
Стандартное оборудование
Адаптация для Казахстана

Комфорт

Безопасность

Экстерьер

Комплектации и цены
Rio 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

ComfortClassic Audio Luxe Style Prestige Premium

1.6 MPI, 123 л. c., Бензин | Механика | Передний привод
H0S4D2617

7 890 000 тг
D257

1.6 MPI, 123 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод
H0S4D261F

8 290 000 тг
D261

7 990 000 тг
D260

8 790 000 тг
D265

9 190 000 тг
D266

9 490 000 тг
G152

9 990 000 тг
G153

Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Электрообогрев лобового стекла

Подогрев форсунок стеклоомывателя

Экстерьер
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16

Стальные диски 15" с декоративными колпаками и шинами 185/65R15

Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15

Дневные ходовые огни (DRL)

Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL)

Передние фары проекционного типа (линзованные)

Светодиодные (LED) фары со статической подсветкой поворотов

Передние противотуманные фары

Светодиодные (LED) задние фонари

Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем

Внешние дверные ручки с отделкой хромом

Повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида

Интерьер
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40

Сиденья с отделкой тканью

Сиденья с отделкой тканью Prestige

Сиденья с отделкой искусственной кожей

Электрорегулировка поясничной поддержки сидения водителя

Сдвигающийся передний подлокотник c боксом и отделкой искусственной кожей

Рулевое колесо с отделкой искусственной кожей

Внутренние дверные ручки с отделкой хромом

Передняя панель с отделкой чёрным глянцем

Отделение для очков

Безопасность
Запасное колесо на стальном диске 15"

Боковые подушки и шторки безопасности

Передние брызговики
Воздуховоды к сидениям 2-го ряда
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач)

Увеличенный дорожный просвет (160мм)
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным  
покрытием

Увеличенный бачок омывающей жидкости (5,3 л)  
Шумоизоляция капота

Кондиционер
Водительское сиденье с регулировкой по высоте

Тройное срабатывание указателей поворота при однократном
нажатии
Передние стеклоподъёмники с электроприводом

Электроусилитель руля
Регулировка рулевой колонки по высоте

Фронтальные подушки безопасности
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Интегрированная система активного управления (VSM)

Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS)
Система контроля давления в шинах
Передние дисковые тормоза

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС  
Запасное колесо временного использования  

Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова

Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом Рефлекторные галогенные фары
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3-ий задний подголовник

Задние дисковые тормоза

D257, D261D260 D265 G153

Цвета интерьера 
Варианты оформления салона

D266 G152

Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов)

Rio



Комплектации и цены
Rio 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

ComfortClassic Audio Luxe Style Prestige Premium

1.6 MPI, 123 л. c., Бензин | Механика | Передний привод 
H0S4D2617

7 890 000 тг
D257

1.6 MPI, 123 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
H0S4D261F

8 290 000 тг
D261

7 990 000 тг
D260

8 790 000 тг
D265

9 190 000 тг
D266

9 490 000 тг
G152

9 990 000 тг
G153

Комфорт
Климат-контроль

Регулировка рулевой колонки по вылету

Автоматическое запирание дверей при движении

Ключ с дистанционным управлением центральным замком и багажником

Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой

Дистанционный запуск двигателя с ключа

Система интеллектуального открывания багажника

Задние стеклоподъёмники с электроприводом 
и стеклоподъёмник водителя с функцией Auto

Задние датчики парковки

Передние датчики парковки

Датчик света

Круиз-контроль с ограничителем скорости

Камера заднего вида с динамическими линиями разметки

Приборная панель Supervision с дисплеем 4.2''

Электропривод складывания зеркал заднего вида

Мультимедиа
4 динамика

6 динамиков

Аудиосистема с радио и USB входом

Мультимедийная система с 8'' дисплеем и поддержкой Android Auto и Apple Carplay

USB-зарядка для пассажиров второго ряда

Управление аудиосистемой на руле

Bluetooth для подключения мобильного телефона

Пакет Style
Тёмные легкосплавные диски Style 15'' с шинами 185/65R15

Решётка радиатора отделкой чёрным глянцем и спортивным красным акцентом

Ниши противотуманных фар со спортивным красным акцентом

Спортивный красный молдинг на центральной панели

Рулевое колесо и селектор трансмиссии с красной прострочкой

Сиденья с отделкой тканью Style и красной прострочкой

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 3 мая 2022 г. Действительную цену с учетом актуальных спецпредложений уточняйте на сайте www.kia.com.kz и у официальных 
дилеров Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может 
отличаться от реализуемого.a.

ТОО «Allur Motor Qazaqstan» ведет деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реализуемые товары доступны к получению на 
территории Республики Казахстан. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Республики Казахстан, не ведется. Информация о соответствующих моделях и 
комплектациях, возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. 
Не является публичной офертой.

Начало на стр. 1
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Стандартты жабдық 
Қазақстанға арналған бейімдемелер 

Жайлылық 

Қауіпсіздік 

Экстерьер

Жабдықталымдары мен бағалары
2022 жылы шығарылған Kia жаңа RIO / 2021 жылғы модель қатары

ComfortClassic Audio Luxe Style Prestige Premium

1.6 MPI, 123 а.к., Бензин | Механика | Алдыңғы жетек 
H0S4D2617

7 890 000 тг
D257

1.6 MPI, 123 а.к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
H0S4D261F

8 290 000 тг
D261

7 990 000 тг
D260

8 790 000 тг
D265

9 190 000 тг
D266

9 490 000 тг
G152

9 990 000 тг
G153

«Жылы опциялар» жиынтығы 
Алдыңғы орындықтарды жылыту 

Артқы орындықтарды жылыту

Рөл дөңгелегін жылыту

Алдыңғы әйнекті электр жылыту

Әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Экстерьер
195/55 R16 шиналары бар 16" жеңіл қорытпалы дискілер 

Сәнді қақпақтары мен 185/65 R15 шиналары бар 15" болат дискілер 

185/65 R15 шиналары бар 15" жеңіл қорытпалы дискілер 

Күндізгі жүріс шамдары (DRL)

Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары (LED DRL) 

Проекциялық типтес (линзаланған) алдыңғы фаралар 

Статикалық бұрылыс жарығы бар жарықдиодты фаралар (LED)

Тұманға қарсы алдыңғы фаралар

Жарықдиодты артқы шамдар (LED)

Хроммен және қара жылтырмен қапталған радиатор торы

Хроммен өңделген сыртқы есік тұтқалары 

Бұрылыс белгісін жарықдиодты қайталағыштар    

Интерьер
60/40 арақатынасымен жиналатын, арқасы бар артқы орындықтар 

Матамен қапталған орындықтар

Матамен қапталған Prestige орындықтары

Жасанды былғарымен қапталған орындықтар

Жүргізуші орындығының арқа сүйегішін электр реттеу

Боксы бар және жасанды былғарымен қапталған алға жылжитын алдыңғы шынтақ қойғыш  

Жасанды былғарымен қапталған рөл дөңгелегі

Хроммен қапталған ішкі есік тұтқалары 

Қара жылтырмен қапталған алдыңғы панель 

Көзілдірікке арналған бөлім

Қауіпсіздік 
Болат дискісі 15" бар қосалқы дөңгелек 

Бүйірлік көпшіктер және қауіпсіздік перделері

Алдыңғы су шашқыштар
2-ші қатардағы орындықтарға ауа өткізгіштер 
Сыйымдылығы ұлғайтылған аккумулятор (60Ач) 

Жол саңылауы ұлғайтылған (160 мм)
Шанақ және автокөліктің төменгі жағы тоттануға
қарсы жабынмен өңделген
Алдыңғы фара шамдарының қолданылу мерзімі ұзартылған (1500 сағатқа дейін)

Жуатын сұйықтық бачогі ұлғайтылған (5,3 л)  
Капот шуылын оқшаулау

Кондиционер
Биіктігі бойынша реттелетін жүргізуші орындығы

Бір рет басқан кезде бұрылыс белгісі үш рет 
іске қосылады
Электр жетегі бар алдыңғы әйнек көтергіштер

Рөлдің электр күшейткіші 
Рөл колонкасын биіктігі бойынша реттеу

Алдыңғы қауіпсіздік жастықшасы 
Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS)
Бағыт тұрақтылығының жүйесі (ESC) 
Белсенді басқарудың біріктірілген жүйесі (VSM)

Жоғары көтерілген кездегі көмек жүйесі (HAC)
Шұғыл тежеу туралы ескерту жүйесі (ESS) 
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі
Алдыңғы диск тежегіштері 

ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі 
Уақытша пайдаланылатын қосалқы 
дөңгелек 

Шанақ түсімен түстес есік тұтқалары  
Шанақ түсімен түстес артқы көрініс айнасының корпусы

Электр жетегі және жылытқышы бар артқы көрініс айнасы Рефлекторлық галогенді фаралар 
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Артқы 3-ші бас тірегіш

Артқы диск тежегіштері 

D257, D261D260 D265 G153

Интерьер түстері 
Салонды безендіру түрлері

D266 G152

Rio



Жабдықталымдары мен бағалары
2022 жылы шығарылған Kia жаңа RIO / 2022 жылғы модель қатары

ComfortClassic Audio Luxe Style Prestige Premium

1.6 MPI, 123 а.к., Бензин | Механика | Алдыңғы жетек 
H0S4D2617

7 890 000 тг
D257

1.6 MPI, 123 а.к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
H0S4D261F

8 290 000 тг
D261

7 990 000 тг
D260

8 790 000 тг
D265

9 190 000 тг
D266

9 490 000 тг
G152

9 990 000 тг
G153

Жайлылық 
Климатты бақылау

Рөл колонкасын шығымы бойынша реттеу 

Қозғалған кезде есік автоматты түрде құлыпталады

Қашықтан басқарылатын орталық құлыбы және жүк салғышы бар кілт 

Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты түймешемен іске қосу

Қозғалтқышты кілтпен қашықтан іске қосу 

Жүк салғышты интеллектуалды ашу жүйесі 

Электр жетегі бар және жүргізушінің Auto қызметі негізіндегі әйнек көтергіші бар 
артқы әйнек көтергіш

Тұраққа қоюдың артқы берілгілері

Тұраққа қоюдың алдыңғы берілгілері

Жарық берілгісі

Жылдамдықты шектейтін круизді бақылау

Динамикалық белгі сызықтары бар артқы көрініс камерасы

4.2" дисплейі бар Supervision аспаптық панелі

Артқы көрініс айналарын жинайтын электр жетек  

Мультимедиа
4 динамик

6 динамик

Радиосы және USB кірісі бар аудиожүйе 

8" дисплейі, Android Auto және Apple Carplay қолдауы бар мультимедиа жүйесі  

Артқы қатардағы жолаушыларға арналған USB-қуаттағышы

Аудиожүйені рөл арқылы басқару 

Ұялы телефонды қосуға арналған Bluetooth

Style жиынтығы
185/65 R15 шиналары бар Style 15" қара жеңіл қорытпалы дискілер

Радиатор торы қара жылтырмен қапталған және спорттық қызыл негізі бар

Тұманға қарсы фаралардың қуыстары спорттық қызыл

Орталық панельдегі спорттық қызыл молдинг

Қызылмен жиектелген рөл дөңгелегі және трансмиссия селекторы 

Style матасымен қапталған және қызылмен жиектелген орындықтар 

Көрсетілген жеке бағалар 2022 ж. мамыр 3-нен  жарамды. Kia өнімдерінің өзекті бағалары туралы толық ақпарат алу үшін www.kia.com.kz сайтында және Kia дилерлеріне хабарласыңыз.  Kia брендінің 
кез келген өнімін сатып алу жеке сату-сатып алу шартына сәйкес жүзеге асырылады. Автокөліктің ұсынылған суреті сатылатын автокөліктен өзгеше болуы мүмкін

«Allur Motor Qazaqstan» ЖШС қызметін Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді. Сатылатын тауарлар Қазақстан Республикасының аумағында 
қолжетімді. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс субъектілердің тұтыну тәртібіне мониторинг жүргізілмейді. Тиісті модельдер мен жабдықталымдар, көрсетілген жабдықталымдағы, бағадағы 
автокөлік модельдерін ықтимал сатып алу мүмкіндігі, ықтимал тиімділіктер және сатып алу шарттары Дилерлерде қолжетімді. Тауар сертификатталған. Жария оферта емес.     

1-нші беттің бастауы
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