroçaria reforçada do 
Rio ajuda a fornecer uma proteção contra embates ainda maior.

com componentes conformados a quente

4

ESC com VSM

1.  Assistência ao Arranque em Subidas (HAC)  Com o apoio extra fornecido por este sistema, os arranques 
complicados em subidas passaram à História: a Assistência ao Arranque em Subidas evita que o seu 
veículo descaia para trás nessas situações. 

2.  Estabilidade em Linha Reta (SLS)  Nas travagens em linha reta, este sistema deteta eventuais 
diferenças na pressão de travagem entre as rodas do lado esquerdo e do lado direito, ajustando então 
essa pressão de modo a contrabalançar o desvio daí resultante. O veículo mantém-se assim na 

trajetória pretendida.

3.  Controlo Eletrónico da Estabilidade (ESC)  Em caso de travagem ou viragem brusca, esta função regula o 
binário do motor e distribui a força de travagem de forma independente, abrandando o veículo em 
segurança para que o condutor possa controlá-lo.

     Gestão da Estabilidade do Veículo (VSM)  Juntamente com a direção assistida com motor elétrico, a 
função VSM ajuda a garantir a estabilidade do novo Rio em situações de travagem e viragem 

simultânea.

4.  Sistema de Deteção do Ângulo Morto (BCW)  Através de sensores de radar, monitoriza os ângulos 
mortos, avisando o condutor através de sinalização nos espelhos retrovisores exteriores sempre que se 

aproximam veículos por esses mesmos ângulos.

    Alerta de Perigo de Colisão à Retaguarda (RCCW)  Quando o Rio faz marcha-atrás num parque de 
estacionamento ou ao sair de casa, este sistema alerta o condutor caso detete outro veículo na sua 
trajetória.
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Concebido para conquistar as atenções.  
Orientado para conquistar corações.
O novo Rio GT Line foi concebido com um objetivo em mente: desafiar perceções! Desde a 
sua condução dinâmica e desportiva às suas curvas sedutoras, passando por um design 
de excelência e uma tecnologia inteligente, o Rio GT Line adora em igual medida a 
estrada aberta e as ruas da cidade.

Desde o irresistível para-choques dianteiro, à grelha do radiador com contornos 
bem definidos e aos faróis de nevoeiro LED "Ice Cube", passando pelo novo para-
choques traseiro com dupla saída de escape, tudo neste modelo grita "elegância"! 
Acrescente-lhe ainda as jantes de liga leve de 17", as novas embaladeiras das 
portas ou os sofisticados cintos de segurança com decoração cromada e aí 
está: um automóvel irresistível de conduzir.

1. Faróis de nevoeiro "Ice Cube" GT Line      
O novo e apelativo design " Ice Cube" 

transforma os faróis de nevoeiro LED em 

imprescindíveis elementos de alta tecnologia.

2. Grelha do radiador GT Line   

    A combinação de acabamento de alto brilho num 

enquadramento de cromado escuro reforça o toque 

desportivo e vanguardista da grelha GT Line.
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Quando a sua paixão é a perfeição... 
e o interior e o exterior superam as suas 
expectativas!

INo interior do novo Rio GT Line, encontrará um misto de carácter desportivo e pura 
excitação em cada pormenor. O magnífico tablier preto, que oferece a sensação de fibra 

de carbono ao toque, os bancos com design atual, o elegante efeito dos pespontos 
nos revestimentos das portas e o volante desportivo com formato em D são apenas 

alguns dos muitos aspetos que fazem deste modelo uma experiência à espera de ser 
saboreada... Dia após dia, viagem após viagem.
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Kit de personalização da carroçaria

Para que o Rio seja sempre tão individual quanto o seu proprietário, faça uma 
afirmação de estilo na estrada que jamais passará despercebida! Beneficie deste 
amplo conjunto de irresistíveis acessórios para conferir ao seu veículo um toque 
de design ainda mais apelativo. Saias laterais, faixas decorativas da bagageira e 
coberturas dos espelhos retrovisores exteriores... a escolha é sua, nas cores 
piano black, elegant silver e vibrant red! Todos estes produtos são 
disponibilizados individualmente ou em conjuntos.

Retoques finais fabulosos.
Os Acessórios Originais Kia disponíveis para o Rio foram concebidos para elevar ainda mais o alto nível de 

requinte deste modelo. Construídos de forma a cumprirem os mais exigentes parâmetros de qualidade 
e estilo, estes acessórios premium disponibilizam os melhores complementos para o seu veículo. 

Consulte o seu Concessionário Kia, que terá todo o gosto em ajudá-lo na escolha.

1. Tapetes em tecido, veludo  Mantenha o seu habitáculo impecável durante mais tempo. Estes tapetes 
em veludo de alta qualidade protegem o interior do seu Rio da sujidade quotidiana, ao mesmo tempo 

que melhoram a sua aparência. Feitos à medida das zonas dos pés, beneficiam de pontos de fixação e 
apresentam o logótipo do veículo na parte dianteira, para além de material antideslizante na parte 

posterior. 

2. Barra de reboque destacável  Sempre que o seu reboque transportar carga pesada, esta barra em aço 
inoxidável de alta qualidade é ideal para que não existam sobressaltos. Com o seu sistema de trancagem de 

três bolas, pode ser destacada de forma simples, segura e discreta. 

3. Decalques para a carroçaria e faixas desportivas  Reforce o carácter desportivo do seu Kia Rio e acrescente-lhe 
uma perceção de velocidade suplementar, graças a estas faixas elegantes e aerodinâmicas. Fabricados à medida 

dos contornos do seu Rio, estes decalques de alta qualidade estão disponíveis em branco mate e preto brilhante. 
Resistentes a condições climáticas extremas e a lavagens frequentes.

4. Revestimento do piso da bagageira  Por muita chuva, lama e sujidade que enfrente, este revestimento encaixa-se 
perfeitamente na sua bagageira, protegendo a sua superfície. Resistente, antideslizante e à prova de água, beneficia 

de extremidades elevadas, bem como de uma superfície texturada antideslizante que ajuda a evitar a deslocação dos 
objetos de carga transportados. Feita à medida, e com um design que complementa o interior do veículo, ostenta o 

logótipo Rio em alumínio escovado.
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Pormenores apaixonantes. 
As soluções de design geniais, os pormenores inteligentes e as opções bem pensadas 
proporcionam ao novo Kia Rio uma performance que se adequa ao seu estilo 
elegante e dinâmico. 

Acesso sem chave
Usufrua de um acesso fácil ao seu veículo, 
através de um comando à distância. Para 
destrancar ou trancar as portas, basta 
um simples toque no botão do manípulo 
exterior da porta.

Fixações dos cintos de segurança 
ajustáveis
Estas fixações ajustáveis em altura 
permitem-lhe subir ou descer o seu cinto 
de segurança, fazendo com que este se 
adeqúe perfeitamente ao seu corpo.

Espelho retrovisor antibrilho elétrico 
(ECM)
À noite, este espelho controla 
automaticamente a luminosidade dos 
faróis das viaturas que seguem atrás 
de si. 

Iluminação nas palas de sol 
As luzes LED junto ao espelho de cortesia 
na pala de sol do lado do condutor 
acendem-se para que este possa verificar 
a sua aparência no espelho.

Ar condicionado manual
Os botões de fácil manuseamento 
e suaves ao toque permitem-lhe ajustar a 
temperatura de forma  
rápida e praticamente sem ter de tirar os 
olhos do volante.

Faróis bifuncionais
Estes faróis oferecem uma iluminação mais intensa, permitindo-lhe detetar melhor 
eventuais obstáculos e a estrada à sua frente.

Ar condicionado totalmente 
automático(FATC)
Este sistema oferece funções 
programáveis,ligando-se e desligando-se 
automaticamente para manter a tempe-
ratura desejada no habitáculo.

Sensor de chuva
O sensor de chuva deteta pingos de chuva 
no para-brisas e ativa os limpa para-
brisas quando é atingido um determinado 
patamar.

Volante regulável em altura e em 
profundidade
Ajuste o volante para cima e para baixo e/
ou para a frente e para trás, de forma a 
encontrar a posição perfeita para si.

Retrovisores exteriores elétricos 
retráteis
Recolha os espelhos retrovisores 
exteriores ou devolva-os à sua posição 
original com um simples toque num 
botão situado no interior do veículo, 
remotamente ou a partir do exterior.

Sistema Idle Stop & Go (ISG)
Este sistema reduz o consumo de 
combustível, desligando automaticamente 
o motor quando o veículo está parado.

Sistema de desembaciamento 
automático
Este sistema deteta a presença de 
humidade no para-brisas e ativa 
automaticamente o desembaciador, para 
limpá-lo mais depressa.

Limitador de velocidade/cruise 
control automático
A função de cruise control automático 
pode ser ativada usando os comandos no 
volante, que lhe permitem programar a 
sua velocidade de uma forma mais segura.

TPMS indireto
Recorrendo aos sensores de velocidade 
das rodas do sistema ABS, o TPMS 
indireto deteta as perdas de ar nos pneus 
através das diferenças nas velocidades 
relativas das rodas.

Comandos do sistema áudio no 
volante
Ajuste as definições do seu sistema 
áudio de forma segura, usando o seu 
dedo polegar e sem levantar as mãos do 
volante.

Grelha do radiador
A emblemática grelha "nariz de tigre" da Kia foi modernizada para o novo Rio. Esta 
grelha comprida, estreita e fechada, em preto de alto brilho, surge mais afirmativa do 
que nunca, reforçando o aspeto desportivo do veículo.

Suportes para garrafas nas portas 
dianteiras e traseiras
Para manter as bebidas dos ocupantes 
sempre à mão, todas as portas beneficiam 
destes suportes para garrafas.

Spoiler traseiro
O spoiler traseiro estabiliza o centro 
de gravidade do veículo, para além 
de melhorar a sua aerodinâmica e a 
aderência dos pneus traseiros.

Escovas do limpa para-brisas 
aerodinâmicas
Estas escovas aerodinâmicas mantêm as 
respetivas borrachas em contacto com o 
limpa para-brisas quando o veículo circula 
a velocidades elevadas.

Apoio de braços na consola central
Apoio confortável na condução, revestido 
a material suave ao toque na cor dos 
revestimentos interiores.

Porta USB de carregamento traseira
Os passageiros dos bancos traseiros 
podem agora carregar comodamente os 
seus dispositivos, através desta porta USB 
localizada na parte posterior da consola 
central.
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Opções perfeitas que se adaptam ao seu 
estado de espírito.
Personalize o interior altamente confortável do seu veículo com a sua escolha de entre um leque de 
opções elegantes e sofisticadas.

Interior em preto | DRIVE

Versão de série DRIVE em tecido preto

Suave mas resistente, este revestimento de tecido oferece aconchego e conforto. As portas e o tablier apresentam revestimentos e 
superfícies metálicas pintadas, que se conjugam com as tonalidades do revestimento de tecido.

Versão de série EASY E URBAN em tecido preto

Suave mas resistente, este revestimento de tecido oferece aconchego e conforto. As portas e o tablier apresentam revestimentos e 
superfícies metálicas pintadas, que se conjugam com as tonalidades do revestimento de tecido.

Interior em preto | EASY E URBAN
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Falta apenas o seu toque pessoal.
Com oito vibrantes opções de cores exteriores e quatro modelos de jantes diferentes, 
a palavra final sobre o acabamento exterior do seu novo Kia Rio é toda sua! 

Jante de liga leve de 15"Jante de aço de 15" Jante de liga leve de 16" Jante de liga leve de 17"

Jantes

Dimensões (mm)

830 6552,580
4,065

1,518
1,725

1,524

1,
45
0

830 6552,580
4,065

1,518
1,725

1,524

1,
45
0

830 6552,580
4,065

1,518
1,725

1,524

1,
45
0

Comprimento total 4065 / 4070 (GT Line) Espaço pernas (diant.) 1070

Largura total 1725 Espaço pernas (tras.) 850

Altura total 1450 / 1445 (Eco pack) Espaço cabeça (diant.) 987

Distância entre eixos 2580 Espaço cabeça (tras.) 964

Projeção dianteira 830 / 835 (GT Line) Espaço ombros (diant.)1375

Projeção traseira 655 Espaço ombros (tras.) 1355

Dep. de combustível (litros) 45

Cores exteriores

Clear White [UD] Silky Silver [4SS]

Platinum Graphite [ABT] Aurora Black Pearl [ABP]

Signal Red [BEG]

Urban Green [URG]

Disponível apenas para a versão base

Smoke Blue [EU3]

Especificações

Motores 1.0 T-GDi 1.25 MPi

Transmissão Manual - 5 Veloc DCT - 7 Veloc. Manual - 5 Veloc

CO2 combinado (g/km) 126-137 133-146 132-146

Consumo combinado (l/100 km) 5,5-6,0 5,8-6,4 5,8-6,4

Os valores de consumos de combustível e de emissões de CO2 especificados foram calculados de acordo com os procedimentos de medição legalmente estipulados no Regulamento Europeu 
201/1151, realizando-se os testes de acordo com o novo ciclo WLTP (Procedimento Mundial Harmonizado de Testes para Veículos Ligeiros). Com base na configuração individual de equipamento 
do veículo, são calculados os valores finais de consumos de combustível e de emissões de CO2. 
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Toda a paz de espírito
de que necessita

Garantia de 7 anos sobre o veículo

A garantia Kia cobre um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo 

ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro). Esta garantia é válida em todos os 

estados membros da UE (e também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar). 

Desvios de acordo com as condições de garantia válidas (p. ex. para pintura e 

equipamento) sujeitos aos termos e condições locais. Esta garantia integral é gratuita 

e transferível para proprietários subsequentes, desde que o veículo seja sujeito a 

operações de manutenção regulares, de acordo com o programa de manutenção. Saiba 

mais sobre a garantia Kia em kia.pt.

Garantia das baterias dos veículos elétricos

As baterias de iões de lítio de alta tensão dos veículos elétricos (EV), híbridos elétricos (HEV) 

e híbridos elétricos plug-in (PHEV) da Kia são construídas de forma a usufruírem de um tempo 

de vida útil longo. Estas baterias estão cobertas por um período de 7 anos a partir da data do 

primeiro registo ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro). No caso das baterias de baixa tensão 

(48V e 12V) dos veículos elétricos semi-híbridos (MHEV), a garantia Kia cobre um período de 2 

anos a partir da data de registo, independentemente da quilometragem. A diminuição da capacidade 

da bateria nos PHEV, HEV e MHEV não se encontra coberta pela garantia. Para minimizar a possível 

diminuição da capacidade da bateria, consulte o manual de proprietário do seu veículo. 

Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos

A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura e o brilho da cor do seu novo 

Kia. O veículo beneficia também de uma proteção antiperfuração da mais elevada qualidade, acompanhada de 

uma garantia de 12 anos contra corrosão a partir do interior.

Mantenha-se em contacto com a KIA

Visite-nos em kia.pt, para saber as últimas novidades. Poderá encontrar mais informações sobre a Kia e a sua 

irresistível nova gama de modelos. 

Financiamento

O seu concessionário Kia é o seu parceiro ideal na elaboração do plano de financiamento mais adequado às suas 

necessidades. Solicite-lhe mais informações.
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Todas as informações, imagens e especificações encontravam-se corretas à data 
da impressão da presente brochura, e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os 
modelos e as especificações incluídos neste documento podem variar consoante o 
mercado. Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria aqui 
exibidas poderão variar ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais 
informações, é favor contactar o seu concessionário Kia.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espírito Santo
Nº 38
1950-097 Lisboa

kia.pt


