Rio X
Стандартты жабдық
Мультимедиа
Аудиожүйені рөл арқылы басқару
Жайлылық
Рөл колонкасын шығымы бойынша реттеу
Кондиционер
Электр жетегі бар алдыңғы әйнек көтергіштер
Электр жетегі бар артқы әйнек көтергіштер

Рульдің электр күшейткіші
Биіктігі бойынша реттелетін жүргізуші орындығы
Бір рет басқан кезде бұрылыс белгісі үш рет іске қосылады
Қозғалған кезде есік автоматты түрде құлыпталады

Жүргізушінің Auto қызметі негізіндегі әйнек көтергіші
Аудиожүйені рөл арқылы басқару
Жасанды былғарымен қапталған рөл дөңгелегі
Былғарымен қапталған трансмиссия селекторының
тұтқасы

Экстерьер
Шанақ түсімен түстес есік тұтқалары
Шанақ түсімен түстес артқы көрініс айнасының корпусы
Электр жетегі және жылытқышы бар артқы көрініс айнасы

Хроммен және қара жылтырмен қапталған радиатор торы
Дөңгелек аркаларын және бүйірлік қара молдингті кеңейткіштер
Екі газ шығаратын түтік
Төбесіндегі рейлингтер
Алдыңғы және артқы бамперлерге арналған сәнді қондырмалар

Қауіпсіздік
Алдыңғы қауіпсіздік көпшігі
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

Рөл колонкасын биіктігі және шығымы бойынша реттеу

Жүк салғыштағы перде

Жол саңылауы ұлғайтылған (195 мм)*
Жуатын сұйықтық бачогі ұлғайтылған (5,3 л)
Капот шуылын оқшаулау

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

Интерьер
60/40 ара қатынасымен жиналатын, арқасы бар
артқы орындықтар
Қазақстанға арналған бейімдемелер
Алдыңғы су шашқыштар
2-ші қатардағы орындықтарға ауа өткізгіштер
Сыйымдылығы ұлғайтылған аккумулятор (60Ач)

Жабдықталымдары мен бағалары

Comfort

Luxe

Style

Prestige

Premium

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

8 790 000 тг

9 290 000 тг

9 690 000 тг

9 990 000 тг

10 490 000 тг

2022 жылы шығарылған Kia RIO Х / 2022 жылғы модель қатары
H0S6D261F

Интерьер түстері
Салонды безендіру түрлері

«Жылы опциялар» жиынтығы
Алдыңғы орындықтарды жылыту
Артқы орындықтарды жылыту
Рөл дөңгелегін жылыту
Алдыңғы әйнекті электр жылыту
Әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту
Экстерьер
Сәнді қақпақтары мен 185/65 R15 шиналары бар 15" болат дискілер
185/65 R15 шиналары бар 15" жеңіл қорытпалы дискілер
195/60 R16 шиналары бар 16" 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)
Бұрылыс жарығы
Тұманға қарсы алдыңғы фаралар
Жарықдиодты артқы шамдар (LED)
Қара жылтырмен қапталған радиатор торы
Хроммен өңделген сыртқы есік тұтқалары
Бұрылыс белгісін жарықдиодты қайталағыштар
Интерьер
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
Хроммен қапталған ішкі есік тұтқалары
Қара жылтырмен қапталған интерьер элементтері
Көзілдірікке арналған бөлім
Қауіпсіздік
Уақытша пайдаланылатын қосалқы дөңгелек
Болат дискісі 15" бар қосалқы дөңгелек
Бүйірлік көпшіктер және қауіпсіздік перделері
Артқы 3-ші бас тірегіш
Артқы диск тежегіштері
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Жайлылық
Қашықтан басқарылатын орталық құлыбы бар кілт
Климатты бақылау
Қашықтан басқарылатын орталық құлыбы және жүк салғышы бар кілт
Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты түймешемен іске қосу
Қозғалтқышты кілтпен қашықтан іске қосу
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
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
Қызыл негізі бар төбедегі рейлингтер
Көрсетілген жеке бағалар 2022 ж. мамыр 3-нен дейін 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.
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