
Motor HK Km/l 
CO2 

(g/km) 

Energi- 

klasse 

Halvårlig 

grøn 

ejerafgift 

Prestige Upgrade GT-Line 

1,25 Benzin 84 18,5 122 kr. 560 kr. 325.900

1,0 Benzin 100 17,5 129 kr. 560 kr. 346.900

1,0 Benzin Mild Hybrid 120 18,2 125 kr. 560 

1,0 Benzin Mild Hybrid DCT 120 18,2 126 kr. 560 kr. 365.900

Priserne som er vist er gældende ved levering i 2022. Priser og specifikationer er gældende for modelår 2022 og gælder kun så længe lager haves. 

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

*Billedet kan være vist med ekstraudstyr og er vejledende for bilens udseende.

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Clear White uden beregning) kr. 6.999 

Serviceinterval Garantier 
Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 km*

*Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver

12 måneder eller 15.000 km (hvad der 

kommer først) 

Senest opdateret: 02-09-2022

7 års garanti / maks 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning

Alle priser er 2022 eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.990,- på personbiler.
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.

kr. 314.900

kr. 333.900 kr. 359.900

kr. 335.900 kr. 346.900 kr. 368.900

kr. 355.900 kr. 379.900

http://www.wltp.dk/


Rio udstyrsvarianter 

Prestige 

Eksteriør 

• 15” stålfælge m. kapsler

(185/65R15) 

• El-justerbare sidespejle m.

varme 

• Indfarvede sidespejle

• LED kørelys

• Projektionsforlygter

• Statisk kurvelys

• Tonede ruder i bag

Interiør & komfort 

• Adaptiv fartpilot (SCC) (kun m.

DCT) 

• El-ruder i for

• Fartpilot

• Højdejusterbart førersæde

• Lædergearknop

• Læderrat

• Manuel aircondition

Audio, media & navigation 

• 4,2" farvedisplay i

instrumentering 

• Bluetooth*

• Radio m. FM og DAB+

Sikkerhed 

• Aut. nødbremse (AEB)

• Bakkestartsassistent (HAC)

• IsoFix

• Udvidet vejbaneassistent (LFA)

*Bluetooth er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Upgrade

Udstyr fra Prestige og…   

• 15” alufælge (185/65R15)

• El-foldbare sidespejle m. LED

blinklys 

• Tågeforlygter

• Aut. nedblændet bakspejl 

• Aut. klimaanlæg

• El-ruder i bag

• Makeupspejle m. lys

• Mat krom dørgreb

• P-sensor i bag

• Regnsensor

• Varme i forsæder

• Varme i rattet

• 8” touchskærm

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Diskanthøjtalere

• Trådløs Android Auto™ 

• Trådløs Apple CarPlay™

• Stemmestyrring 

GT-Line 

Udstyr fra Upgrade og… 

• 17" alufælge (205/45R17)

• Blanksort kølergrill

• GT-Line dobbelt afgangsrør

• GT-Line kofangere

• GT-Line tågeforlygter

• GT-Line sideskørter

• GT-Line sorte sidespejle

• Krom liste ved ruder & kølergrill

• LED baglygter

• LED forlygter

• Mørktonede ruder i bag (Privacy

Glass) 

• Alu pedaler

• Armlæn m. opbevaring mellem

forsæder 

• Blanksorte kabinedetaljer

• GT-Line delkunstlæderkabine

• GT-Line dørbeklædning

• GT-Line lædergearknob

• GT-Line instrument i Carbon

Look 

• GT-Line sportslæderrat

• Højdejusterbart passagersæde

• Læselampe i for



Rio interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

Prestige, standard Plus Pakke, kunstlæder GT-Line, delkunstlæder 

Karosserifarver 

Sporty Blue Smoke Blue (Ej GT-Line) Urban Green (Ej GT-Line) Perennial Grey Most Yellow 

Signal Red Silky Silver (Ej GT-Line) Clear White Aurora Black Pearl 

*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende og kan være vist med ekstraudstyr.

Rio ekstraudstyr   *Priser på Færøerne spørg forhandler

Udstyr Prestige Upgrade GT-Line 

Plus pakke: 
• Mørktonede ruder i bag (Privacy Glass) • Kunstlæderkabine • Højdejusterbart passagersæde
• Mat krom dørgreb indvendigt • Armlæn mellem forsæder • USB-port

- kr. 6.999 - 

Tilkøb til Plus pakken:

- Rød & sort kunstlæderkabine - kr. 999 - 

- Navigation*, Kia Connect, intelligent skiltegenkendelse (ISLW) & hajfinneantenne - kr. 9.999 kr. 9.999 

- Teknik pakke: LED forlygter & Multifunktionel Smart Key - kr. 9.999 - 

- Udvidet Sikkerheds pakke: Blindvinkelsassistent (BCW) og P-sensor i for samt
advarsel for glemt bagsædepassager

- kr. 7.999 kr. 7.999 

- Soltag - kr. 9.999 kr. 9.999 

Multifunktionel Smart Key - - kr. 4.999 

De viste udstyrspriser er beregnet med 85% afgift. 

*OBS: Apple CarPlay & Android Auto er IKKE trådløst i forbindelse med navigation.

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af 

bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

http://www.wltp.dk/


Rio tilbehør *Priser på Færøerne spørg forhandler

Anhængertræk aftageligt 
9.995 kr. 

Cykelholder 
4.295 kr. 

4 stk. 15” vinterhjul m. dæk 
Fra 5.595 kr. 

4 stk. 15” plasthjulkapsel 
2.395 kr. 

4 stk. 15” alufælge uden dæk 
Fra 3.725 kr. (185/65R15) 

4 stk. 16” alufælge uden dæk 
Fra 4.940 kr. (195/55R16) 

4 stk. 17” alufælge uden dæk 
Fra 5.870 kr. (205/45R17) 

KIA låsemøtrikker 
535 kr. 

Beskyttelsesfolie dørhåndtag 
795 kr. 

Beskyttelsesfolie for 
bagkofanger 

695 kr. (Transparent el. sort) 

Indstigningslister i folie 
995 kr. (Sort el. transparent) 

Indstigningslister i krom look 
1.295 kr. 

LED indstigningslys 
2.850 kr. 

LED indstigningslys Kia logo 
2.850 kr. 

LED belysning foran forsæder 
1.995 kr. (Rød el. hvid) 

LED belysning ved bagsæde 
1.995 kr. (Hvid el. rød) 

Armlæn 
3.695 kr. 

Stænklapper foran el. bagved 
995 kr. 

Sidelister 
2.695 kr. (Sort) 

Bagklapliste 
1.995 kr. (Sort, rød el. sølv) 

Parkeringshjælp for eller bag 
4.995 kr. 

Sideskørter 
3.995 kr. (Sort, rød el. sølv) 

Spejlkapper 
2.495 kr. (Sort, rød el. sølv) 

Striber til sidespejle 
1.495 kr. (Sort el. hvid) 

Bundmåttesæt i nålefilt 
595 kr. 

Bundmåttesæt i velour 
795 kr. 

Gummimåttesæt 
795 kr. (Grå el. rød logo) 

Bundmåttesæt GT-Line 
895 kr.  

Bagagerumsmåtte vendbar 
stof/gummi 

795 kr.  

Bagagerumsbakke 
795 kr.  

Jakkeholder 
765 kr. 

Sol/Sneskærm 
949 kr. 



Rio tilbehør   *Priser på Færøerne spørg forhandler

Sikkerhedspakke 
395 kr. 

Refleksvest i gul eller orange 
60 kr. 

Vinterrens sæt 
99 kr. 

Sommerrens sæt 
165 kr. 




