
חברת קיה מוטורס יצרנית של רכב איכותי לצעירים ברוחם - נוסדה בשנת 1944 והיא יצרנית הרכב הוותיקה ביותר בקוריאה. כחלק מקבוצת יונדאי-קיה, קיה הינה אחת מיצרניות הרכב המובילות בעולם. למעלה מ-2 מיליון 
כלי רכב מיוצרים מדי שנה ב-13 מפעלי ייצור והרכבה בשמונה מדינות בעולם, נמכרים ומקבלים שירות באמצעות רשת של מפיצים וסוכנים המכסה 172 מדינות. קיה מעסיקה היום למעלה מ-42,000 עובדים ברחבי העולם 
והכנסותיה השנתיות הן כמעט 15 מיליארד דולר. קיה היא נותנת החסות הראשית של אליפות הטניס הפתוחה של אוסטרליה ושותפה רשמית בתחום הרכב של פיפ"א - הגוף המנהל את תחרויות גביע העולם בכדורגל. סיסמת 

המותג של חברת קיה מוטורס - The Power to Surprise - מייצגת את המחויבות העולמית של החברה לעלות על הציפיות של הלקוחות באמצעות חדשנות מתמדת בתחום הרכב.

קיה היא כוח השינוי החדש והמלהיב ביותר בעולם הרכב, ואנו ערוכים לשנות את האופן שבו אתה מרגיש וחושב על הנהיגה. זו אינה סתם הבטחה; אנו מחויבים להפוך את הנהיגה להנאה אמיתית עבור לקוחות בכל רחבי 
העולם. עם עיצוב צעיר ועם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, המכוניות של קיה מסובבות ראשים בכל רחבי העולם עם "הכוח להפתיע". קיה מציעה מערך שלם של דגמים שימושיים ומלהיבים להפליא לנהיגה. שים עין על 

קיה, כי החלק הטוב ביותר עדיין לא הגיע.

לבין  בקטלוג,  המובאים  התמונה  או  התיאור  בין  הבדלים  ייתכנו  הלועזי.  מהמקור  ומתורגמים  בעולם  שונים  במקומות  המשווקים  לדגמים  מתייחסים  זה  בקטלוג  המופיעים  והפרטים  התמונות  מרבית 
ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את  ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על  ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים.  הדגמים המשווקים על 
היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בקטלוג זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.
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*ללקוח פרטי ולדגמי הבנזין בלבד.

לפרטים: 9920*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC 80/1268, הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי 
נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התש"ע 2010.

דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם 
דרגה 3.94משולב3.4בינעירוני4.7עירונידיזל ידני 1.4 ל' 5 דלתות

LX/EX דרגה 6.38משולב5בינעירוני8.5עירוניבנזין אוט' 1.4 ל' 5 דלתות
LX דרגה 53משולב4.2בינעירוני6.3עירוניבנזין ידני 1.2 ל' 5 דלתות

LX/EX דרגה 6.38משולב5בינעירוני8.5עירוניבנזין אוט' 1.4 ל' 4 דלתות

שנים
* אחריות

NEW
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המכונית הקומפקטית שעושה דברים גדולים 
קשה למצוא יכולות וכישרונות גדולים, אבל כשמדובר בקיה ריו החדשה, אתה יודע שמצאת. עם צללית 
דמוית קופה ועיצוב בקווים נקיים שזורמים  ומשתלבים מצוין עם הטכנולוגיה החדישה ביותר, המאפיינים 
המתקדמים ביותר ורמת פליטת מזהמים נמוכה במיוחד. כל התכונות והיכולות האלה הופכות אותה 

למכונית מצוינת מבפנים ומבחוץ.

NEW



הכישרון לא עוצר אף פעם
גם כשהלילה יורד העיר עדיין בתנועה. קיה ריו החדשה, 

עם הצללית החלקה והאלגנטית, מובילה גם בג’ונגל העירוני.  
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LED מהבהבי פנייה צדיים מסוג

LED תאורת יום אוט’ מסוג - DRL

LED פנס אחורי משולב מסוג

מכונית עם אופי חזק
קיה ריו החדשה מקרינה סגנון מכל זווית

ומייצרת זהות צעירה, חזקה וייחודית.

קיים בדגם 5 דלתות ברמת גימור EX בלבד

קיים בדגמי 4 ו-5 דלתות 
ברמת גימור EX בלבד

קיים בדגמי 5 דלתות ברמת גימור EX בלבד
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 לוח מחוונים מרכזי
מתגי השליטה בלוח המחוונים המרכזי 

מאורגנים בצורה הטובה ביותר 
שמאפשרת לך פעולה אינטואיטיבית 

וקלה בכל נגיעה. העיצוב הנוח והחכם 
הופך את חוויית הנהיגה להנאה מושלמת.

הנדסת אנוש מדויקת 
סביבת הנהג עם התכנון הארגונומי מעניקה לך תנוחה נוחה ושליטה 

מלאה. משחק הצורות והצבעים האלגנטי של לוח המחוונים יוצר 
מראה יוקרתי בזכות השימוש בחומרים האיכותיים ביותר.
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ניצול חכם של המרחב
החשיבה החכמה מאחורי החלל הפנימי של קיה ריו החדשה  

תורמת ליצירת תא נוסעים אוורירי, נוח ומפתיע בגודלו.
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לוח המחוונים
              עם מחשב דרך

במרכז לוח המחוונים מחכה לך מחשב דרך מתקדם בעל 
תצוגה ברורה ומוארת, שתפקידו לספק לך מידע עדכני 
ומגוון בזמן אמת לגבי הנסיעה, נתוני צריכת דלק, טווח 

נסיעה מקסימלי עד לתדלוק קרוב ועוד.
“מפתח חכם”

התקן פשוט וקומפקטי 
הנועל ופותח את הריו 

בלחיצת כפתור פשוטה.

3. גלגל הגה מתכוונן
ניתן למקם אותו רחוק או קרוב יותר אליך, לנוחות המרבית.

*Bluetooth .1
מערכת המאפשרת לך לבצע ולקבל שיחות טלפון ללא שימוש בידיים, 

ולהשמיע את המוסיקה שלך דרך מערכת השמע של המכונית.
)בדגמי בנזין ברמת גימור EX בלבד(

2. מתגי שליטה על גלגל ההגה 
אתה יכול להפעיל את מערכת השמע באמצעות האגודל בלבד, 

לנהיגה בטוחה יותר.

3

2 1

טכנולוגיה מתקדמת 
במרחק נגיעה 

המהנדסים של קיה ריו החדשה תכננו מכונית עם 
כל התכונות והמאפיינים המתקדמים ולמרות זאת 
כולם פשוטים להפעלה. לוח המחוונים בעל הנראות 
המעולה כולל מחשב דרך, וגלגל ההגה עצמו מתכוונן 
למרחק ולגובה ומאפשר לך למצוא תנוחת נהיגה 
מושלמת עבורך. המתגים מוקמו כך שיעניקו לך 
את הנוחיות הטובה ביותר להפעלת מערכת השמע 
בתנועות יד מינימאליות מבלי שתצטרך להסיר את 

ידיך מגלגל ההגה.  
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 מנוע בנזין 1.4 ליטר   109 כ"ס / 14 קג"מ
מנוע חדש לחלוטין המעניק תוספת כוח תוך שמירה על רמה 

נמוכה של פליטת מזהמים, עם תזמון שסתומים רציף. 

 מנוע בנזין  1.2 ליטר   85 כ"ס / 12.3 קג"מ
עם הספק מרבי של 85 כ”ס ב-6,000 סל”ד, מנוע זה הוא בעל 
הספק מוגבר אך עדיין שומר על צריכת דלק מוקטנת ונסיעה 

חלקה ושקטה.

ABS/EBD
במקרה שיהיה עליך לבלום או לסטות 
בפתאומיות, מערכת ABS/EBS מפעילה 
את הכמות הנכונה של לחץ בלימה על 
כל גלגל בנפרד כדי לאפשר לך לשמור 

על השליטה במכונית.

מערכת של 6 כריות 
אוויר והחוזק של השילדה
מערכת של שש כריות אוויר, הכוללת 
שתי כריות אוויר קדמיות, שתי כריות 
וילון ושתי כריות אוויר צדיות, מעניקה 
ניתן  למרכב  וביטחון. מתחת  הגנה 
למצוא תת-מסגרת העשויה מפלדה 

בעלת חוזק מתיחה גבוה.

עוצמה טכנולוגית
מתחת למכסה תא המנוע של קיה ריו החדשה, מעניק הדור הבא של מנועי בנזין 1.2 או 1.4 ליטר ביצועים אופטימאליים יחד עם צריכת 
דלק משופרת. המנועים בנויים מאלומיניום ביציקה בלחץ גבוה כדי לחסוך במשקל, לחסוך בדלק ולהפחית את הרעידות. המנועים עמידים, 

שקטים ובעלי פעולה חלקה שתמיד אפשר לסמוך עליהם.

עוצמה ובטיחות. השילוב המושלם.
כשאתה נוהג בקיה ריו החדשה, יחד עם העוצמה, היעילות והביצועים מגיעות גם 
רמות נמוכות של פליטת מזהמים וצריכת דלק, וכמובן גם מפרט בטיחותי ברמה 

הגבוהה ביותר.
הריו בנויה כדי להגן על האנשים החשובים לך, ממסגרת מבנה שסופגת כוחות 
מפגיעות חזיתיות וצידיות כאחד ועד למגוון אמצעי בטיחות אקטיביות ופסיביות.
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משענת יד מרכזית ניתנת להזזה
ניתן לכוון אותה למצב הנוח ביותר לזרוע בעת 

הנסיעה. 

כרית מושב עם ספוג ביולוגי 
הספוג בכריות המושב מיוצר משמן סויה ושמן קיק 

ידידותיים לסביבה.

חלון שמש בגג*
מוסיף מימד נוסף לקיה ריו החדשה - מכניס פנימה שפע של אור ואוויר צח ומאפשר לך לנצל את השמש הקיצית בצורה הטובה ביותר.

חיישן גשם*
מזהה טיפות על השמשה הקדמית ומפעיל את מגבי 

השמשות בהתאם.

גלגל הגה מתכוונן
ניתן למקם אותו רחוק או קרוב יותר אליך לנוחות 

ישיבה מירבית.

ידיות דלתות חיצוניות
צבועות בצבע המרכב לקבלת מראה מודרני וחלק 

לחלוטין.

צבעי פנים
זה המקום להוסיף את האישיות שלך למכונית שיש לה כבר הרבה אישיות משלה.

שחור
שחור הוא תמיד באופנה. אלגנטי 

וקלאסי, אבל תמיד שימושי.
בד 

אפור מדבר
הגוון האפור המעודן והמאופק, 

יוצר אלגנטיות ותחכום.
בד 

מגבי שמשות אווירודינמיים
שומרים על מגע בין להב המגב לשמשה במהירויות 

גבוהות.

ליהנות מכל דבר קטן בכל רגע 
כל פרט וחלק בקיה ריו החדשה נועד ליצור עבורך את חוויית הנהיגה המושלמת. החל מחלון שמש בגג לימי הקיץ ועד להפעלה 

אוטומטית של המגבים בימי החורף הגשומים, כל דבר תוכנן כדי שתיהנה מהנהיגה, בכל שעה ולכל מקום אליו תרצה לנסוע. 

*בדגמי הבנזין ברמת גימור EX בלבד

17  16



אתה מאמין בשמירה על הסביבה? גם אנחנו. זו הסיבה שאנו גאים לעמוד בציפיות ובאתגרים 
של המאה ה-21 ולתרום לשימור הסביבה ולפיתוח בר-קיימא של החברה. 

הקמנו מרכז מחקר לאיכות הסביבה כדי להוביל את המאמצים שלנו לייצר כלי רכב 
נקיים, היברידיים המונעים באמצעות תאי דלק, שיובילו למכוניות ידידותיות לסביבה ולעתיד ירוק יותר 
עבורך, עבור ילדיך ועבור כולנו. אנו מקפידים לשמור על התפישה של מכוניות ידידותיות לסביבה בכל 
השלבים של חיי הרכב. מהתכנון ועד למיחזור, אנו מייצרים מוצרים חדשניים, בהתאם לקווים המנחים של 

DFR (Design for Recycling). אנו משתמשים ככל האפשר בחומרים ממוחזרים וניתנים למיחזור בייצור של 
כל קיה. גם בסוף חיי הרכב שלך, אחד מיעדי איכות הסביבה שלנו הוא החזרה וטיפול בצורה ידידותית 
לסביבה של רכב. תוך שימוש בתהליך מאוד מוקפד, אנו מבטיחים הגנה על הסביבה בטיפול בחומרים 
מזהמים. חומרים אלה עוברים מיחזור או השבה כדי להבטיח את רמת ההגנה הגבוהה ביותר על הסביבה.

כפי שאפשר לראות, את הדברים שאתה עושה בקנה מידה קטן עם הפסולת הביתית שלך, אנו בקיה מוטורס 
עושים בקנה מידה גדול בכל רחבי העולם.

לשמור על הסביבה זאת הדרך הנכונה חישוקיםצבעי מרכב

EU2 Urban Blue  BEG Signal Red
)אפקט מטאלי(

ABP Aurora Black
)אפקט פנינה(

ABT Platinium Graphite
)אפקט פנינה מטאלי(

חישוקי סגסוגת 16 אינץ'חישוקי פלדה 15 אינץ'

מידות )מ"מ(
4 דלתות

5 דלתות

* כל המידע והאיורים מבוססים על נתונים שהיו זמינים בעת ההורדה לדפוס, 
וכפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת. פנה לסוכן קיה המקומי לקבלת מידע עדכני. 

יחידות )מ"מ(

4 דלתות / 5 דלתות4 דלתות / 5 דלתות4 דלתות / 5 דלתות

מרווח ראש )מלפנים(/ 1,525מפשק גלגלים אחורי4,365 / 4,045אורך כללי
מרווח ראש )מאחור( 805שלוחה קדמית/ 1,720רוחב כללי
מרווח כתפיים )מלפנים(670שלוחה אחורית/ 1,455גובה כללי

מרווח כתפיים )מאחור(1,112מרווח רגליים )מלפנים(/ 2,570רוחק סרנים
1,521 /790 מרווח גחון מינימלימרווח רגליים )מאחור(מפשק גלגלים קדמי

/ 
/ 

/ 
/ 

1,015
960 

1,250
1,324

140

/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

955 810
985
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 BLA Formal Deep Blue
)אפקט פנינה מטאלי(

UD Clear White 3D Bright Silver 
)אפקט מטאלי(

 DBS Wendy Brown


