
Kia Rio



A inspiração não acontece por acaso. É algo que vem ter connosco quando 
temos a coragem de sair da nossa zona de conforto e aventurar-nos por novos 
caminhos. Surge-nos quando vemos o mundo com um olhar diferente
e a partir de novas perspetivas. Encontramo-la quando nos movemos.
Conte com a Kia para conduzi-lo pelo poder inspirador do movimento, para
que possa atingir todo o seu potencial criativo. É por isso que tudo aquilo 
que criamos lhe oferece o espaço para a inspiração e o tempo necessários 
para dar vida às suas ideias. Junte-se então a nós nesta emocionante viagem
e descubra com a Kia toda a inspiração que o movimento lhe pode trazer!

Deixe-se inspirar pelo movimento.



Fuja do quotidiano com o Kia Rio, onde as linhas que prendem o olhar
se encontram com os mais modernos avanços no que se refere à eficiência,
à conectividade e à segurança. Com as suas tecnologias de ponta, que incluem 
avançados grupos motopropulsores eletrificados, funções de assistência 
ao condutor aperfeiçoadas e as últimas novidades em equipamentos de 
segurança, o Rio oferece uma experiência de condução à altura das agendas 
mais ocupadas e dos tempos exigentes em que vivemos.

Para os que pensam livremente.



O ousado Kia Rio foi concebido para tornar a sua vida plena de diversão e aventura. 
Com um espaçoso interior reconfigurado, onde se destacam a conectividade inteligente 
(combinada com um vasto conjunto das mais recentes e inovadoras tecnologias)
ou os bancos traseiros rebatíveis a 60:40 (que permitem criar um piso de carga totalmente 
plano), este modelo oferece-lhe toda a versatilidade com que alguma vez possa ter sonhado.
E, naturalmente, poderá contar também com a garantia de 7 anos (líder na sua classe)
da Kia, que cobre todas as suas necessidades.

Para os que apreciam a diversão.



Desportivo, sofisticado e esteticamente perfeito, o remodelado Kia Rio 
apresenta um design mais inovador do que nunca. As linhas elegantes
e os contornos musculados conferem-lhe um aspeto vibrante muito próprio, 
para o qual contribui também o novo para-choques, com a sua característica 
grelha de ar incorporada. Acrescente-lhes os novos faróis dianteiros 
integrados, com tecnologia LED, a grelha “nariz de tigre” característica da Kia
e as jantes de liga leve de 16” e poderá ter a certeza de que o Rio nunca 
passará despercebido, seja onde for.

Para os que vibram com o design.



Suba a bordo do Kia Rio e deleite os seus sentidos com uma conjugação ideal de estilo, 
conforto, tecnologia, segurança e conectividade – tudo num só espaço! Desde os bancos com 
design ergonómico (incluindo regulação em altura para o banco do passageiro), ao painel
de instrumentos de 4,2” (totalmente digital) ou sistema multimédia de 8'' compatível com 
Android Auto e Apple Car Play e ligação sem fios, pensámos em todos os pormenores!

Para os que procuram puro estilo.



A conectividade é algo que faz parte da própria essência do Kia Rio, onde se destacam a tecnologia 
de ponta e os sistemas de infotainment, de que o ecrã do painel de instrumentos de 4,2”, totalmente 
digital, é um excelente exemplo. Descontraia-se com o sistema multimédia de 8'' compatível com 
Android Auto e Apple CarPlay e ligação sem fios. Como vê, não lhe faltam as opções inteligentes.

Para os que precisam
de estar sempre ligados. 

Painel de supervisão com ecrã LCD de 4,2”. 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, para além de lhe permitir 
ajustar as definições do seu Rio.

Sistema multimédia com ecrã TFT-LCD a cores, de 8”. 

Reconhecimento de voz. A função
de reconhecimento de voz 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.

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



O Kia Rio leva o seu conforto muito a sério. Os bancos, com design ergonómico, em tecido preto. 
Acrescente-lhe outros equipamentos, como o volante em pele ou o ar condicionado automático,
bem como a forma excecional como o Rio maximiza o espaço, e verá que o habitáculo
é suficientemente amplo para que todos se sintam bem, descontraídos e prontos para a aventura!

Para os que procuram sempre
o conforto.



Bancos traseiros rebatíveis a 60:40. Para 
além da repartição a 60:40, o rebatimento 
dos bancos traseiros permite criar uma 
superfície de carga totalmente plana, 
oferecendo assim uma flexibilidade absoluta 
para o transporte quer de pessoas, 
quer de carga.

Bancos traseiros totalmente rebatíveis. 
O rebatimento total dos bancos traseiros 
permite acomodar objetos longos ou pesados, 
num espaço de carga alargado.

Independentemente daquilo que a próxima aventura, deslocação na cidade
ou viagem em autoestrada possam trazer, o Kia Rio estará sempre à altura.
Com o seu interior espaçoso, generoso espaço de carga com 325 litros e bancos 
traseiros com rebatimento flexível, consegue acomodar confortavelmente tudo
e todos. É por isso que dizemos que o Kia Rio estará sempre pronto para tudo.

Para os que exploram a ação.



Caixa de velocidades manual. A eficiente 
caixa manual de 5 ou 6 velocidades assegura 
passagens de caixa rápidas e impercetíveis.  

Caixa de velocidades automática. Aprecie
a aceleração suave, as passagens de caixa ágeis 
e uma maior economia de combustível com
a caixa automática de 7 velocidades DCT
(dupla embraiagem).

Para os que se movem
com agilidade.
A condução dinâmica e as prestações ideais são aspetos fundamentais no Kia Rio. É por isso 
que este modelo apresenta uma nova afinação da suspensão, que garante uma condução 
mais ágil e com maior prontidão de resposta, acompanhada de maior conforto a bordo.
Com caixa de velocidades manual ou automática e diferentes motorizações à sua 
disposição, não tenha dúvidas de que cada viagem será uma experiência de condução 
emocionante e muitíssimo agradável.



Assistência à Prevenção de Colisões Frontais (FCA) . Avaliando simultaneamente os dados da câmara
e do radar, este sistema analisa informações sobre outros veículos, peões ou ciclistas, para evitar uma potencial 
colisão com os mesmos. Quando este sistema deteta uma potencial colisão, emite um sinal de aviso no painel
de instrumentos e efetua uma travagem com a máxima força. Consegue ainda detetar os veículos e ciclistas
que se aproximam, assim como os peões que atravessam a estrada.

Para os que se preocupam 
com a segurança.

Aviso de distância de estacionamento
atrás (PDW) com botão de comando.
Ideal para manobras de estacionamento
sem preocupações, o PDW recorre a sensores 
ultrassónicos montados no para-choque
traseiro para avisar o condutor da presença 
de obstáculos atrás durante essas manobras. 
O sistema emite sinais sonoros, que podem 
ser ligados ou desligados.

Assistente de Fila de Trânsito (LFA) e 
Assistência à Manutenção na Faixa de 
Rodagem (LKA). Recorrendo a sensores
de câmaras para monitorizar as marcas
no piso, o LKA verifica se o seu veículo
se encontra no centro da faixa de rodagem. 
Caso se aproxime dos limites desta,
e se necessário, o sistema intervém
na direção para corrigir o rumo.

Seja qual for o seu tipo de condução, no Kia Rio a segurança é sempre
uma prioridade fundamental. É por isso que este modelo usufrui
de equipamentos inovadores e de tecnologia de ponta, que garantem
ao condutor e aos passageiros o máximo de proteção na estrada e durante
as manobras de estacionamento.



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

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.

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 essa pressão de modo

a contrabalançar o desvio daí resultante e mantendo assim o veículo na trajetória pretendida.

Assistente de máximos. À noite, as câmaras incorporadas 
no para-brisas detetam os veículos que circulam no sentido 
oposto, comutando automaticamente as luzes de máximos 
para médios, para evitar encandear os respetivos condutores. 
Depois, o sistema comuta novamente para máximos.

Sejam quais forem os desafios à condução que encontrar, o Kia Rio coloca 
sempre os ocupantes, a segurança e a paz de espírito em primeiro lugar.

Para os que prezam a racionalidade.

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



Para os que procuram
a paz de espírito.
O Rio é construído de acordo com o princípio de prioridade à segurança. Desde
os materiais avançados da sua carroçaria e a respetiva colocação até à incorporação 
dos sistemas de assistência à condução mais recentes, vigilantes e proativos 
(incluindo sensores para fins específicos e equipamentos de radar), a segurança
é sempre um aspeto fundamental.

6 airbags. Para ajudar a proteger os ocupantes e a diminuir 
os ferimentos em caso de colisão, o Rio inclui airbags frontais 
para o condutor e para o passageiro dianteiro, dois airbags 
laterais e dois airbags de cortina que se estendem a todo        
o comprimento do habitáculo.

51% de Aço Avançado de Alta Resistência. 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.

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

97 m de adesivo estrutural. Com uma quantidade de adesivo 
estrutural mais de seis vezes superior à da geração anterior, 
o Rio apresenta-se mais rígido, embora igualmente mais leve, 
para além de oferecer um melhor isolamento em termos       
de ruído, vibrações e aspereza.

No Kia Rio, a vasta gama de equipamentos e materiais de proteção oferece-lhe 
segurança, apoio e capacidade de controlo sobre o seu veículo.



Ninguém consegue não admirar a pura beleza e estilo do Kia Rio, que se conjugam em perfeita harmonia 
com o seu sentido de diversão e aventura. Mas as suas linhas elegantes e aerodinâmicas não se limitam 
a contribuir para o seu visual apelativo. O Rio está equipado com o mais recente grupo motopropulsor 
eletrificado da Kia, que conta com uma ampla gama de opções de motor onde estão presentes
as avançadas tecnologias, que melhoram o conforto e a facilidade de condução em todas
as viagens, para além de favorecerem a economia de combustível. Mergulhe numa experiência
que deixará os outros de água na boca!

Para os que gostam de charme.



O grande trunfo do Kia Rio reside no facto de se adequar perfeitamente
a quase todos os fins. Quer se trate de atravessar as ruas da cidade, de uma 
viagem prática ou de uma partida à aventura, o carácter prático deste modelo 
assume sempre um lugar de destaque, fazendo-se acompanhar por um prazer 
de condução total. Em suma, o novo Kia Rio não se limita a transportá-lo
do ponto A para o ponto B: vai mais além e transforma todas as viagens
em experiências deliciosamente memoráveis.

Para os proativos versáteis.



Versão Drive em tecido preto. Tecido macio
e resistente, oferecendo calor e conforto enquadrados por um 
padrão de design característico, que confere um toque
de modernidade ao habitáculo. As portas e o tablier 
apresentam revestimentos e superfícies metálicas com cores 
que se conjugam com as tonalidades do revestimento
de tecido.

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

Para os entusiastas
dos pormenores. 
Para além do seu design moderno, tecnologia de ponta e equipamentos concebidos
com inteligência, o Kia Rio também usufrui de uma ampla gama de elementos opcionais, 
que lhe permitirão personalizar o seu veículo, tornando-o assim ainda mais especial.

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

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.

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, ou remotamente a partir do exterior.

Porta USB. As suas pens com ficheiros de música, bem como 
outros dispositivos áudio compatíveis, podem ser ligadas 
através da porta USB.

Ar condicionado totalmente automático (FATC). O FATC 
oferece uma função de "definir e esquecer", que liga e desliga 
automaticamente este sistema para manter a temperatura 
desejada no habitáculo.

Sistema multimédia com ecrã tátil a cores de 8". Dotado de 
um ecrã tátil, este sistema áudio exibe os nomes dos artistas
e das faixas, podendo ser comandado através de um simples 
toque. O sistema é compatível com Android Auto e Apple Car-
Play, bem como com ficheiros MP3.

Para os que gostam
de interiores sofisticados.
O seu Kia Rio revela tanto sobre si no exterior como no interior. Escolha de entre 
um conjunto versátil de opções de bancos, revestidos a tecido.



Jantes

Cores exteriores

Especificações

Dimensões (mm)

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.

Comprimento total 4,065 Espaço para as pernas (diant.) 1,070
Largura total 1,725 Espaço para as pernas (tras.) 850
Altura total 1,450 Espaço para a cabeça (diant.) 987
Distância entre eixos 2,580 Espaço para a cabeça (tras.) 964
Projeção dianteira 830 Espaço para os ombros (diant.) 1,375
Projeção traseira 655 Espaço para os ombros (tras.) 1,355
Depósito de combustível (litros) 45 Bagageira (VDA) 290

Para os que gostam
de exteriores sofisticados.
As vibrantes cores exteriores permitem-lhe decidir qual a aparência que prefere
para o seu Kia Rio e qual a imagem de si que ele mostrará.

Clear White [UD] Perennial Grey [PRG]

Silky Silver [4SS]

Aurora Black Pearl [ABP]

Signal Red [BEG]

Urban Green [URG]

Most Yellow [MYW]

Smoke Blue [EU3]

Sporty Blue [SPB]

Liga leve de 15" Liga leve de 16"

Motor 1.2 DPi 1.2 DPi 1.0 T-GDi

5MT 6MT 7DCT
Potência máxima (CV) 84 100 100

Binário máximo (Nm) 117,7 172 172

Pneus e Jantes

Dimensões 185/65 R15 195/55 R16 195/55 R16
Prestações
Aceleração dos 0 - 100 km/h (seg) 13,1 10,4 11,4
Velocidade máxima (km/h) 173 188 185
Consumos
Combinado WLTP (l/100 Km) 5,8 5,5 5,6
Emissões CO2 WLTP (g/km) 131 126 128



Queremos que, ao comprar um Kia novo, se sinta totalmente ligado
à sua experiência de condução, não só no primeiro dia, mas também
ao longo dos anos que se seguem. É por isso que todos os nossos veículos 
novos são fornecidos com garantias prolongadas e exclusivas.

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, 

Toda a paz de espírito
de que necessita.

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.



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

kia.pt

Todas as informações, imagens e especificações encontravam-
se corretas à data da impressão da presente brochura, podendo 
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 poderão variar ligeiramente em relação 
às cores verdadeiras. Para mais informações, contacte  o seu 
Concessionário Kia. 


