
Motor HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Energi- 
klasse 

Grøn 
ejerafgift 

Kr./halvårlig 
Base Line Vision GT-Line 

1,25 Benzin 84 16,1 140 kr. 249.000
1,0 Benzin 100 17,2 131 kr. 269.000
 1,0 Benzin 100 16,7 137 kr. 299.000
 1,0 Benzin 120 16,4 140 kr. 279.000
 1,0 Benzin 120 16,4 139 kr. 309.000
1,0 Benzin DCT 120 15,6 146 kr. 289.000 kr. 319.000

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

Få mere værdi med aktuelle kampagner

Plus pakke 
Værdi op til kr. 42.491 

Merpris kun kr. 14.999 
Kun til Base Line 

Collection pakke 
Værdi op til kr. 45.494 

Merpris kun kr. 9.999 
Kun til Vision

Plus pakke inkluderer:  

Opgradering til 15” alufælge • Konsollampe foran • Læderrat & lædergearknob • Varme i forsæder 3 trin • Varme i rattet • Bluetooth • 7" Audio 

Display • Apple CarPlay m. stemmestyring • Diskanthøjtalere • Forberedt til Android • Bakkamera m. dynamisk guide • Klimaanlæg m. aut. anti-

dug • Parkeringssensor bagved • Satin krom dørhåndtag indvendigt  • Armlæn mellem forsæder • USB lader bagved • Privacy Glass 

Collection pakke inkluderer:  

Konsollampe foran • Læderrat & lædergearknob • Oplyste makeupspejle • Varme i forsæder 3 trin • Varme i rattet • Bluetooth • 7" Audio Display 

• Apple CarPlay m. stemmestyring • Diskanthøjtalere • Forberedt til Android • Bakkamera m. dynamisk guide • Klimaanlæg m. aut. anti-dug •

Parkeringssensor bagved • Regnsensor • Satin krom dørhåndtag indvendigt  • Armlæn mellem forsæder • USB lader bagved • Privacy Glass 

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

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Clear White uden beregning) kr. 4.999 

Serviceinterval Garantier 

Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 km* 

*Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 

måneder eller 15.000 kilometer (hvad der kommer 

først) 

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

Senest opdateret: 21-10-2019 

Alle priser er 2019 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.900,- på personbiler. 

Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.

http://www.wltp.dk/


Rio udstyrsvarianter 

Base Line 

Eksteriør 

• 15" stålfælge m. hjulkapsler 

(185/65R15) 

• Dørhåndtag i bilens farve

• Kofangere i bilens farve

• Sidespejle el-justerbare m. varme

• Sidespejle i bilens farve

• Tonede ruder

Interiør & komfort 

• Aircondition

• Aut. fjernlys

• Aut. lysregulering

• Elruder foran

• Fartpilot m. hastighedsbegrænser

• Fjernbetjent centrallås

• Højdejusterbart førersæde

• ISG start/stop funktion

• Justerbart rat (4 vejs)

• Komfortblink

• 60/40 splitbagsæde

Audio, media & navigation 

• Audioanlæg m. RDS Radio

• Ratbetjent audioanlæg

• Kørecomputer m. eco 

gearskifteindikator 

• Supervision instrumentering

• USB/AUX indgang

Sikkerhed 

• ABS m. elektronisk

bremsekraftsfordeling 

• Airbag ON/OFF

• BAS Bremseassistent

• ESC Elektronisk stabilitetskontrol m. 

antispinregulering 

• HAC Bakkestartsassistent

• IsoFix

• TPMS Dæktrykskontrol

• VSM Stabilitetsstyring af bil

• 6 Airbags

Advanced Driving Assistance Pack 

• AEB Aut. nødbremse m. 

fodgængergenkendelse 

• LKA Vejbaneassistent

Vision 

Udstyr fra Base Line og… 

• LED kørelys

• Projektionsforlygter

• Statisk kurvelys

• Tågelygter foran

GT-Line 

Udstyr fra Vision og…  

• Opgradering til 17" alufælge 

(205/45R17) 

• GT-Line dobbelt afgangsrør, kun 

udseende 

• GT-Line kofanger foran & bagved

• GT-Line tågelygter i Ice Cube design

• GT-Line sideskørter

• GT-Line sidespejle i sort

• High Glossy sort kølergrill

• Krom liste omkring ruder & kølergrill

• LED baglygter

• Privacy Glass

• Sidespejle el-indklappelige m. LED 

blink 

• Alupedaler

• Armlæn mellem forsæder

• Aut. nedblændeligt bakspejl

• Bakkamera m. dynamisk guide

• Dobbelt bagagerumsbund

• Elruder bagved

• GT-Line D-formet læderrat

• GT-Line dørbeklædning

• GT-Line instrument i Carbon Look

• GT-Line lædergearknob

• GT-Line sædebetræk i kunstlæder &

stof 

• High Glossy sorte detaljer

• Klimaanlæg m. aut. anti-dug

• Konsollampe foran

• Kunstlæderkabine

• Opbevaringsboks under armlæn

• Oplyste makeupspejle

• Parkeringssensor bagved

• Regnsensor

• Satin krom dørhåndtag

• Sædevarme foran

• Varme i rattet

• 7" touch skærm m. navigation

• Apple CarPlay m. stemmestyring

• Bluetooth*

• DAB+ Radio

• Diskanthøjtalere

• Forberedt til Android Auto

• TomTom Live Services

• USB lader bagved

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



Rio interiør, eksteriør & ekstraudstyr *Priser på Færøerne, spørg hos den lokale forhandler

Sædebetræk 

Sort stof, standard v. 1.0 100 hk 
& 1.25 Benzin 

Sort stof, standard v. 1.0 120 hk 
Sort kunstlæder, standard på 

GT-Line 
Special sort pakke, ekstraudstyr i 

kunstlæder 

Karosserifarver 

Signal Red Silky Silver Platinum Graphite Aurora Black Pearl 

Most Yellow Urban Green (Ej med GT-Line) Smoke Blue (Ej med GT-Line) Clear White 

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

Rio ekstraudstyr   *Priser på Færøerne, spørg hos den lokale forhandler

Udstyr Base Line Vision GT-Line 

Multifunktionel Smart Key - - kr. 4.999 

Plus udstyrspakke: kr. 42.491 - - 

Plus udstyrspakke inkluderer: 

Opgradering til 15” alufælge • Konsollampe foran • Læderrat & lædergearknob • Varme i forsæder 3 trin • Varme i rattet • Bluetooth • 7" Audio 

Display • Apple CarPlay m. stemmestyring • Diskanthøjtalere • Forberedt til Android • Bakkamera m. dynamisk guide • Klimaanlæg m. aut. anti-

dug • Parkeringssensor bagved • Satin krom dørhåndtag indvendigt  • Armlæn mellem forsæder • USB lader bagved • Privacy Glass 

Collection udstyrspakke: - kr. 45.494 - 

Collection udstyrspakke inkluderer: 

Konsollampe foran • Læderrat & lædergearknob • Oplyste makeupspejle • Varme i forsæder 3 trin • Varme i rattet • Bluetooth • 7" Audio Display • 

Apple CarPlay m. stemmestyring • Diskanthøjtalere • Forberedt til Android • Bakkamera m. dynamisk guide • Klimaanlæg m. aut. anti-dug • 

Parkeringssensor bagved • Regnsensor • Satin krom dørhåndtag indvendigt  • Armlæn mellem forsæder • USB lader bagved • Privacy Glass 

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 hos den lokale forhandler

Anhængertræk aftageligt 
8.995 kr. 

Stænklapper foran 
995 kr. 

Stænklapper bagved 
995 kr. 

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

Beskyttelsesfolie for 
bagkofanger 

695 kr. (Transparent el. sort) 

Sidelister 
2.195 kr. (Sort) 

4 stk. 17” alufælge uden dæk 
Fra 5.475 kr. (205/45R17) 

4 stk. 16” alufælge uden dæk 
Fra 4.475 kr. (195/55R16) 

4 stk. 15” alufælge uden dæk 
Fra 3.475 kr. (185/65R15) 

4 stk. 15” plasthjulkapsel 
2.165 kr. 

4 stk. 15” vinterhjul m. dæk 
Fra 4.995 kr. 

Indstigningslister i krom look 
1.295 kr. 

Bagklapsliste 
1.995 kr. (Sort) 

Beskyttelsesfolie dørhåndtag 
795 kr. 

KIA låsemøtrikker 
395 kr. 

LED belysning foran bagsæder 
1.995 kr. (Hvid el. rød) 

Bagklapliste 
1.995 kr. (Krom look el. rød) 

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

LED indstigningslys 
2.850 kr. 

LED indstigningslys KIA 
2.495 kr. 

Dobbelt stafering 
2.995 kr. (Sort) 

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

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

Fartstriber 
2.995 kr. (Sort el. hvid) 

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

Cykelholder 
5.100 kr. 

Bundmåttesæt i gummi 
865 kr. (Gråt el. rødt logo) 

Bundmåttesæt i nålefilt 
495 kr. 

Bundmåttesæt i velour 
795 kr. 

Bagagerumsbakke 
795 kr. (Med rum under gulv) 

Bagagerumsbakke 
795 kr. (Uden rum under gulv) 

Bagagerumsmåtte i stof/gummi 
695 kr. (Med rum under gulv) 



Rio tilbehør    *Priser på Færøerne, spørg hos den lokale forhandler

Stænklapper bagved 
695 kr. (Uden rum under gulv) 

Krog 
295 kr. 

Jakkeholder 
765 kr. 

Armlæn 
2.995 kr. 

Parkeringshjælp bag 
4.995 kr. 

Parkeringshjælp for 
4.995 kr. 

Sol/Sneskærm 
949 kr. 

Sikkerhedspakke 
395 kr. 

Lakstift 
195 kr. 

Sommerrens sæt 
165 kr. 

Vinterrens sæt 
99 kr. 

Refleksvest i gul eller orange 
60 kr. 




