
Accesorii



1  Ornamente oglinzi laterale (5 uşi) 
Autocolantele pentru oglinzile laterale completează 
aspectul noului dvs. Rio. Ornamentele vin în set de 
două bucăţi şi se poate alege între două culori. 
1W430ADE00BL (negru)   
1W430ADE00WH (alb)  

2  Ornamente caroserie 
„Bubbles“ (5 uşi) 
Autocolantele uşor de aplicat 
oferă noului dvs. Rio o 
tușă suplimentară distinctă. 
1WF20AC200GRY (gri)  
1WF20AC200WHT (alb)  
                

3  Ornamente caroserie 
„Sporty“ (5 uși) 
Oferiți noului dvs. Rio un 
aspect sportiv, folosind 
ornamentele pentru caroserie 
care accentuează sentimentul 
și atitudinea sportivă. 
1W200ADE00BL (negru)  
1W200ADE00WH (alb)

DESIGN

Crearea aspectului elegant, de oraş 
Asiguraţi-vă că noul dvs. Rio atrage privirile şi reflectă personalitatea dvs. cosmopolită. Gama 

extinsă de accesorii originale Kia vă pemite să echipaţi noul dvs. Rio cu toate accesoriile supli-

mentare de care aveţi nevoie zi de zi sau în vacanţă.
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2  Set ornamente praguri 
interioare (5 uși + 4 uși) 
Previn zgârieturile şi uzurile 
nedorite, datorate murdăriei sau 
pantofilor, pe interiorul praguri-
lor portierelor. Şi păstrează noul 
dvs. Rio la fel ca în prima zi în 
care l-aţi condus cu mândrie 
acasă. (set de 2 bucăţi) 
1W450ADE00 

1  Spoiler spate 
(5 uși) 
Finisarea sportivă perfectă  
pentru liniile minunate ale 
noului Rio.  
1WF34AC100    

3  Kit jantă aluminiu 15“ 
(5 uşi + 4 uşi) 
5.5J x 15, 185/65R15 
O jantă distinctă cu opt spiţe şi 
unghiuri clare, muchii netede şi 
aspect sportiv. 
1WF40AC200 
1WF40AC250 (pentru TPMS)

4  Kit jantă aluminiu 16“ 
(5 uşi + 4 uşi) 
6.0J x 16, 195/55R16 
O jantă extrem de modernă cu 
zece spiţe, având o estetică 
proprie impunătoare. 
1WF40AC300         
1WF40AC350 (pentru TPMS)          

5  Kit jantă aluminiu 17“ 
(5 uşi + 4 uşi) 
6.5J x 17, 205/45R17 
Janta din aluminiu cu cinci 
spiţe care atrage privirile, 
oferă noului dvs. Rio un 
aspect  techno. 
1WF40AC400         
1WF40AC450 (pentru TPMS)         
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TRANSPORT

Tot ce ai nevoie este cu tine
Noul dvs. Rio poate arăta compact, dar alegând câteva dintre accesoriile 

selectate puteţi fi sigur că veţi avea o călătorie distractivă. Gama de port-

bagaje şi suporturi pentru şinele acoperişului vă asigură că noul dvs. Rio va 

transporta echipamentul favorit împreună cu dvs. în călătorie.

1 Bare transversale plafon,  
    aluminiu (5 uși) 
Un accesoriu ușor de instalat și 
demontat. Are un aspect elegant 
datorită designului potrivit și a 
logoului Kia. 
1W210ADE00AL      

2  Portbagaj tip box - model 
Pacific 200 (5 uși) 
Portbagaj tip box de 410 litri 
cu aerodinamică superioară, 
profilat pentru minimiza-
rea zgomotului la rulare şi a 
vibraţiilor.  
55730SBA20      

3  Portbagaj model Ranger 90 
(5 uşi + 4 uşi) 
Alegerea evidentă când vine 
vorba de volumul de transport 
de 280 litri. Poate fi împachetat 
pentru economie de spaţiu 
acasă, când nu este utilizat. 
55730SBA10       

4   Suport ski/snowboard 
Xtender 739  (5 uşi + 4 uşi) 
Extensibil pentru încărcare 
şi descărcare uşoară, fără 
necesitatea de a vă întinde pe 
acoperişul vehiculului, riscând 
să vă murdăriţi hainele sau 
să zgâriaţi caroseria - pentru 
şase perechi de skiuri sau patru 
snowboarduri. 
55700SBA10 
       

5  Suport ski/snowboard 
Deluxe 727 (5 uşi + 4 uşi) 
Reglabil pe înălţime pentru 
împiedicarea avarierii acoperi-
şului vehiculului de către 
obiectele înalte - pentru şase 
perechi de skiuri sau patru 
snowboarduri. 
55700SBA20        

6  Suport bicicletă 
ProRide 591 (5 uşi + 4 uşi) 
O combinaţie minunată între 
aspectul neted şi tehnologia 
pentru fixare uşoară. Fixează 
bicicleta cu ajutorul manetelor 
la înălţimea acoperişului, în 
timp ce bicicleta este aliniată 
pe rama de fixare. Rama 
de încărcare a bicicletei se 
potriveşte simplu pe baza 
suportului.  
55701SBA10            

7  Suport bicicletă 
FreeRide 532 (5 uşi + 4 uşi) 
Rama de fixare cu suporturi 
şi funcţie quick-lock este 
proiectată pentru siguranţă, 
montare rapidă şi convenabilă. 
Numai în culoare titan. 
55701SBA20            
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Maximizarea spaţiului – interior şi pe acoperiş
Au trecut de mult zilele în care un vehicul mic însemna că trebuie să lăsaţi lucrurile importante acasă.  

În noul dvs. Rio, puteţi configura optim spaţiul interior şi orice altceva poate merge pe acoperiş!

1  Suport bicicletă montat pe cârligul 
de remorcare (5 uşi) 
Acest suport de bicicletă premium combină oţelul 
cu aluminiul, fiind produs sub standardele stricte 
UE. Este echipat cu un mecanism nou de înclinare 
şi este uşor retractabil pentru confort 100% la 
încărcare. Poate susţine două biciclete. 
E823055001                         
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1  Săculeț multifuncțional 
8014 (5 uşi + 4 uşi) 
Păstraţi vehiculul dvs. curat. 
Acest săculeț se potriveşte 
perfect în spatele tetierei. Fiind 
îngust economiseşte spaţiu. 
55123SBA40           

2  Organizator portbagaj  
8019 S (5 uşi + 4 uşi) 
Un sac mic şi la îndemână, cu 
o capacitate de 27 litri. La 
cumpărături sau la sală,  
acest mic organizator păstrează 
lucrurile dvs. în siguranţă. 
55123SBA10            

3  Organizator portbagaj  
8020 M (5 uşi + 4 uşi) 
Pentru obiectele voluminoase 
care altfel nu se comportă 
cum trebuie! Aşezaţi-le ferm, 
la locul lor – în organizatorul de 
dimensiuni medii, având 41 litri, 
din portbagaj. 
55123SBA20            

4  Organizator portbagaj  
8021 L (5 uşi + 4 uşi) 
O geantă masivă de 64 
litri. Acest organizator este 
dotat cu închidere cu fermoar, 
împiedicând toate obiectele 
mari să se mişte prin portbagaj, 
transportându-le în siguranţă şi 
cu portbagajul ordonat. 
55123SBA30            

7   Plasă depozitare scaun 
pasager (5 uşi + 4 uşi) 
Asiguraţi-vă că obiectele mici 
nu se mişcă pe scaun: 
prindeţi-le în plasă! 
66170ADE00 

8  Plasă portbagaj 
(5 uşi + 4 uşi) 
Plasă practică pentru împiedi-
carea mişcării obiectelor mici 
prin portbagaj. 
857792L000            

9 Separator portbagaj 
    (5 uşi + 4 uşi) 
    Păstrează obiectele importante  
     în portbagaj, acolo unde le este  
     locul. Poate fi montată deasupra 
    spătarelor banchetei spate. 
    1W150ADE00       

5  Cârlig remorcare detaşabil orizontal 
(5 uşi) 
Un cârlig solid, cu impact minim asupra siluetei 
noului dvs. Rio. Capacitatea maximă de tractare 
depinde de caracteristicile vehiculului. Detaşabil 
orizontal (sistem BMA). Parţial vizibil când nu este 
utilizat. Necesită decuparea barei spate. 
1W281ADE01   

6  Cârlig de remorcare detaşabil vertical 
(fără ilustraţie) (5 uşi) 
Un cârlig solid, cu impact minim asupra siluetei 
noului dvs. Rio. Capacitatea maximă de tractare 
depinde de caracteristicile vehiculului. Detaşabil  
vertical  (sistem fixare 3-ball). Necesită decupare 
minimă a barei spate. 
1W281ADE00   

 
Instalație electrică pentru cârlig de remorcare 
(fără ilustraţie) 
Instalație electrică pentru amplificarea semnalelor 
combinaţiei de lumini spate şi avertizare sonoră 
în cazul defectării indicatorului sau a stopurilor 
remorcii. Poate fi folosit şi la vehiculele cu lumini LED 
pe remorcă. Vă rugăm să alegeţi între: 
 
a) Instalație electrică 7 pini (5 uşi ) 
   (fără priză impermeabilă, proiectat cu orificii 
    de scurgere) 
    1W620ADE00CP   
 
b) Instalație electrică 13 pini
     (priză impermeabilă / 5 uşi) 
      1W621ADE00CP   
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CONFORT 

Tot ce trebuie să aveţi pentru o rulare plăcută
În zilele noastre, spaţiile de parcare sunt mai mici ca mărime, în timp ce numărul obiectelor mici de care aveţi nevoie permanent a 

crescut. Aşadar, de ce nu echipaţi vehiculul dvs. cu cele mai inteligente tehnologii pentru confort la rulare?

NAVIGAŢIE

Rulaţi direct de la A la B 
Kia a reflectat mult şi intens când a dezvoltat o soluţie de navigaţie care să fie sigură şi vizibilă, 

fără circuite de fire care să incomodeze şi fără suporturi care vă pot zbura în faţă la o frânare 

bruscă.

Cu SNAP & DRIVE nu există circuite de fire inestetice sau ventuze pe parbriz. În loc de toate 

acestea, dispozitivul dedicat este suportul perfect pentru NAVIGON N70 Premium. Conexiunea 

stabilă cu panoul de bord oferă siguranță, în timp ce suportul se află sub zona de vizibilitate și 

poziționat astfel încât să se evite impactul cu capul. Toate circuitele și antena TMC sunt integrate 

în panoul de bord – o fixare de calitate înaltă, potrivită perfect cu interiorul vehiculului. Desigur, pe 

primul loc este funcţionalitatea. SNAP & DRIVE oferă şi conectivitate Bluetooth® hands-free care 

poate fi integrată în sistemul audio al vehiculului, incluzând actualizare hărţi pentru primii doi ani.

7  Set de bază navigaţie SNAP & DRIVE 
(5 uşi + 4 uşi) 
55690ADE00              
 
 S&D Joining Harness (low-spec) 
(5 uşi + 4 uşi) 
Toate conexiunile de care aveţi nevoie 
pentru a fi siguri că sistemul dvs. de 
navigaţie funcţionează şi este la zi. 
Integrare parţială cu încărcare invizibilă. 
55690ADE10               

  S&D Joining Harness (high-spec) 
(5 uşi + 4 uşi) 
Toate conexiunile de care aveţi nevoie 
pentru a fi siguri că sistemul dvs. de 
navigaţie funcţionează şi este la zi. 
Integrare totală, cu încărcare invizibilă şi 
sunet integrat. 
55690ADE30              

5  Deflector vânt portiere față 
Sporiți aerodinamica și reduceți 
zgomotul interior, alungând în 
acelaşi timp stropii neplăcuţi de 
ploaie de pe geamuri. 
1W221ADE00 (5 uşi)

2 Protecţie soare/gheaţă 
    Folie de izolare termică  
     special croită pentru parbriz şi  
     geamurile laterale faţă. Previne  
     supraîncălzirea interiorului vara  
     şi îngheţarea gemurilor iarna. 
1W723ADE00 (5 uşi)  
1W723ADE10 (4 uşi)  

3  Senzori parcare, faţă 
(5 uşi + 4 uşi) 
Setul conţine patru senzori 
integraţi care oferă avertizare 
sonoră la apropierea de un 
obiect mare. 
E98001D101         

4  Senzori parcare, spate 
(5 uşi + 4 uşi) 
Setul conţine patru senzori 
integraţi care oferă avertizare 
sonoră la apropierea de un 
obiect mare. 
E98001D000         

1   Consolă telefon 
(5 uşi + 4 uşi) 
Păstrează telefonul mobil în 
siguranţă în timp ce conduceţi. 
Consola susţine toate tipurile 
de telefoane.  
E555055000          

6  Cotieră cu compartiment de 
depozitare (fără ilustraţie) 
(5 uşi + 4 uşi) 
Compartiment de depozitare inte-
grat, pentru obiectele mici care altfel 
se mişcă prin vehicul. 
1W161ADE00             
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3  Protecţie încărcare bară 
spate, transparentă 
(5 uşi) 
La fel de bună pe cât este de 
invizibilă, folia de protecţie 
autoadezivă păstrează pragul de 
încărcare ca nou. 
1W272ADE00TR     

4   Protecţie încărcare bară 
spate, neagră 
(5 uşi) 
Protecţie neagră stilată care 
oferă un scut elegant şi 
puternic împotriva zgârieturilor 
şi mizeriei.  
1W272ADE00BL      

5  Folie protecţie nişă mâner 
portieră (5 uşi + 4 uşi) 
Folie autoadezivă, aspră, 
transparentă, oferă protecţie 
perfectă contra zgârieturilor 
şi semnelor de uzură din zona 
apropiată mânerului portierei. 
(set de 4 bucăţi) 
66272ADE00           

6   Set protecţii noroi, 
faţă/spate (5 uşi + 4 uşi) 
Asiguraţi-vă că noroiul, pietrişul 
şi sarea de pe carosabil nu se 
lipesc de caroseria vehiculului 
dvs. – prin simpla instalare a 
protecţiilor pentru noroi. Livrare 
în culoarea negru neutru, având 
clipsuri de montare de aceeaşi 
culoare. (set de 2 bucăţi) 
1WF46AC000  (faţă)       
1WF46AC100 (spate) 

1   Folie protecţie praguri 
intrare, neagră 
Puneţi capăt zgârieturilor 
inestetice de pe pragurile 
laterale sau urmelor de pan-
tofi. Protecţii sigure împotriva 
zgârieturilor pentru păstrarea 
vehiculului dvs. în cea mai bună 
condiţie. (set de 4 bucăţi)  
1Y451ADE00BL (5 uşi)              
1Y451ADE01BL (4 uşi)

2   Folie protecţie praguri 
intrare, transparentă 
Protecţie invizibilă.  
(set de 4 bucăţi) 
1Y451ADE00TR (5 uşi) 
1Y451ADE01TR (4 uşi) 

PROTECŢIE

Un vehicul la fel de bun ca unul nou  
Nu are importanţă care este calea urmată de noul dvs. Rio, este simplu să arate la fel de minunat ca în 

prima zi. Cu protecţii contra uzurii şi covoare. De ce să nu ne dorim să ne ferim de murdărire?
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3  Set covorașe cauciuc 
(fără ilustraţie) 
(5 uşi + 4 uşi) 
Covorașele de podea din 
cauciuc se potrivesc perfect în 
spaţiul interior. Sunt negre şi 
poartă logoul „Rio“. 
1W131ADE00 
 
 

4 Set covorașe material textil,  
    standard (fără ilustraţie) 
    (5 uşi + 4 uşi) 
    Set de 4 covorașe antracit,  
     special decupate, cu aspect de  
     ace şi spate granulat. Puncte  
     de fixare în cârlige pentru  
     potrivire perfectă. Imprimate cu  
     logoul vehiculului şi ranforsare  
     de călcâi pe covorașul şoferului. 
     1W141ADE00       

5   Set covorașe material textil, 
pâslă (5 uşi + 4 uşi) 
Confecţionat d in pâslă moale, 
de înaltă calitate, în culoarea 
interiorului vehiculului, cu spate 
granulat. Set de 4 covorașe 
croite perfect, cu puncte 
de fixare pentru ancorare. 
Broderie cu logoul vehiculului 
pe covorașul şoferului. 
1W143ADE00          
           

6  Set covorașe material textil,  
pâslă, cu design stilizat 
(5 uşi + 4 uşi) 
Confecţionat din pâslă moale, 
de înaltă calitate, în culoarea  
interiorului vehiculului şi spate 
granulat. Set de 4 covorașe 
croite perfect, cu puncte de 
fixare pentru ancorare. Bro-
derie cu logoul vehiculului pe 
covorașul şoferului. Design care 
urmăreşte stilul vehiculului. 
1W143ADE00ST   

7  Covor reversibil portbagaj,  
aderent (5 uşi) 
Covor pentru portbagaj, 
proiectat special pentru a 
păstra interiorul ca nou: folosiţi 
partea din pâslă sau cea 
aderentă, în funcţie de bagajele 
transportate.  
1W120ADE00 
(pentru modele care au cutie 
depozitare în portbagaj)  
1W120ADE10 
(pentru modele fără cutie 
depozitare în portbagaj)

2  Tavă portbagaj 
(fără ilustraţie) 
(5 uşi) 
Păstrează portbagajul dvs. 
curat şi rezistent la murdărie. 
Aşezaţi tava la locul ei ori de 
câte ori transportaţi lucruri 
murdare.  
1W122ADE00      

1  Protecţii laterale pentru 
portieră (bandouri) 
Ornamente elegante şi 
atrăgătoare care protejează 
portierele contra zgârieturilor şi   
loviturilor inestetice. 
1W271ADE00 (5 uşi) 
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SIGURANŢĂ 

Rămâneţi în siguranţă şi vizibil 
Există altă prioritate în afară de siguranţa dvs., a familiei şi a pasagerilor? Cu această gamă completă 

de accesorii, Kia vă ajută să puneţi siguranţa pe primul loc - oriunde vă aflaţi cu vehiculul.

1   Trusă de siguranţă 
Păstraţi toate ustensilele de 
siguranţă în acelaşi loc, la 
îndemână: trusa de prim ajutor, 
vesta de siguranţă Dayglo etc.  
(Conform cu DIN 13164) 
E889066000           

2   Triunghi reflectorizant 
Uşor şi extrem de vizibil – se 
asigură că vehiculul dvs. este 
vizibil de departe, în cazul unui 
accident sau a unei pene. 
(Conform cu ECE-R27) 
E883166000

3  Vestă de siguranţă 
Pentru vizibilitate şi siguranţă. 
(Conform cu DIN EN 471)  
E883066000

1
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Special pentru dvs.
Accesoriile originale Kia sunt proiectate şi confecţionate cu aceeaşi atenţie la detalii ca orice altă 

piesă componentă a vehiculului dvs. Calitatea înaltă, utilizarea uşoară şi potrivirea perfectă sunt 

întotdeauna obiectivele noastre. De aceea, numai accesoriile originale Kia oferă încredere şi 

satisfacţie.

Pentru mai multe informaţii şi întrebări despre accesoriile originale Kia, nu ezitaţi să vă adresaţi 

dealerului dvs. Kia.

ACCESORII  ORIGINALE KIA
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Toate informaţiile, ilustraţiile şi caracteristicile sunt corecte în momentul 
tipăririi şi pot fi schimbate fără notificare. Modelele şi caracteristicile 
prezentate în această broşură pot fi diferite la vehiculele disponibile în 
ţara dvs.. Datorită limitărilor din procesul de tipărire, culoarea caroseriei 
vehiculelor poate fi uşor diferită faţă de culoarea reală. Vă rugăm să 
contactaţi dealerul local Kia pentru cele mai recente informaţii.

KIA ROMAUTO
Şos. Bucureşti – Ploieşti
nr. 40 Sector 1, 013695, 
Bucureşti, România
www.kia.ro

www.kia.ro


