
For bare 10.000,- kr. kan du nu opgradere KIAs populære Rio med Collection-udstyr til en værdi af kr. 45.494,-
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Kom til udstyrsdage hos din lokale KIA
forhandler

28. marts 2019 – Nu kan du opgradere KIAs populære modeller Rio og Stonic
med en masse lækkert udstyr til en beskeden merpris.

KIA holder udstyrsdage med åbent hus i weekenden den 6. – 7. april, hvor
kunden har mulighed for at tilkøbe Collection udstyrspakker med en lang
række komfort udstyr til Vision modellerne på Stonic og Rio.

KIA Rio tilbyder et lækkert design og en moderne og rummelig kabine med



ny bilteknologi og opkoblingsmuligheder inklusiv integrering af Android og
Apple-smartphones. Samtidig er sikkerheden i top med automatisk
nødbremse med fodgængerregistrering.

Netop nu kan man opgradere KIAs Rio med en fordelagtig Collection-
udstyrspakke bestående af læderrat samt lædergearknop,oplyste
makeupspejle, varme i forsæder (3 trin), varme i rattet, konsollampe i for,
bluetooth, 7” audio display, Apple CarPlay, discant højtalere, bakkamera m.
dynamisk guide, klimaanlæg, parkeringssensor i bag, regnsensor, satin krom
dørhåndtag indvendigt, armlæn ml. forsæder, USB lader i bag og privacy
glass. Alt sammen til en værdi af 45.494,- kr. – men kundens merpris lyder på
bare kr. 9.999,-.

Collectionudstyret kan tilkøbes til KIA Rio Vision, som fås med en 1,0 liters
turbobenzin motor med hhv. 100 hk og 120 hk (fås med DCT gearkasse).

KIA Stonic er iøjnefaldende og selvsikker med et SUV-inspireret design. Den
kombinerer adrætte køreegenskaber med en dynamisk og medrivende
køreoplevelse. Modellen koster fra kr. 194.999,- for en Vision model med bl.a.
15” alufælge, LED kørelys, tågelygter i for, aircondition, aut. lysregulering,
fartpilot m. hastighedsbegrænser, 7” audio display m. touch skærm, Apple
CarPlay m. stemmestyring, bluetooth, AEB nødbremse, vejbaneassistent og
aut. fjernlys.

Lige nu kan Stonic opgraderes med Collection-udstyr til en værdi af kr.
65.492,- for bare 20.000,- kr. Collection-udstyret består af 7”
navigationsanlæg m. touch skærm, DAB+, bakkamera m. dynamisk guide,
diskanthøjtalere, parkeringssensor i bag, high glossy sorte detaljer ved
navigationen, TomTom live services, konsollampe i for, læderrat samt
lædergearknop, oplyste makeupspejle, sædevarme i forsæder (3 trin), varme i
rattet, high glossy sort kølergrill, satin kromliste omkring kølergrill, aut.
nedblændeligt bakspejl, elruder i bag, 17” alufælge, klimaanlæg, regnsensor,
privacy glass, krom rudeliste, LED baglygter, el-indklappelige sidespejle m.
LED blink, skydbart armlæn ml. forsæder og USB lader i bag.

Collection-udstyret kan tilkøbes til KIA Stonic Vision i 3 forskellige
motorvarianter – en 1,0 turbobenzin motor med hhv. 100 hk og 120 hk (fås
med DCT gearkasse) og en 1,6 diesel motor med 115 hk. 



Alle ovenstående tekniske data og priser er gældende på tidspunktet for
udgivelsen af pressemeddelelsen – og kan blive ændret. Specifikationer og
funktioner nævnt i denne pressemeddelelse kan variere afhængigt af
land/region.

Kia Import Danmark AS (www.kia.com) er et selskab under Nellemann
koncernen (www.nellemann.dk) med hovedsæde i Fredericia, og beskæftiger i
dag cirka 40 ansatte. Kias dna er et stærkt design samtidig med en
driftssikker kvalitet, som bakkes op af mærkets unikke 7 års garanti (op til
150.000 km – fri km i de første 3 år). 

Kias tidlige skridt i forhold til at popularisere elbiler, placerer mærket i
spidsen for elektrificeringen af den danske bilpark. Mærket har et bredt
modelprogram af elektrificerede bilmodeller, hvilket naturligt medvirker til,
at Kia er et af de bedst sælgende elbil-mærker. 
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