Новий Kia
* ікс лайн

*

ДИНАМІКА
Конструктори Rio X-Line доклали максимум зусиль для того, щоб кожна
подорож була безпечною та приносила максимум задоволення. Бензиновий
двигун з робочим об’ємом 1.6 л та потужністю 123 к.с. вирізняється жвавим
характером та економічністю. Підвіска адаптована для наших доріг.

ДВИГУН

1.6 Gamma MPI (бензин)

Робочий об’єм, см3

1, 591

Максимальна потужність, к.с./об.хв

123/6,300

Максимальний обертальний
момент, Нм

151/4,850

Коробка передач

6 M/T

6 А/T

Максимальна швидкість (км/г)

184

183

Розгін до 100 км/г (с)

10.7

11.6

8.7/5.4/6.6

8.9/5.6/6.8

Споживання пального на 100 км (л)*
(міський/траса/комбінований)
*За даними виробника Кіа Motors

ЗРУЧНИЙ ТА СУЧАСНИЙ ІНТЕР’ЄР

Інтер’єр нового KIA Rio X-Line настільки ж детально продуманий, як і його зовнішній вигляд. Зручний салон
відповідає всім сучасним вимогам, а якість і довговічність матеріалів потішать будь-якого водія.

Мультимедійна система з 7-дюймовим дисплеєм з
підтримкою Android Auto та Apple Car Play.

Кнопка пуску двигуна та розумний ключ.

ОПЦІЇ ТА ОБЛАДНАННЯ

Підігрів вітрового скла
Позбавить влітку від роси та конденсату, а зимою - від криги.

Підігрів дзеркал
Заощаджує ваш час від усунення криги та підтримує
відмінну видимість.

Багажні рейлінги
Дозволять встановити додатковий багажник.

Обігрів керма
Тепле кермо - задоволення в зимовий період.

Обігрів передніх сидінь
По-справжньому тепле авто, навіть коли надворі
морозно.

Обігрів задніх сидінь
Дозвольте пасажирам заднього ряду розділити з вами
затишок і комфорт в зимових поїздках.

Підігрів форсунок омивача вітрового скла та зони
щіток очисників вітрового скла
Відтепер жодних проблем в негоду.

Денні світлодіодні ходові вогні
Роблять ваш Rio X-Line більш помітним на дорозі
і доповнюють його ефектний образ.

Фари головного світла проекційного типу
Забезпечують чудовий огляд за рахунок проекційної
технології.

Задній Парктронік
Система паркувальних датчиків спрощує рух заднім
ходом.

Панель приладів “Supervision” (Супервіжн)
Інформація про показники руху на 3,5-дюймовому
дисплеї.

Підлокітник водія
Ергономічний підлокітник робить тривалі подорожі
більш комфортними.

Багатофункціональне кермо зі шкіряним
оздобленням
Управляйте мультимедіа та клімат-контролем не
відволікаючись від водіння.

Автоматичний клімат-контроль
Ергономічний блок управління кліматом.

Камера заднього огляду
Полегшує паркування на тісних майданчиках.

БЕЗПЕКА ПОНАД УСЕ

Більше 50% деталей кузова виконано
з високоміцних марок сталей, завдяки
чому жорсткість кузова, його здатність
захистити водія та пасажирів у випадку
зіткнення, а також керованість
автомобіля було суттєво покращено.
Додатковий захист забезпечують
6 подушок безпеки.

Система допомоги під час старту на підйомі.

Система контролю тиску в шинах.

Система електронної динамічної стабілізації.

ПРОСТОРИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ!

Rio X-Line поєднує в собі найкращі якості хетчбека та риси кросовера. Він має достатньо
місця не тільки для вас і ваших пасажирів, але й необхідного багажу.
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Склавши задні сидіння, ви
отримуєте багажне відділення
об’ємом 1 075 л.

Багажник об’ємом 390 літрів.

3

Задні сидіння складаються у
пропорції 60:40.

Кольори

Диски

15-дюймовий сталевий
з ковпаком

Яскраве Срібло

Кавовий

Світло-сірий

Кришталевий Білий

Вогняний Червоний

Класичний Чорний

15-дюймовий
легкосплавний

Білий Виноград

Помаранчевий

Морський Синій

16-дюймовий
легкосплавний

Основні параметри
4 240
1 750
1 510
2 600

Мінімальний кліренс (мм)
Об’єм бензобаку (л)
Об’єм бачка омиваючої рідини (л)
Об’єм багажного відділення (л)

170
50
4,6
390/1 075

1 510 ММ

Загальна довжина (мм)
Загальна ширина (мм)
Загальна висота (мм)
Колісна база (мм)

2 600 ММ

1 750 ММ

4 240 ММ

Детальні умови гарантії
та обмеження зазначені
в сервісній документації.

KІА Асистанс - програма
надання асистанських
послуг. Послуги надає
ТОВ «УКРАВТОЛІЗИНГ».

www.kia.com/ua

Зовнішній вигляд та оснащення автомобілів у автосалонах може відрізнятися від наведених у буклеті.
Виробник має право вносити зміни в конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення.

