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זיהוי תמרורי תנועה  זיהוי רכב דו גלגלי בלימה אוטומטית בעת חירום
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חפשו אותנו ב-

™ללקוח פרטי בלבדÆ קיה היא כוח השינוי החדש והמלהיב ביותר בעולם הרכב¨ ואנו ערוכים לשנות את האופן שבו אתה מרגיש וחושב על הנהיגהÆ זו אינה סתם הבטחהª אנו מחויבים להפוך את הנהיגה להנאה אמיתית עבור לקוחות בכל רחבי העולםÆ עם 
Æשים עין על קיה¨ כי החלק הטוב ביותר עדיין לא הגיע Æקיה מציעה מערך שלם של דגמים שימושיים ומלהיבים להפליא לנהיגה Æ¢עיצוב צעיר ועם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר¨ המכוניות של קיה מסובבות ראשים בכל רחבי העולם עם ¢הכוח להפתיע

חברת קיה מוטורס יצרנית של רכב איכותי לצעירים ברוחם - נוסדה בשנת ±9¥¥ והיא יצרנית הרכב הוותיקה ביותר בקוריאהÆ כחלק מקבוצת יונדאי-קיה¨ קיה הינה אחת מיצרניות הרכב המובילות בעולםÆ למעלה מ-2 מיליון כלי רכב מיוצרים מדי 
שנה ב-±3 מפעלי ייצור והרכבה בשמונה מדינות בעולם¨ נמכרים ומקבלים שירות באמצעות רשת של מפיצים וסוכנים המכסה ±72 מדינותÆ קיה מעסיקה היום למעלה מ-000¨¥2 עובדים ברחבי העולם והכנסותיה השנתיות הן כמעט µ± מיליארד 
דולרÆ קיה היא נותנת החסות הראשית של אליפות הטניס הפתוחה של אוסטרליה ושותפה רשמית בתחום הרכב של פיפ¢א - הגוף המנהל את תחרויות גביע העולם בכדורגלÆ סיסמת המותג של חברת קיה מוטורס - The Power to Surprise - מייצגת 

Æאת המחויבות העולמית של החברה לענות על הציפיות של הלקוחות באמצעות חדשנות מתמדת בתחום הרכב

מרבית התמונות והפרטים המופיעים בקטלוג זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזיÆ ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים בקטלוג¨ לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס¨ הן מבחינת 
המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים¨ הציוד והמערכות הנלוויםÆ ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרןÆ אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן וØאו את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים¨ הציוד והמערכות 

ÆחÆלÆט Æהיצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל¨ להוסיף¨ לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת Æהמתוארים בקטלוג זה
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גדולה יותר, נועזת יותר
ומוכנה להרפתקה

תתכונן להתרגש עם מראה חדש, מרחב פנימי גדול יותר וביצועים מרשימים!
קיה ריו החדשה מפגינה קסם שמתעצם ברגע שאתה מתיישב מאחורי ההגה.

היא יותר מאשר מכונית עירונית, היא בת לוויה לנסיעות היומיומיות.
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פרקטיות מעולם
לא נראתה טוב יותר

בין אם אתה מעדיף יופי או פרקטיות, קיה ריו החדשה משלבת את שתיהן בצורה 
מושכת ביותר, ומציעה הנאה אמיתית לכל אלו שיש להם תשוקה עמוקה לנהיגה.

קח אותה לכל המקומות שתמיד רצית לנסוע אליהם.
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מביאה סגנון חדש לנסיעות יומיומיות
יופי הוא לפעמים עמוק ומתמשך. עם סגנון מנצח ושפע של מקום, קיה ריו החדשה 

מאפשרת לך לפתוח כל יום כאילו העולם מחכה שתחקור אותו.
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בקרת שיוט אוטומטית* ניתן להפעיל את תפקוד בקרת השיוט האוטומטית באמצעות  שליטה מרחוק מגלגל ההגה שנה את הגדרות מערכת השמע באמצעות האגודל 
מתגים על גלגל ההגה, וכך להקל עליך לקבוע את המהירות הרצויה בצורה בטוחה. בלבד, לשיפור בטיחות הנהיגה.

*בדגם  דל׳ בלבד.5

Bluetooth בריו החדשה מעניקה לך גישה ללא מגע יד Bluetooth טכנולוגיית 
הישאר מעודכן, מודע וממוקד לחלוטיןלטלפון הנייד שלך ולתפקודים שלו.

הטכנולוגיה שינתה את חיי היומיום, אך יש זמן ומקום להתקנים ולשירותים שאנו  צג מגע צבעוני 7 אינץ' למערכת השמע* צג המגע TFT-LCD 7 אינץ' של מערכת 
תלויים בהם. קיה ריו החדשה מציעה תצוגה פשוטה של המידע הנחוץ לך כשאתה  השמע מציג את שם האמן והקטע המושמע, וניתן לשליטה במגע אצבע. המערכת 

מתמקד בנהיגה שלך.. MP3-מציעה התאמה ל

*בדגם  דל׳ בלבד5
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תהיה רגוע כל הדרך לשם.... ובחזרה
עד חמישה אנשים יכולים לנסוע בנוחיות עם שפע של מקום להתרווח

הודות למרחק סרנים גדול יותר. 
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האחוריים מתקפלים למצב שטוח, כך שבמידת הצורך אתה יכול להעמיס פריטים ארוכים או גדולים באזור המטען המורחב.  קיפול מלא של המושבים האחוריים המושבים

מושבים אחוריים מפוצלים ומתקפלים ביחס 60:40 המושבים האחוריים מפוצלים ביחס  ומתקפלים למצב שטוח, כדי להעניק לך גמישות מרבית בארגון המרחב לנוסעים ולמטען.60:40

כל המקום שנחוץ לך
רשת למטען* רשת מטען אלסטית מונעת ממזוודות ופריטים אחרים לנוע ברחבי אזור המטען.

כדי לחיות את החלום שלך  מדף אחורי מסתיר את המטען מהעין. הוא מחובר באמצעות מיתרים לדלת  מדף מכסה**
בין אם מדובר ביום רגיל או בנסיעה של פעם בחיים, קיה ריו החדשה מקרבת את החיים הטובים להישג ידך.   האחורית ומתרומם כדי לא להפריע בזמן פתיחת הדלת.

5 **בדגם  דל׳ בלבד4  *בדגמי  דל׳ בלבד



**MPI 1.6 *MPI 1.4 מנוע

1,591 1,368 נפח מנוע )סמ"ק(
הילוכים 6 בעלת   אוטומטית  הילוכים  תיבת 

123/6,300 100/6,000 הספק מרבי )סל"ד/כ"ס( והחלפות הילוכים חלקות, מעבירה את מומנט 
15.4/4,850 13.6/4,000 מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ( המנוע בקלילות לגלגלים.

אוטומטית, 6 הילוכים תיבת הילוכים

4  5 **בדגם  דל׳ בלבד4 *בדגמי  ו- דל׳
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הכוח להקדים את כל השאר
קיה ריו החדשה משלבת יעילות החוסכת בדלק עם עתודות כוח קבועות. ההתנהגות שלה 

על הכביש בסביבה העירונית היא חלקה וזריזה וכשיש צורך במהירות, אתה תאהב את 
הביצועים שהיא מציעה.
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להחליק מבעד לאוויר.
לתמרן בזריזות בתנועה.

הקווים המתפתלים של קיה ריו החדשה נמצאים לחלוטין בהרמוניה עם הרוח ומשפרים 
את צריכת הדלק. הזריזות של קיה ריו על הכביש הופכת אותה לרכב אידיאלי לפניות 

מהירות שהן חלק מהחיים העירוניים המודרניים. 



מערכת סיוע לזינוק בעליה )HAC( זינוק בעלייה על מדרון תלול עלול להיות מורט עצבים. מערכת HAC מונעת ממך הידרדרות לאחור.
בקרת יציבות אלקטרונית )ESC( במקרה של עצירה או פנייה פתאומית, מערכת ESC מופעלת כדי לווסת את מומנט המנוע ולחלק את כוח הבלימה 

בצורה נפרדת לכל גלגל, כדי להאט בצורה בטוחה תוך שליטה מרבית.

התעקשות אובססיבית על כל פריט
שעלול להתקלקל

אנו מאמינים שלמכונית יש תפקיד אחד מעל לכל: להגן על היושבים בה ועל האנשים שמסביבה. 
קיה ריו החדשה מכילה טכנולוגיות בטיחות אקטיבית חכמות ושיפורים משמעותיים בבטיחות 

הפסיבית, לשקט הנפשי שלך.
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50.5  שימוש בפלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה% 
54% קיה ריו החדשה משתמשת בלמעלה מ- פלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה )AHSS(, גידול של יותר מ- לעומת 50%

הדגם הקודם. דבר זה מעניק לה קשיחות מרכב בלתי רגילה, שמשפרת את ההגנה על תא הנוסעים וגם את הביצועים 
הדינמיים.

של רכיבים המיוצרים בכבישה חמה 8  אזורים של דבקים מתקדמים 102  מטר 
קיה ריו החדשה מתאפיינת בכבישה חמה של רכיבים בשמונה אזורי עומס עיקריים.  עם שימוש בכמות של דבקים מתקדמים הגדולה בכמעט פי שלושה לעומת 

מבנה המרכב המחוזק מסייע להעניק הגנה משופרת בהתנגשות.  הדור הקודם, קיה ריו החדשה קשיחה אך קלת משקל, ומתאפיינת בניהול 
משופר של רעש, רעידות ונוקשות.

ההגנה כוללת כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי,   6 כריות אוויר
שתי כריות אוויר צדיות ושתי כריות וילון הנפרשות לכל אורך תא הנוסעים.



מתוכננת להתאים למצב הרוח שלך
בחר מבין שני גוונים של ריפוד הבד המעניקים לחלל הפנימי של הריו החדשה תחושה  הפרטים שעושים את ההבדל

ייחודית של נוחות ורעננות.  המכונית שלך חייבת להעניק לך כל מה שאתה מצפה מנסיעה. 

בד שחור 
פנים המכונית מצופה בשילוב של טריקו רך וטריקו מוטבע בדוגמת חלת דבש. גוונים תואמים בדלתות ולוח המכשירים 

מעניקים מראה מושך ואחיד. 

בד אפור 
פנים המכונית מצופה בשילוב של טריקו רך וטריקו מוטבע בדוגמת חלת דבש. המושבים, משענות היד בדלתות ולוח המכשירים הם בצבע 

אפור מושך שמהווה ניגוד נאה לגוונים השחורים העשירים.

מראות צד חשמליות מתקפלות
ולפתוח את  סגור  ניתן לקפל למצב 

המראות בלחיצת כפתור נוחה.  
)איתות במראות בדגמי  דל׳ בלבד(.4

כוונון גובה לחגורת הבטיחות
חגורת הבטיחות,  העיגון של  נקודת 
המתכווננת לגובה, מאפשרת להגביה 
ולהנמיך את חגורת הבטיחות לקבלת 

התאמה מושלמת.

תא כפפות מואר
הנח פריטים קטנים בתא האחסון הנמצא 
מתחת ללוח המכשירים. תאורה פנימית 
נוחה של הפריטים  מבטיחה שליפה 

המאוחסנים.

גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק
כוון את גלגל ההגה למעלה ולמטה, 
פנימה והחוצה, כדי למצוא את התנוחה 

המתאימה לך.

USB AUX-חיבורי  ו
ניתן לחבר כונני פלאש והתקני שמע 
תואמים אחרים באמצעות שקעי 3.5 

.USB-מ"מ )אנלוגי( ו

מחזיקי בקבוקים בדלתות הקדמיות 
והאחוריות

בקבוקי שתייה נמצאים בהישג יד נוח 
הודות למחזיקי בקבוקים בדלתות 

הקדמיות והאחוריות.

תאורה בסוכך השמש
נורה מעל למראת האיפור בסוכך השמש 
מאירה כדי שתוכל לראות את עצמך טוב 

יותר במראה. 

בקרת אוויר ידנית**
וחוגות  למגע  רכים  פשוטים  מתגים 
מאפשרים לך לקבוע את הטמפרטורה 
בצורה מהירה תוך הסחת דעת מינימלית.

**בדגמי  דל׳ בלבד.4

משענת יד בקונסולה המרכזית
משענת היד, המעניקה תמיכה נוחה 
בשעת הנהיגה, מצופה בחומר רך בצבע 

התואם את הגימור הפנימי.

מערכת הפשרת אדים אוטומטית*
מפשיר האדים האוטומטי מזהה אדים 
על השמשה הקדמית ומפעיל באופן 
אוטומטי את מערכת המיזוג כדי להפשיר 

את האדים במהירות.
*בדגם  דל׳ בלבד.5

בקרת טמפרטורה אוטומטית מלאה 
*)FATC(

מערכת FATC מאפשרת לך לקבוע 
טמפרטורה רצויה לנסיעה נוחה בכל 

תנאי מזג האוויר.
*בדגם  דל׳ בלבד.5

USBשקע טעינה  מאחור
היושבים מאחור יכולים להטעין 

את ההתקנים האלקטרוניים שלהם 
באמצעות שקע USB הממוקם בחלק 

האחורי של הקונסולה המרכזית.

ספויילר אחורי*
משפר את מערבולות האוויר באזור עמוד 
C לשיפור האווירודינמיות וכוח ההצמדה 

המופעל על הצמיגים האחוריים.
*בדגם  דל׳ בלבד.5

להבי מגבים אווירודינמיים
להבי מגבים אווירודינמיים שומרים על 
מגע עם השמשה הקדמית גם במהירויות 

גבוהות.

שבכת המקרן
שבכת המקרן שהפכה לסימן היכר של 
קיה זכתה לעיצוב חדש לגמרי. מרבית 
זרם האוויר הדרוש לקירור נכנס מבעד 

לפתח האוויר התחתון.
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צבעי מרכב וחישוקים
2  צבעי מרכב ו- סגנונות מרשימים של חישוקים שמשלימים את העיצוב10

החיצוני הנועז והאווירודינמי של קיה ריו החדשה.

צבעי מרכב חישוקים

15 חישוקי פלדה  אינץ'15 חישוקי סגסוגת  אינץ'
4 לדגמי  דלתות5 לדגם  דלתות

מידות )מ"מ(

דגם  דלתות5

דגם  דלתות4

למציאת פתרונות מהותיים לצמצום צריכת  בשלב  התחשבות  תוך  רכב  כלי  מתכננים  תת המותג EcoDynamics שלנו, שהושק בשנת  כלי רכב הנמצאים בהרמוניה 
האנרגיה ולמאבק בשינוי האקלים. אם אתה  באנרגיה.  החיסכון  את  ומגדילים  הגריטה,  2009, מציין את המכוניות הידידותיות ביותר  עם הטבע
מרגיש כמונו לגבי שמירה על איכות הסביבה  במקביל, אנו משתמשים יותר ויותר בחומרים  לסביבה בכל אחת מסדרות הדגמים של קיה, 
והבטחה של עתיד טוב יותר לדור הצעיר, יש לנו  ידידותיים לסביבה במכוניות שלנו, חומרים  שמציגות לראווה את הטכנולוגיות החדשות  בין אם אתה אוהב לצאת למרחבים הפתוחים 

מכונית שמתאימה לך בדיוק. שנבחרו בשל ההרכב שלהם, יכולת ההתכלות  פליטות  ולהפחתת  בדלק  לחיסכון  שלנו  או פשוט נהנה מחיים תוך איזון בר-קיימא יותר 
הביולוגית שלהם וטכנולוגיה בהשראה ביולוגית.  היברידיות,  הנעה  מערכות  כגון  המזהמים,  עם המערכת האקולוגית, מצאת נפש תאומה 
לדוגמה, כדי להקטין את טביעת הרגל הפחמנית  היברידיות נטענות )"פלאג-אין"(, חשמליות  בקיה מוטורס. 
שלנו, אנו מחליפים חומרים המבוססים על נפט  ובאמצעות תאי דלק מימניים. 

בחומרים על בסיס צמחי בכל מקום אפשרי. שמירה על איכות הסביבה ואחריות חברתית 
אנחנו מקימים גם מערכת גלובאלית לייצור  נמצאות בראש סדר העדיפות של קיה,  ואנו 

כפי שניתן לראות, אנו בקיה מוטורס מחויבים  נקי, מגבירים את שיעור השבת המשאבים,  מגבים את המחויבות שלנו בפעילות מוחשית. 

דגם 4 דלתות דגם 5 דלתות דגם 4 דלתות דגם 5 דלתות

975/830 655/830 שלוחה )קדמית/אחורית( 4,385 4,065 אורך כללי

850/1070 850/1070 מרווח רגליים )מלפנים/מאחור( 1,725 1,725 רוחב כללי

950/987 964/987 מרווח ראש )מלפנים/מאחור( 1,460 1,460 גובה כללי

1,355/1,375 1,355/1,375 מרווח כתפיים )מלפנים/מאחור( 2,580 2,580 מרחק סרנים

150 150 מרווח גחון מינימלי 1,512/1,529 1,512/1,529 מפשק גלגלים 
)מאחור/מלפנים(

Fiery Red (R4R) Clear White (UD)

Aurora Black Pearl (ABP) Urban Grey (U4G)

Smoke Blue (EU3) Silky Silver (4SS)

True Green (GR1) Snow White Pearl (SWP)

Azure Blue (B2R) Ice Wine (W4Y)
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