
Katalóg príslušenstva



1  Samolepky na spätné 
zrkadlá 
Tieto samolepky na spätné 
zrkadlá doplnia celkový 
vzhľad vášho vozidla Rio. 
Predávajú sa v súprave 
po dvoch kusoch a sú 
k dispozícii v dvoch farbách. 
1W430ADE00BL (čierna)  
1W430ADE00WH (biela)

ŠTÝLOVÉ DOPLNKY

Vytvorenie elegantného mestského vzhľadu
Ukážte, že ste skutočný mestský typ. Presvedčte sa, že Rio sa naozaj dokáže prispôsobiť podmienkam 

a môže odrážať vašu kozmopolitnú osobnosť. Rozsiahly sortiment originálneho príslušenstva Kia vám umoží 

si vybaviť vaše vozidlo Rio rôznymi doplnkami, ktoré môžete potrebovať vo svojom každodennom živote 

alebo na dovolenke.
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2  Ozdobné kryty prahov  
Okrem pekného vzhľadu, chránia prahy 
pred oškrením. (súprava 2 kusov) 
1W450ADE00

3  Zliatinový disk 15“ 
 (5.5J x 15, 185 / 65R15) 
Výrazné, osemlúčové disky s jasnými uhlami, hladkými 
krivkami a športovým charakterom. 
1WF40AC200  
1WF40AC250 (vhodný pre snímač tlaku pneumatík TPMS)

4  Zliatinový disk 16“ 
 (6.0J x 16, 195 / 55R16) 
Živé a moderné desaťlúčové disky s výraznou vlastnou 
estetikou. 
1WF40AC300  
1WF40AC350 (vhodný pre snímač tlaku pneumatík TPMS)

5  Zliatinový disk 17“ 
(6.5J x 17, 205 / 45R17) 
Pútavé päťlúčové disky, ktoré vášmu autu Rio dajú technický 
vzhľad. 
1WF40AC400  
1WF40AC450 (vhodný pre snímač tlaku pneumatík TPMS)

6  Športové pruhy karosérie 
Dodajte vášmu automobilu Rio ešte športovejší vzhľad 
pomocou samolepiek na karosériu, ktoré zdôraznia 
jeho športový charakter a jazdné vlastnosti. 
1W200ADE00BL (čierny) 1W200ADE00WH (biely)
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PREPRAVA

Všetko, čo potrebujete so sebou
Vaše vozidlo Rio môže síce vyzerať ako kompaktné, ale s pár vybranými prvkami 

príslušenstva si môžete byť istí, že podporí vaše aktivity vo voľnom čase. 

Výber strešných boxov a nosičov je zárukou, že si so sebou na cestu budete 

môcť zobrať všetko, čo potrebujete.

1  Strešný nosič, hliníkový 
Alternatíva s jednoduchou 
montážou a demontážou. 
Elegantný vzhľad ladiaci 
s dizajnom vozidla. 
S logom Kia. 
1W210ADE00AL
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2  Strešný box 
THULE Pacific 200 
Aerodynamicky dokonalý 
strešný box s objemom 
460 litrov, vytvarovaný 
pre minimálne vibrácie  
a hluk pri jazde.  
55730SBA20

3  Strešný box 
THULE Ranger 90 
– skladací, nepremokavý 
Jasná voľba, keď 
potrebujete box s objemom 
340 litrov, ktorý môžete 
jednoducho zložiť, 
aby ste ušetřili miesto, 
ak ho práve nepoužívate. 
55730SBA10

4   Nosič lyží a snowboardov 
THULE Xtender739 
Vysúvateľný pre 
jednoduché nakladanie 
a vykladanie, nemusíte 
sa naťahovať cez strechu 
a riskovať, že sa zašpiníte 
alebo poškriabete auto 
– je vhodný pre 6 párov 
lyží alebo 4 snowboardy. 
55700SBA10

5  Nosič lyží a snowboardov 
THULE 727 Deluxe 
Výškovo nastaviteľný, 
aby vysoké viazania 
nepoškodili strechu 
auta – pre 6 párov lyží 
alebo 4 snowboardy. 
55700SBA20 

6  Nosič bicykla  
THULE ProRide 591 
Skvelá kombinácia 
elegantného vzhľadu 
a technológie pre 
jednoduché uchytenie. 
Bicykle sú zaistené 
popruhmi vo výške strechy 
a nasadené do rámového 
držiaku. Rám bicykla 
jednoducho zapadne 
do nosnej tyče.  
55701SBA10

7  Nosič bicykla 
THULE FreeRide 532 
Čalúnený držiak rámu 
s funkciou rýchleho 
zaistenia je skonštruovaný 
pre bezpečné a pohodlné 
osadenie bicykla. 
Exkluzívna titánová farba. 
55701SBA20
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Najlepšie využitie priestoru  
– vnútri aj hore
Už je to dávno, kedy malé vozidlo znamenalo, že si so sebou nemôžete zobrať, 

čo potrebujete. V automobile Kia Rio si môžete optimálne nakonfigurovať vnútorný 

priestor a všetko ostatné sa jednoducho dá na strechu!

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO KIA

Špeciálne pre vás
Originálne príslušensvo Kia je vyvíjané s rovnakou starostlivosťou a sústredením 

sa na detail, ako na ktorýkoľvek iný dielec vozidla. Naším cieľom je najvyššia kvalita, 

pohodlné používanie a jednoduchá montáž. To sú dôvody, prečo výhradne originálne 

príslušenstvo Kia vždy ponúka spoľahlivosť a vašu spokojnosť.

Obráťte sa, prosím, na svojho najbližšieho predajcu vozidiel Kia, ktorý vám poskytne 

podrobnejšie informácie o originálnom príslušenstve.





1  Odpadkový vak THULE 8014 
Upracte neporiadok z vášho 
vozidla. Tento malý vak 
dokonale sadne za opierku 
hlavy. Šikovná úspora miesta. 
55123SBA40

2  Organizátor batožinového 
priestoru THULE 8019S 
Malý a šikovný 27 litrový 
vak. Nech už je to nákup 
alebo vaša športová výbava, 
do tohto menšieho vaku uložíte 
usporiadane všetky vaše veci. 
55123SBA10

3  Organizátor batožinového 
priestoru THULE 8020M 
Pre väčšie veci, ktoré by inak 
neboli 

”
poslušné“! Uložte 

ich bezpečne na ich miesto 
– do batožinového priestoru 
v tomto vaku strednej veľkosti 
s objemom 41 litrov. 
55123SBA20

4  Organizátor batožinového 
priestoru THULE 8021L 
Svalnatý, 64 litrový vak. 
Tento všetkopohlcujúci 
vak s vrchným zipsom 
uschová všetky vaše väčšie 
predmety, aby sa nekotúľali 
po batožinovom priestore 
a nemuseli ste ich potom 
hľadať. 
55123SBA30
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7   Sieťové vrecko na operadlo 
sedadla spolujazdca 
Praktické sieťkové vrecko 
na sedadle spolujazdca 
zabraňuje pohybu malých 
predmetov 
66170ADE00

8  Sieť batožinového 
priestoru 
Poskytuje bezpečný 
a spoľahlivý spôsob 
zadržania nákladu 
a predchádza tak vzniku 
možného poškodenia. 
857792L000

9  Deliaca mreža 
batožinového priestoru  
Udrží náklad v batožinovom 
priestore, takže tam kde 
patrí. Môže byť upevnená 
nad zadnými sedadlami. 
1W150ADE00

5  Ťažné zariadenie rýchloodpojiteľné 
Spoľahlivé ťažné zariadenie s minimálnym 
dopadom na siluetu vášho vozidla. 
Maximálna hmotnosť prívesu závisí 
od parametrov vášho vozidla. Odpája 
sa vo vodorovnom smere (systém BMA). 
Obráťte sa, prosím, na predajcu, ktorý 
vám poskytne podrobnejšie informácie 
o možnosti montáže na vaše vozidlo. 
1W281ADE01

6  Ťažné zariadenie rýchloodpojiteľné 
(bez zobrazenia) 
Spoľahlivé ťažné zariadenie s minimálnym 
dopadom na siluetu vášho vozidla. 
Maximálna hmotnosť prívesu závisí 
od parametrov vášho vozidla. Odpája sa 
v zvislom smere – (zaisťovací systém 
s 3 guličkami). Obráťte sa, prosím, 
na predajcu, ktorý vám poskytne 
podrobnejšie informácie o možnosti 
montáže na vaše vozidlo. 
1W281ADE00 
 
Súprava káblov ťažného zariadenia 
(bez obrázku) 
Vyberte si, prosím, z možností: 
 
a) 7-pólová súprava káblov ťažného 
zariadenia so zosilňovaním signálu zadných 
svetlometov 
1W620ADE00CP 

b) 13-pólová súprava káblov ťažného zariadenia s funkciou vyššie uvedenou plus varovanie 
prostredníctvom zvukového signálu v prípade poruchy brzdových svetiel a ukazovateľa 
pripnutia prívesu (ak je vo výbave vozidla). Môže byť tiež použivaná pre príves so svetlometmi 
s LED diódami. 
1W621ADE00CP
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POHODLIE

Skvelé vychytávky pre lepší pôžitok z jazdy
V dnešných dňoch sa veľkosť parkovacích miest zmenšuje a vo vozidle naopak, nosíte stále väčší počet menším 

predmetov. Takže prečo by ste si nevybavili svoj automobil šikovnými vychytávkami, ktoré vám na ceste pomôžu 

vyriešiť viacero problémov?

5  Okenný deflektor 
na predné dvere 
Zlepší aerodynamiku vášho 
auta a zmierni hluk vnútri 
i nežiadúce striekanie 
vody vonku. 
1W221ADE00

2  Ochranná clona čelného 
skla pred slnečným 
žiarením a námrazou 
Špeciálna izolačná fólia 
pre čelné sklo a predné 
okná. Bráni prehriatiu 
interiéru v lete 
a zamrznutiu skla v zime. 
1W723ADE00

3  Predné parkovacie snímače 
Predná sada obsahuje 
4 integrované senzory, 
ktoré poskytujú 
akustické varovanie vždy, 
keď sa priblížite k objektu. 
E98001D101

4  Zadné parkovacie snímače 
Sada obsahuje 
4 integrované senzory, 
ktoré poskytujú akustické 
varovanie vždy, keď sa 
priblížite k objektu. 
E98001D000

1   Držiak na telefón 
Pri jazde bezpečne udrží 
váš mobilný telefón na 
mieste. Do púzdra uložíte 
všetky typy mobilných 
telefónov.  
E55502K000
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NAVIGÁCIA 

Dostane vás jednoducho z bodu A 
do bodu B
Dnešné prenosné navigácie pracujú veľmi dobre, ale môžu predstavovať riziko 

pri prudkom brzdení, alebo nehode. V kombinácii s káblami neponúkajú takú kvalitu 

a úroveň bezpečnosti, ako iné spoľahlivé a stabilné riešenia.

So SNAP & DRIVE môžete zabudnúť na káble, alebo prísavky na čelnom skle. 

Náš spoľahlivý držiak navigácie prináša ešte lepšiu funkčnosť spomedzi toho 

najlepšieho v testoch NAVIGON N 70 Premium. Stabilné pripojenie k prístrojovému 

panelu zaisťuje vysokú úroveň bezpečnosti, nakoľko držiak nie je v zornom poli 

vodiča, alebo na mieste možného nárazu hlavy. Anténa a kábeláž sú umiestnené 

pod prístrojovým panelom, takže získate prenosné a unikátne riešenie s kvalitným 

a elegantným vzhľadom, pričom funkčnosť a použitie sú oveľa jednoduchšie. 

SNAP & DRIVE taktiež ponúka integrovanú funkciu Bluetooth® (je možné spojenie 

s audiom vozidla), so zaručeným dobíjaním a špeciálnou možnosťou aktualizácie 

máp počas prvých dvoch rokov.

7  Navigácia Navigon N70 Premium 
55690ADE00 
 
 Malá inštalačná sada pre navigáciu 
Navigon N70 Premium 
Všetky prípojky, ktoré 
potrebujete, aby váš navigačný 
systém bol pripravený na cestu. 
Čiastočne integrovaný s dobíjaním. 
55690ADE10

  Veľká inštalačná sada pre navigáciu 
Navigon N70 Premium 
 Všetky prípojky, ktoré 
potrebujete, aby váš navigačný 
systém bol pripravený na cestu. 
Úplne integrovaný s dobíjaním 
a integrovaným zvukom. 
55690ADE30

6  Lakťová opierka 
s úložným priestorom 
(bez zobrazenia) 
Pohodlná lakťová opierka 
s objemným úložným 
priestorom na odkladanie 
malých i hodnotných vecí. 
1W161ADE00 (LHD)
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1   Ochrana vnútorných  
prahov–čierna fólia 
Čierna a zrnitá samolepiaca 
ochranná fólia chráni 
pred poškriabaním. 
Súprava 4 kusov  
1Y451ADE00BL

2   Ochrana vnútorných  
prahov – transparentná 
fólia 
Transparentná samolepiaca 
ochranná fólia chráni 
pred poškriabaním. 
Súprava 4 kusov 
1Y451ADE00TR

OCHRANA 

Chráňte svoje vozidlo, aby bolo stále ako nové
Bez ohľadu na to, akým spôsobom využívate všetky možnosti vášho vozidla, existuje jednoduchý spôsob, 

ako zaistiť, aby vyzeralo rovnako skvelo ako v úplne prvý deň. Pomocou rohoží a chráničov proti poškriabaniu. 

Prečo sa uspokojiť s menšou ochranou a väčšou špinou?
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3  Priehľadná ochranná fólia 
hrany zadného nárazníka 
Priehľadná samolepiaca 
ochranná fólia chráni pred 
poškriabaním a ošúchaním. 
1W272ADE00TR

4   Čierna ochranná fólia 
zadného nárazníka 
Čierna samolepiaca 
ochranná fólia chráni pred 
poškriabaním a ošúchaním.  
1W272ADE00BL

5  Ochranné fólie laku pod 
kľučkami dverí (súprava) 
Dokonalá ochrana 
proti škrabancom 
a stopám po používaní. 
Samolepiaca a priehľadná. 
66272ADE00 

6   Súprava predných  
a zadných lapačov nečistôt  
Poskytuje dodatočnú 
ochranu karosérie pred 
blatom a posypovou soľou. 
Čierno farbené dielce 
vrátane upevňovacieho 
materiálu 
1WF46AC000 (predné) 
1WF46AC100 (zadné)
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3  Gumené rohože  
(bez ... zobrazenia) 
Gumené rohože, 
ktoré dokonale 
sedia. V čiernej farbe 
so symbolom 

”
Rio“. 

1W131ADE00 (LHD)

2  Vanička dna batožinového 
priestoru 
Čierna presne zapadajúca 
protišmyková vanička. 
(bez zobrazenia).  
1W122ADE00

1  Lišty bočných dverí – čierne  
Poskytujú ochranu 
a dopĺňajú vzhľad vozidla. 
1W271ADE00
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4  Textilné koberce 
(bez zobrazenia) 
Súprava štyroch 
antracitových plstenných 
kobercov so zrnitým 
podkladom. Upevňovacie 
body pre háčiky na ľahké 
upevnenie. Koberec vodiča 
je ozdobený logom vozidla 
a zosilnený v mieste 
vodičovej päty. 
1W141ADE00 (LHD)

5   Velúrové textilné koberce  
Vyrobené z vysoko 
kvalitného mäkkého velúru 
so zrnitým podkladom 
vo farbe interiéru vozidla. 
Súprava štyroch kobercov 
s upevňovacími bodmi 
pre háčiky. Koberec vodiča 
zdobí logo vozidla. 
1W143ADE00 (LHD) 

6  Štýlové velúrové textilné 
koberce 
Vyrobené z veľmi 
kvalitného mäkého velúru 
so zrnitým podkladom 
vo farbe interiéru vozidla. 
Súprava štyroch kobercov 
s upevňovacími bodmi 
pre háčiky. Koberec 
vodiča zdobí logo vozidla. 
Štýl kobercov je podľa 
vzoru poťahov sedadiel. 
1W143ADE00ST (LHD) 

7  Obojstranný koberec 
batožinového priestoru 
Univerzálne vhodný 
čierny koberec. Môže byť 
používaný z velúrovej 
i z protišmykovej strany.  
 
1W120ADE10  
(s dolnou odkladacou 
schránkou)  
 
1W120ADE00 
(bez dolnej odkladacej 
schránky)
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www.kia.com

Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných 
v čase vydania tejto publikácie, ktoré sa môžu kedykoľvek 
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca si vyhradzuje 
právo na zmeny v ponuke produktov. Modely a vyhotovenie 
vozidiel i príslušenstva zobrazené v katalógu môžu byť odlišné 
od modelov dostupných na vašom trhu. Z dôvodu obmedzení 
procesu tlače sa môže farebné vyhotovenie katalógu mierne 
odlišovať od skutočných farieb. Aktuálne informácie získate 
u svojho predajcu Kia.

Originálne príslušenstvo Kia vyvinuté spoločnosťou Mobis

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
info@kmss.sk, www.kia.com

KSK13.01801_1


