
Az új Kia



Az élet annyit ér, amennyit
megélünk belőle.
Köszöntjük a Kia világában!

Az élet csodálatos. Ragyogóan színes, kiszámíthatatlan, 
minden ízében izgalmas. Történjen bármi, a Kiára mindig 
számíthat.

A Kia küldetése, hogy szebb jövőt teremtsünk mind annyiunk 
számára. Ezért fejlesztünk és építünk olyan autókat, amelyekkel 
új távlatokat fedezhet fel és élvezhet ki. Lenyűgöző formavilágú, 
fejlett technológiájú autókat, tele intelligens megoldások-
kal. Kimagasló minőségük zálogaként minden modellünket 
páratlan, hétéves garanciával kínáljuk Önnek. Bármit teszünk, 
egyetlen gondolat mozgat bennünket: az, hogy minden körül-
mények között felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük:  
a meglepetés ereje.

Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát a 
meglepetés erejének.



Ha Ön nem csak a tisztább környezetért szeretne tenni, de egy stílusos autóra is vágyik, 

nálunk megtalálja a választ.  Pontosabban három választ. Az új Kia Niro modellcsalád 

sokoldalú, lenyűgöző crossover formavilága mellett ihletadó technológiát és bőséges 

férőhelyet kínál. Hybrid, Plug-in Hybrid és emissziómentes elektromos (EV) kivitelben 

elérhető. Már csak egy kérdés maradt: melyik Niróval szeretné óvni környezetét?

HÁROM ÉRDEKFESZÍTŐ VÁLASZ NAPJAINK IGÉNYEIRE
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Az új Kia Niro Hybrid azoknak készült, akik anélkül szeretnének tenni a környezet védelméért, 

hogy le kellene mondaniuk a teljesítményről vagy a nagyszerű megjelenésről. A belső égésű 

motor és a villanymotor kombinációja élvezetes vezetési élményt kínál, miközben gondoskodik 

a minimális károsanyag-kibocsátásról. Mindezt pedig makulátlan stílusban: gyönyörködjön az 

első és hátsó lökhárítók kecses kialakításában, az új, kettős nyíl alakú LED-es nappali 

fényekben, a dinamikus hűtőmaszk-kialakításban és a karakteres LED-es hátsó fényekben.  

A Hybrid kiállását többféle, új rajzolatú könnyűfém keréktárcsával teheti még erőteljesebbé.

MERÉSZEN KÖRNYEZETBARÁT

HYBRID
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HYBRID

A felső kategóriás környezetet nyújtó belső tér igényes anyagokból 

építkezik, és kifinomult technológiát kínál: a lenyűgöző, egy darabból 

álló műszerfalba tökéletesen simul bele az új, ultramodern 

műszeregység és a kecses, új, nagyfelbontású, széles formátumú 

10,25 colos TFT LCD navigációs és multimédiás kijelző. Minden 

lényeges információt a keze ügyében talál ,  miközben a 

sebességváltást az új váltófülek teszik egyszerűvé és könnyeddé. És 

hogy az utazás az első pillanattól fogva kényelmes legyen, opcióként 

integrált üléshelyzet-memóriával felszerelt bőrüléseket is rendelhet.

MAXIMÁLIS KÉNYELMET
ÖTLETES MEGOLDÁSOK KÍNÁLNAK 

Navigációs rendszer
A navigációs és multimédia rendszer a testre szabhatóság új 
szintjét képviseli: fejlett osztott képernyős funkciójának 
köszönhetően egyszerre akár három alkalmazást is képes 
futtatni. Megjelenítheti például a navigációs rendszert, a zenei 
lejátszót és az időjárás előrejelzést - mindezt szépséges, keret 
nélküli, 10,25 colos kialakításban.

Műszeregység
Az új ultramodern, 7 colos, teljesen digitális Supervision 
műszeregység digitális sebességmérőt és egyedi grafikai 
megjelenítést kínál. A kijelzőkön keresztül szemmel tarthatja az 
olyan fontos információkat, mint a pillanatnyi üzemmód, az 
akkumulátor töltöttségi szintje és a rendelkezésre álló 
hatótávolság. A képernyő tartalma a megjeleníteni kívánt 
információtól függően testre szabható.
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Aktív lamella  A hűtőrács mögötti, aktív 
lamella segít a motor hűtésében. Nagy 
sebességnél bezárul, így a légellenállást 
csökkentve növelhető a teljesítmény, 
javítható a fogyasztás.

Hátsó diffúzor  A Niro hátsó lök-
hárítójának alján kialakított légterelő 
panel hosszanti bordái fokozott 
stabilitást és kedvezőbb aerodinamikai 
jellemzőket eredményeznek.

Hátsó légterelő   A hátsó szélvédő 
feletti légterelő a menetszél hatását 
kihasználva nagy sebességnél stabili-
zálja a járművet.

Gazdaságos üzemmód

Indulás (tisztán elektromos 
üzem)  Ha álló helyzetből indul 
el, a hibrid rendszer kizárólag a 
villanymotorra támaszkodva 
működik. Ezzel üzemanyag 
takarítható meg a meg-meg-
torpanó forgalomban.

F i n o m  g y o r s í t á s  ( t i s z t á n 
elektromos üzem)  Finom gyorsítás 
során ugyancsak kizárólag a 
v i l lanymotort  a lka lmazza a 
rendszer. A rendszer gyorsító-
képessége lenyűgöző. 

Intenzív gyorsítás  Ha Ön 
erőte l jesebben gyors í t ,  a 
benzinmotor a villanymotorral 
együttműködve növeli a Niro 
sebességét a kívánt értékre. 

Egyenletes sebességű haladás  
Ha v iszony lag  egyen letes 
sebességgel halad, a rendszer 
rásegítéses üzemben működik, 
amelyben a benzinmotor az 
elsődleges erőforrás.

Lassítás  A rendszer regeneratív 
fékrendszere már a  leg-
csekélyebb sebességcsökkenést 
is kiaknázza, kinyerve és későbbi 
felhasználásra az akkumu-
látorban eltárolva a felszabaduló 
energiát.

A Niro áramvonalas kialakításának igazi szépsége mozgás közben 

érvényesül, amint az autó szinte átsiklik a levegőn, minimálisra csökkentve 

az üzemanyag-fogyasztást.

ÉS CÉLTUDATOS SZÉPSÉG
PLASZTIKUS, ÁRAMVONALAS 

* A vegyes ciklus szerint mért károsanyag-kibocsátás 79–97g/km.

Állandó mágneses 
villanymotor 

Az akár 43,5 LE teljesítmény-
re képes villanymotor egyedül 
is hajthatja az autót, vagy hib-
rid üzemben segíti a benzin-
motort, lassítás közben pedig 
tölti az akkumulátort. A fino-
man működő, hatfokozatú 
DCT duplakuplungos sebes-
ségváltó kiváló hatásfokon 
viszi át az erőforrások nyo-
matékát, a dinamikus vezet-
hetőséget gyors váltási reak-
ciókkal és közvetlen váltási 
érzettel párosítja.

1,6 GDi motor

141 LE kombinált legnagyobb 
motorteljesítmény 

Az 1,6 literes GDi benzinmotor 
legnagyobb teljesítménye 105 
LE percenkénti 5700/perc 
fordulat számon, maximális 
forgatónyomatéka 147 Nm 
4000/percnél, ami a Niro hibrid 
hajtásláncának tökéletesen 
harmonikus elemévé teszi. A 
r e n d s z e r  ö s s z e s í t e t t 
csúcsteljesítménye 141 LE.

Fékenergia-visszanyerő rendszer 

A lassításkor vagy megálláskor felszabaduló 
mozgási energiát elektromos árammá alakítja át, 
és eltárolja a rendszer. Ez az áram tölti az 
akkumulátort.

Lítium-ion polimer akkumulátor 

A tartós és kis tömegű, 1,56 kWh kapa-
citású lítium-ion polimer akkumulátor-
csomag hatékonyan gazdálkodik az 
elektromos energiával, és hatásosabban 
is hűthető. A hátsó ülések alatt, 
biztonságosan elhelyezett akkumulátor-
csomagra 7 év garanciát vállalunk.

C s e ké l y  g ö r d ü l é s i  e l l e n á l l á s ú 
abroncsok

Hogy minden liternyi üzemanyaggal a 
lehető legmesszebbre juthasson, a 
Niro különleges abroncsai kifeje-
zetten alacsony gördülési ellen-
állással bírnak, így méterről méterre 
energiát takarítanak meg Önnek.
revolution. 

Fenéklemez aerodinamika 

A hajtáslánc, a futómű, a kipufogó és 
a többi, nem látható komponenst úgy 
alakítottuk ki, hogy haladás közben a 
lehető legcsekélyebb közegellenállást 
fejtsék ki.

HYBRID

A Niro párhuzamos hibrid hajtáslánca képes átváltani a benzin- és a 

villanymotor között, vagy a kettőt egyszerre használni, ráadásul az 

akkumulátort is tölti, amikor csak lehetséges. A hagyományos hibrid 

járművekkel szemben a párhuzamos hibrid rendszer minimális szinten tartja az 

energiaveszteségeket, mivel a belső égésű motor és a villanymotor 

teljesítményét párhuzamosan továbbítja az erőátviteli egység. A vegyes ciklus 

szerinti CO2-kibocsátás lenyűgözően csekély: mindössze 79 g/km.*

KÉT ERŐFORRÁSSAL 
KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉS  
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Ha szereti mindenből a legjobbat kapni, ha a teljesítmény és a környezetbarát működés 

tökéletes harmóniájára vágyik, a Plug-in Hybrid az ideális választás. A lenyűgözően erőteljes 

megjelenés csak a kezdet: akár 65 kilométert* is megtehet egyetlen feltöltéssel, így az autó 

ideális partner a mindennapos ingázásban. Akárcsak a Hybrid modell, ez a Kia crossover is 

minden eddiginél céltudatosabb megjelenést kapott: rombusz mintázatú hűtőmaszkja és 

nyíl alakú LED-es nappali világítása mellett a hátsó lökhárító kialakítása is megújult. A hátsó 

lámpatest szintén LED-es.

MINDENBŐL A LEGJOBBAT

PLUG-IN HYBRID

* Városi forgalomban. Vegyes WLTP ciklus szerint 49 km.
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PLUG-IN HYBRID

A sebességváltó mellett elhelyezett HEV gomb segítségével választhat az 
elektromos és hibrid üzemmódok között. A városi közlekedésre ideális EV 
üzemmódban a rendszer kizárólag elektromos energiával működik, üzemanyag-
fogyasztás és károsanyag-kibocsátás nélkül. A nagy kapacitású akkumulátornak 
köszönhetően városban akár lenyűgöző 65 km* hatótávolság áll rendelkezésére. 
Ha pedig már nem elegendő az akkumulátor töltése, a rendszer automatikusan 
hibrid üzembe kapcsol. Ebben az üzemmódban mindkét erőforrás működik: a 
belső égésű motor és a villanymotor egyszerre hajtja az autót.

* Városi forgalomban. Vegyes WLTP ciklus szerint 49 km.

Hybrid/EV üzemmód

Ki sem akar majd szállni az új Kia Niro Plug-in Hybrid volánja mögül. A műszerfali hangulatvilágítástól kezdve 

a letisztult vonalvezetésen át a friss anyagokig, a tágas belső tér kivételes komfortot kínál.

GONDOSKODIK FRISSESSÉGÉRŐL
FOKOZOTT KOMFORT 

A váltófülek egyedi funkcionalitással vértezik fel a Niro Hybrid és Plug-in Hybrid 
modelleket. ECO üzemmódban a váltófülek segítségével szabályozható a 
regeneratív fékrendszer. Ha viszont Sport üzemmódba kapcsol, a váltófülekkel a 
sebességváltót működtetheti, gyors fel- és visszaváltásokkal fokozva a sportos 
vezetési élményt.

Kétfunkciós váltófülek

1515



PLUG-IN HYBRID

A fejlett új Kia Niro Plug-in Hybrid kifinomult, természetes ihletésű 

formavilággal teszi teljessé a környezetbarát autózás élményét. 

Merész megjelenésének köszönhetően látványa legalább olyan 

frissítően hat, mint vezetése: városi forgalomban lenyűgöző 65 

kilométeres, vegyes WLTP ciklus szerint 49 kilométeres elektromos 

hatótávolsággal bír.

TERMÉSZETES IHLETÉSŰ.
A KÖRNYEZET ELKÖTELEZETT HÍVE. 

Töltő csatlakozó
Kényelmes töltés: csatlakoztassa autóját normál háztartási 220V aljzatra, 
vagy nyilvános töltőpontra. Az új Kia Niro Plug-in Hybrid akkumulátora 
nyilvános töltőállomáson (240V, 16A) mintegy 2 óra 15 perc alatt tölthető 100 
százalékra.

Vezetékbe beépített vezérlőegység
Az új Kia Niro Plug-in Hybrid alapfelszerelésként kínálja a vezetékbe integrált 
vezérlőegységet. A töltőkábelen elhelyezett, színes kijelzőről leolvasható az 
akkumulátor töltöttségi szintje, így könnyen nyomon követheti a folyamatot.
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Az új Kia e-Niro új, izgalmas fejezetet nyit az elektromos közlekedés történetében.  

A környezetbarát autózás műfaját lehengerlő stílussal teszi izgalmasabbá. A 455 km hatótávolságot 

és gyorstöltés funkciót kínáló autó új mérföldkövet testesít meg az elektromos hajtáslánc 

technológia terén. Hamisítatlan crossover modellként a fejlett technológiát és kényelmet tágas, 451 

literes csomagtartóval társítja. Az e-Niro számos egyedi megoldást kínál: ilyen a lenyűgöző rombusz 

mintázattal díszített, áramvonalas, zárt hűtőmaszk, amely beépített töltőnyílást tartalmaz.  

A látványos, nyíl alakú nappali fények, a lökhárítók és a 17 colos könnyűfém keréktárcsák egyaránt 

egyedi e-Niro kialakítást kaptak.

SZÍNTISZTA CROSSOVER STÍLUS
EV TELJESÍTMÉNY,  

ELEKTROMOS
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A Kia e-Niro belső tere az egyéni stílust helyezi a középpontba. A bőrkárpitozáshoz a külső részletekhez 
igazodó kék betétek társíthatók, amit környezeti hangulatvilágítással tehet még látványosabbá. Az 
utastérben az egyetlen darabból álló műszerfal ragadja meg a tekintetet. Itt kapott helyet az új, 
ultramodern műszeregység, valamint a kecses, új, nagyfelbontású, széles formátumú, 10,25 colos TFT 
LCD navigációs és multimédiás kijelző. Ráadásul a hagyományos sebességváltó kar helyén tekerőtárcsát 
találunk, ahogy azt egy új generációs villanyautótól elvárhatjuk.

Az elektromos autók mára hatalmas utat tettek meg: erre bizonyíték az új Kia e-Niro. A magával 

ragadó crossover a legmodernebb technológiákat alkalmazva biztosít kényelmes, praktikus és 

élvezetes környezetbarát közlekedést.

INTELLIGENS AUTÓZÁS

ELŐREMUTATÓ GONDOLATOK, 

Üzemmódváltó kapcsoló
Az e-Niro alkalmazkodik az Ön vezetési stílusához. A rendkívül takarékos ECO+ 
üzemmódtól kezdve az ECO és Normal üzemmódokon át egészen a dinamikus 
Sport üzemmódig négyféle beállítás közül választhat, igényeihez igazítva a 
crossover teljesítményét és energia-felhasználását.

Környezeti hangulatvilágítás
Hatféle választható színben gondoskodik a tökéletes hangulatról: válasszon 
pillanatnyi kedve szerint.

Elektronikus rögzítőfék
Intsen búcsút a nehezen kezelhető karoknak. A rögzítőfék aktiválásához elég 
megérintenie egy gombot.

Fékenergia-visszanyerő rendszer
Az új Kia e-Niro új generációs fékenergia-visszanyerést alkalmaz. A vezető a körülmé-
nyekhez igazodva többféle fékenergia-visszanyerési mód közül választhat. Az egy-
pedálos vezetési üzemmód aktiválásához legalább fél másodpercre húzza meg a 
kormány kerék mögötti, bal oldali váltófület. Amíg behúzva tartja a fület, az autó a fék-
pedál érintése nélkül állóra lassítható. Ha felengedi a fület vagy megérinti a jobb oldali 
váltófület, a rendszer ismét normál üzemben működik. Így gondoskodhat a rendkívül 
gazdaságos vezetésről, ráadásul a hatótávolságot is növelheti.

ELEKTROMOS
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EGYSZERŰBBEN TÖLTHETŐ
Az e-Niro nagy hatótávolságú változatának akkumulátora alig több mint 

42 perc alatt 20%-ról 80%-ra tölthető legalább 80 kW-os gyorstöltő 

segítségével, így az elektromos Kia gyorsan újra menetkésszé tehető, 

amíg Ön a dolgát intézi a városban.

TÖREKEDJEN TÖBBRE
Az új Kia minden eddiginél kényelmesebbé teszi az elektromos közlekedést. Ráadásul 

több választási lehetőséget is kínál. A modell városi és hosszú távú közlekedésre 

egyaránt alkalmas: a 204 lóerős változat maximális hatótávolsága 455 km, míg a 136 

lóerős verzió egy feltöltéssel akár 312 kilométert képes megtenni.

Légfüggöny 
Az elöl kialakított légfüggöny felgyorsítja a légáramlást, és a légörvények lassító 

hatását kiküszöbölve javítja a karosszéria aerodinamikáját.

ELEKTROMOS
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Az elektromos mobilitás titka a remekül működő technológia, amely minden utazást 

maximálisan kényelmessé tesz.

Akkumulátor: Az e-Niro az egyéni igényekhez igazodva többféle akkumulátorral 

rendelhető. A 64 kWh akkumulátor hosszabb, akár 455 kilométeres utazásokat tesz 

lehetővé. 20 százalékról alig több mint 40 perc alatt 80 százalékra tölthető legalább 

80 kW-os gyorstöltő segítségével. Ha elsősorban a városban használja autóját, 

válassza a 39,2 kWh kapacitású akkucsomagot, amellyel 289 kilométert tehet meg 

egy feltöltéssel.

Villanymotor: A nagy hatótávolságú akkumulátorhoz társuló 150 kW-os (204 LE) 

villanymotor 7,8 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára. A motor a Kia e-Niro 

megjelenéséhez méltó, dinamikus rajtokat tesz lehetővé.

Hőszivattyú: Ez az ötletes technológia maximálisan kényelmessé teszi az utazást.  

A hőszivattyúval energiát takaríthat meg, és ezzel növelheti a hatótávolságot.  

A rendszer különösen hasznos 10°C-nál nem magasabb külső hőmérséklet esetén, 

illetve ha bekapcsolt klímaberendezéssel haladunk.

Akkumulátorfűtő rendszer: Az e-Niro alatt elhelyezett akkumulátorcsomag külön 

akkufűtő rendszert kapott. A rendszer hideg időben felmelegíti az akkumulátor padlót, 

ezzel biztosítva a zökkenőmentes elindulást. Emellett megakadályozza, hogy hűvös 

éjjeleken az alacsony hőmérséklet miatt csökkenjen az akkumulátor töltöttsége.  

A 10,25 vagy 8 colos érintőképernyőn programozza be a rendszert, hogy indulás előtt 

kapcsolja be az akkufűtést.

Programozható töltés: A fedélzeti multimédiás érintőképernyőn meghatározhatja, 

hogy mikor szeretné tölteni a Kia e-Nirót, ha például szeretné igénybe venni az 

olcsóbb éjszakai tarifákat.

ZÉRÓ KÁROSANYAG-KIBOCSÁTÁS

MAXIMÁLIS IZGALMAK, 

A kép illusztráció!

ELEKTROMOS
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A Kia járművekhez információs és vezérlő funkciókat kínáló Szolgáltatások hét éven át ingyenesen vehetők igénybe, attól a naptól kezdve, hogy a járművet első tulajdonosa megvásárolja, 
azaz hatályba lép az eredeti adásvételi szerződés. A feltételek a szolgáltatás időtartama során változhatnak. A használati útmutatót és a felhasználási feltételeket megtalálja Kia márka-
kereskedőjénél vagy a kia.com weboldalon. Használatához iOS vagy Android operációs rendszerű okostelefonra, valamint mobil adatkapcsolatot biztosító előfizetésre van szükség, aminek 
igénybe vétele külön költséggel járhat.

ELISMERÉSRE MÉLTÓ LELKESEDÉS

Érdeklődésre számot tartó úti célok 

Éttermet, szolgáltatást vagy látnivalót keres? Mindez 

könnyedén elérhető a rendszeresen frissülő POI 

adatbázisból.

Töltőállomások 

Az online címjegyzék megjeleníti a töltőállomások helyét, 

valamint a fizetési módozatokat, a szabad töltőpontok 

számát, illetve a kompatibilis csatlakozók jellegét.

Parkolás 

A Kia Live segítségével már azelőtt tájékozódhat a 

szabad parkolóhelyekről, hogy megérkezne úti céljához. 

A rendszer megjeleníti a lehetséges utcai és parkolóházi 

parkolóhelyeket, beleértve azok helyét, részleteit, a 

parkolási díjakat és a szabad helyek elérhetőségét.

Élő forgalmi információk 

A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési 

információi kétpercenként frissülnek a TomTom jóvoltából, így 

Ön pontosan tudhatja, hogy hol nincs fennakadás, illetve mely 

környékeket érdemes elkerülni. Ha sűrűsödik a forgalom, a 

rendszer tájékoztatja Önt, és alternatív útvonalakat javasol.

Traffipax / baleseti gócpontok 

A rendszer a legkülönfélébb sebességellenőrző rendszerekre 

hívja fel a figyelmét, beleértve a telepített traffipaxokat is, 

valamint tájékoztatást nyújt a behajtási korlátozással sújtott 

területekről. A rendszer a baleseti gócpontokat is megjeleníti.

Időjárás előrejelzés 

Írja be a célállomást, és máris megtekintheti az arra 

vonatkozó, négynapos előrejelzést, a minimum és 

maximum hőmérsékleteket, a szélsebességet, valamint  

a várható napsütést vagy csapadékot.

A rendszer tájékoztatja Önt, ha működésbe lép az autó 

riasztóberendezése, diagnosztikai értesítést küld autója 

pillanatnyi állapotáról, illetve havonta jelentést készít, 

amelyből áttekintheti az autóhasználat részleteit.

Hol az autóm?  

Tájékoztatja autója utolsó ismert helyzetéről - ideális megoldás, 

 ha nagy parkolóban hagyta járművét.

Jármű státusz  

Áttekintést nyújt a jármű állapotának legfontosabb részleteiről, az 

ajtózáraktól a gyújtáson és akkumulátoron át a töltöttség szintjéig.

Utazásaim  

Áttekintést ad a korábbi utazásokról, beleértve az átlagsebes-

séget, a megtett távolságot és az utazás időtartamát.

Klímaberendezés 

A távolból aktiválhatja a klímaberendezést, beállíthatja a 

hőmérsékletet, illetve be is programozhatja azt, így amikor 

beszáll, ideális hőmérséklet várja.

Akkumulátor felügyelet 

A távolból vezérelheti az akkumulátor töltését, rápillanthat 

a töltési folyamatra, illetve megszakíthatja vagy folytat-

hatja azt. 

Küldés autóba 

Tervezze meg előre utazásait, majd az alkalmazáson keresz-

tül küldje át a terveket a fedélzeti navigációs rendszerbe.

Távoli szolgáltatások Járműinformációk

Értesítések

UVO alkalmazás
Az Android és Apple okostelefonokkal egyaránt kompatibilis UVO alkalmazás a 

legkülönfélébb funkciókon keresztül nyújt teljes körű diagnosztikai tájékoztatás 

autójáról, valamint a megtett utazásokról. Az alkalmazással számos funkciót és 

szolgáltatást is aktiválhat a távolból.Kia Live
Aktiválja Kia Live szolgáltatásait: az infotainment rendszerbe 

telepített SIM kártya segítségével letöltheti és frissítheti a 

működéséhez szükséges adatokat, így közvetlenül a navigációs 

képernyőn jelenítheti meg az információkat.

KIA UVO CONNECT  
A Kia által kifejlesztett UVO CONNECT rendszer két markáns módon vezeti be a digitális korszakot az autózásba. Először is az új 
Kia Live szolgáltatás révén, amely valós idejű információkat biztosít a navigációs rendszer számára, egy sor hasznos információval 
támogatva az utazást. Másodszor pedig az új UVO alkalmazás révén az autójára vonatkozó legkülönfélébb információkat és adato-
kat jelenítheti meg Android vagy Apple okostelefonján. Ráadásul ezt az izgalmas, új technológiát a legújabb EU adatvédelmi irány-
elvekhez igazodva fejlesztettük ki, így maximálisan megfelel az adatvédelemre és átláthatóságra vonatkozó követelményeknek.
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A TomTom Live szolgáltatásra épülő Kia kapcsolt szolgáltatásokkal 

felszerelt, új navigációs rendszer pontosságával és kiváló minőségével 

új mércét állít az útvonal-információ terén. Folyamatos kapcsolatot 

tart fenn a külvilággal, és minden eddiginél több hasznos információval 

szolgál. A rendszer lelke egy wifi hálózat, amely révén a Niro navigációs 

rendszere az Ön mobiltelefonján keresztül elérheti az internetet.*

ITT MINDEN KÉRDÉSÉRE 
MEGTALÁLJA A VÁLASZT.

HOL? MIKOR? HOGYAN? 

Live traffic**  A navigációs rendszer pontos és aktuális, 
élő közlekedési információi kétpercenként frissülnek, 
így Ön pontosan tudhatja, hogy hol nincs fennakadás, il-
letve mely környékeket érdemes elkerülni. Ha sűrűsödik 
a forgalom, a rendszer tájékoztatja Önt, és alternatív 
útvonalakat javasol.

Helyi keresés  Ha sushi éttermet keres, bevásárolna, 
vagy egy kellemes helyen találkozna barátaival, 
válassza a helyi keresés (Local Search) funkciót. Az 
adatbázis 500 kategóriában 250 000 helyszínt tartal-
maz, amelyek között 25 000 kulcsszó alapján kereshet, 
így biztosan megtalálja, amikre szüksége van.

Traffipax** A rendszer a legkülönfélébb sebesség-
ellenőrző rendszerekre hívja fel a figyelmét, 
beleértve a telepített traffipaxokat is, valamint 
tájékoztatást nyújt a behajtási korlátozással sújtott  
területekről. A rendszer a baleseti statisztikákat is 
képes figyelembe venni, és megjeleníti a baleseti 
gócpontokat.

Időjárás előrejelzés  Napsütéses hétvége vár Önre, 
vagy elmossa az eső a programot? Ellenőrizze 
az időjárás előrejelzést. Írja be a célállomást, 
és máris megtekintheti az arra vonatkozó, 
négynapos előrejelzést, a minimum és maximum 
hőmérsékleteket, a szélsebességet, valamint a 
várható napsütést vagy csapadékot.

Parkolási információ A villámgyors parkolás 
érdekében a rendszer már az előtt megjeleníti a 
szabad parkolóhelyeket, hogy Ön megérkezne. Az 
előzmények ismeretében megjeleníti a lehetséges 
utcai parkolóhelyeket, míg a parkolóházak esetében 
színkódokkal jelzi a szabad helyek elérhetőségét.

Üzemanyag információ  Amikor kezd kiürülni a tank, 
a rendszer a TomTom online adatbázisa segítségével 
megjeleníti a legközelebbi üzemanyagtöltő 
állomásokat, valamint azok árait, így Ön pontosan 
megtervezheti tankolását.

* A szolgáltatás aktiválásához aktív adatszolgáltatással rendelkező okostelefonra van szükség.. ** A szolgáltatások igénybe vételét az adott országban törvényi korlátozások szabályozhatják.

Az Android AutoTM rendszerrel Ön menet közben is élvezheti okostelefonja online funkcióit, 
anélkül, hogy azok elterelnék figyelmét az útról. Az egyszerű, ösztönösen működtethető 
kezelőfelületen keresztül hozzáférhet a Google Térképekhez, a különböző alkalmazásokhoz, 
a zeneszámokhoz vagy a hangvezérléshez. A rendszer automatikusan egyszerű kártyákra 
rendezi az információkat, amelyek szükség esetén megjeleníthetők.

A CarPlay TM segítségével hatékonyan, biztonságosan használhatja vezetés közben iPhone 
készülékét. A rendszer minden olyan funkciót a Niro fedélzeti kijelzőjén jelenít meg, amit Ön 
használni szeretne, így anélkül kérhet útbaigazítást, tárcsázhat egy telefonszámot vagy hall-
gathat zenét, hogy le kellene vennie tekintetét az útról.
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Navigációs rendszer
A Hybrid és Plug-in Hybrid modellek üdítően könnyen leolvasható és kezelhető navigáció rendszere egy élénk színű 
képet adó, 10,25 colos LCD érintőképernyőn jeleníti meg az útvonalakat, a lehetőségeket és egyéb fontos 
információkat. Ugyanezt a monitort használja a dinamikus segédvonalakkal kiegészített tolatókamera rendszer. A 
képernyő három részre osztható, így Ön egyszerre hozzáférhet különböző alkalmazásokhoz, járműinformációkhoz 
és multimédiás tartalmakhoz. Ugyaninnen kezelhető az opciós 8 hangszórós JBL® prémium audiorendszer. Az 
összes Niro modell kompatibilis az Android AutoTM és Apple CarPlayTM eszközökkel, illetve alkalmazásokkal.

Amint műszakilag egyre összetettebbé válnak az automobilok, úgy jelent mind nagyobb kihívást, 

hogy megőrizzük az autóvezetés egyszerűségét. A Kia intelligens technológiák segítségével 

egyszerűsíti le a vezető életét. A Niro vezetői környezete intelligens kezelőfelületként szolgál. 

Megjeleníti a fontos információkat, ugyanakkor mentes a túlzsúfoltságtól, és nem vonja el a vezető 

figyelmét.

EBBEN A BONYOLULT VILÁGBAN

UTAZZON EGYSZERŰEN 

Vezeték nélküli okostelefon töltő 
Töltse fel kompatibilis okostelefonját a vezeték nélküli töltőaljzatról, amely a 
padlókonzol elülső felén található. Soha többé nem kell töltőkábelt keresgélnie. 
A töltési állapotról visszajelző fény tájékoztatja.

Bluetooth kihangosító rendszer hangfelismeréssel   Hallgassa a beépített 
Bluetooth® rendszerrel párosított, kompatibilis mobil készülékeken tárolt zeneszá-
mokat, vagy hangosítsa ki* telefonhívásait. A rendszer hangfelismerő funkcióval is 
rendelkezik.
* Kizárólag akkor elérhető, ha a CarPlay és Android Auto rendszerek kapcsolódtak.

7 colos TFT LCD Supervision műszeregység
Az ízléses megjelenésű, intelligens kialakítású, testre szabható Supervision 
kijelzőről leolvasható a hőmérséklet, az abroncsnyomási riasztások, és a többi 
fontos járműadat. Emellett a hibrid töltőrendszer üzemi állapotát is 
megjeleníti, beleértve az üzemanyag- és akkutöltési szinteket, illetve a hajtási 
elemek használatát. A nagyfelbontású képernyőről egyetlen pillantással 
leolvasható minden információ.
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A Niro természeténél fogva sokoldalú: a vezetőre és utasaira szokatlanul pihentető és 

üdítő élmény vár a feszes, jól támasztó ülésekben, mozgásterük bőséges, az utazást pedig 

hasznos kényelmi extrák teszik élvezetessé. A vezetőülés tág tartományokban állítható, 

így könnyű kialakítani az éber vezetést elősegítő, egészséges üléshelyzetet. Mindkét első 

ülés fűthető, illetve szellőztethető.

HOGY MINDENKI FRISSEN ÉRJEN CÉLBA

OPTIMÁLIS ÜLÉSPOZÍCIÓ, 

Szellőztetett első ülések 
/ intelligens ülésfűtés-
szabályozás
A szellőztetett első ülések a nagy forró-
ságban kellemes légáramlattal csillapítják 
a hőséget.  A fűthető első ülések intelli-
gens vezérlő rendszere fokozatosan 
csökkenti a hőfokot, nehogy a gyermekek 
vagy idős utasok égési sérüléseket szen-
vedjenek. A Niro fedélzetén biztonságo-
san, frissen érhet célba. 

Fűthető kormánykerék
Kényelmesebb és biztonságosabb indulás 
a hideg reggeleken: a külön megrendelhe-
tő, fűthető kormánykerék segítségével 
csak a vezetésre kell koncentrálnia.

8 irányban motorosan állítható vezetőülés A lehető legkényelmesebb, 
legkönnyedebb vezetési élmény érdekében a vezetőülés előre-hátra, fel-le 
állítható, dönthető, valamint deréktámasza is szabályozható - mindez 
motorosan. 

Integrált üléshelyzet-
memória (IMS)
Többen használnak egy autót? Mostantól 
nem kell újra és újra beállítania ideális 
ülés- és tükörpozícióját, ha Ön előtt más 
ült a vezetőülésben. Az IMS két felhasz-
náló személyes ülés- és tükörbeállítását 
képes megjegyezni, így mindenki ottho-
nosan érezheti magát a volán mögött.

A hibridek körében különösen tágasnak számító Niro bőséges fej-, váll- és lábtérrel csábítja utasait egy kis 

pihentető nyújtózásra. A letisztult, modern formai elemek között az első pillanattól fogva otthon érezheti 

magát.

EMELKEDETT STÍLUS, EMELT TETŐ,

MAGAS SZINTŰ KÉNYELEM
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Az új Kia Niro tágas férőhelyének és intelligens konfigurációs megoldásainak köszönhetően 

nem kell korlátot szabnia elképzeléseinek. A tágas belső hely bőséges fej- és lábtérrel 

kényeztetnek, elöl és hátul, a méretes csomagtartóban az összes poggyász elfér. A sok-

oldalúan variálható hátsó ülés 60:40 arányban osztható, és teljesen síkba dönthető, ha több 

helyre van szükség. Így nem fordulhat elő, hogy otthon marad valami.

SOKOLDALÚBB GENERÁCIÓJA
A HIBRIDEK TÁGASABB, 

Csomagtér kapacitás
A Niro alaphelyzetben is lenyűgöző mennyiségű csomagot képes szállítani. Így aztán helyt áll, legyen szó 
kirándulásról, nagybevásárlásról vagy sporteseményről, ráadásul a családot és a barátokat sem kell otthon 
hagyni. Lehajtott ülésekkel a hibrid modell 1425 literes, a plug-in hibrid 1322 literes, az elektromos Niro 
pedig 1405 literes csomagtartót kínál. 

451 L EV    427 L HEV   324 L PHEV

Síkba dönthető, osztott hátsó ülés
A hátsó üléstámla 60:40 arányban osztott, és teljesen síkba fektethető a 
fokozott száll ítókapacitás és rugalmasság érdekében. A számtalan 
átrendezési lehetőséggel a legkülönfélébb módokon variálhatja az utasok 
számát, a csomagok mennyiségét. Mivel a háttámlák síkba fektethetők, a 
csomagtérben akár nagyméretű dobozok is elférnek, vagy egymásra 
helyezhető számos lapos tárgy.

Rugalmasan alakítható belső tér
A Niro utastere rugalmasan alakítva a legaktívabb életstílus kívánalmainak is 
megfelel. Legyen szó nagyvárosi éjszakáról, vidéki kirándulásról vagy egy 
hetes nyaralásról. Az üléstámlákat lehajtva hosszabb tárgyak is 
elhelyezhetők, míg az értéktárgyak biztonságosan, rejtve szállíthatók
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Biztonság
Ügyel a veszélyhely zetek-
re, figyelmezteti Önt, és 
szükség esetén közbe is 
avatkozik

Kényelem és 
praktikum
Pihentetőbbé és 
élvezetesebbé teszi  
a vezetést

Az összes Kia Niro modell alapfelszerelésként kínálja a DRIVE WiSE rendszert, a Kia fejlett 

vezetőtámogató technológiai programját. A vezetőtámogató rendszer átveszi vezetőjétől az 

unalmas, bonyolult feladatokat, és ezzel fokozott vezetési élmény mellett maximális utas- és 

gyalogosbiztonságot szavatol.

VIGYÁZ A BOLYGÓRA 

VIGYÁZ AZ EMBEREKRE, 

3736



Parkolóradar -  
első/hátsó (PDW)
A PDW rendszer az első és hátsó lökhárítóban 
elhelyezett ultrahangos érzékelők segítségével 
észleli az akadályokat, ezzel megkönnyítve a szűk 
helyen történő manőverezést.

Mögöttes keresztirányú
ütközés veszélyre
figyelmeztetés (RCCW)
Ha Ön parkolóból vagy autóbeállóból tolat ki, a 
rendszer figyelmezteti, amennyiben a keresztben 
futó úton közeledő járművet észlel.

Sávkövető rendszer (LFA)
Az LFA rendszer az elöl haladó járművek viselkedése függvényében szabályozza a 
gyorsítást, a lassítást és a kormányzást., így téve élvezetesebbé az utazást. Ez 
könnyebbé és biztonságosabbá teszi a közlekedést sűrű forgalomban. A rendszer 
kamera és radaros érzékelő jelei alapján tartja a biztonságos követési távolságot, 
valamint a sáv középvonalában tartja a járművet. Az LFA 0 - 180 km/óra között 
üzemképes.

A Niro vezetőjeként mindig tökéletesen tisztában lehet helyzetével és a környező 

járművek mozgásával, sőt: autója képes aktívan megóvni Önt a veszélytől. A DRIVE 

WiSE technológia létfontosságú információkat (pl. vizuális jelzéseket) jelenít meg, 

így segítve a mindennapos manőverezéseket. A rendszer, késlekedés nélkül 

cselekszik, megtartva a követési távolságot és elkerülve a gyalogosokat és a 

kellemetlen meglepetéseket, hogy Ön nyugodt szívvel érkezhessen meg úti céljához.

VIGYÁZ UTASAIRA
A LEGAPRÓBB RÉSZLETEKIG 

Ráfutásos ütközéselkerülő támogatás 
(FCA)
A kamera és radar alapú érzékelővel működő ráfutásos 
ütközéselkerülő támogatási (FCA) rendszer képes 
felismerni, ha ütközés veszélye fenyeget (legyen szó 
másik járműről, gyalogosról vagy egy tárgyról), és 
figyelmezteti Önt. Sőt, képes akár maximális fékerőt 
alkalmazva megállítani az autót, vagy minimálisra 
csökkenteni a károkat. Gyalogosok védelme Az FCA 
rendszernek része a gyalogosvédelem. Amennyiben az 
első radarok vagy kamerák álló vagy mozgó személyt 
észlelnek az autó előtt, az FCA figyelmezteti vezetőjét. 
Ha az nem reagál, automatikusan fékezve segít elkerülni 
a gázolást vagy enyhíteni annak súlyosságát.

Gyalogosvédelem

Az FCA felismeri a mozgó vagy 
álló helyzetben lévő gyalogoso-
kat és f igyelmeztet rá juk. 
Amennyiben nem érzékel vezetői 
beavatkozást, a rendszer önmű-
ködően megkezdi a fékezést.

Elöl haladó járművek felügyelete

Az FCA felismeri az elöl haladó járműveket, és az 
adatokat értelmezve megjósolja, ha fennáll az 
ütközés veszélye. Amennyiben az ütközés 
elkerülhetetlennek tűnik, a rendszer riasztást küld, 
majd ha a vezető nem reagál, maximális fékerővel 
lassítva közbeavatkozik, hogy elkerülje a ráfutásos 
ütközést.

Távolsági fényszóró asszisztens 
(HBA)
Amikor a szélvédő mögött elhelyezett kamerák éjjel 
szemből közeledő autót észlelnek, a rendszer 
automatikusan tompított világításra vált, nehogy 
elvakítsa a másik autóst. Amint a másik jármű elhaladt, 
automatikus visszakapcsol a távolsági világítás.
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Holttéri ütközésveszélyre 
figyelmeztetés (BCW)
A holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetés funkció szenzorokkal figyeli a 
jármű melletti és mögötti területet, és fényjelzések segítségével tájékoztatja 
a vezetőt a holtterében haladó járművekről, ezzel biztonságosabbá téve a 
sávváltást.

Eco DAS (vezetőtámogató rendszer)
Az új Eco-DAS vezetőtámogató rendszer a szabadonfutás támogatás (CGC) és a 
prediktív energiaszabályozás (PEC) funkciókat kombinálva segíti elő a még 
takarékosabb közlekedést. A Niro navigációs rendszerével, valamint kamera és 
radar alapú érzékelő rendszereivel közvetlen összeköttetésben álló technológiák 
lehetővé teszik, hogy az autó a rá váró forgalmi és útviszonyokat előre felmérve 
csökkentse energiafelhasználását, illetve felismerje azokat a helyzeteket, amikor 
plusz energiát visszanyerve hatékonyan töltheti az akkumulátorcsomagot. A Kia 
rendszere az autóiparban elsőként képes emelkedőn és lejtőn egyaránt felügyelni 
a körülményeket, és alkalmazkodni azokhoz.

Intelligens sebességhatár 
figyelmeztetés (ISLW)
Az Intelligens sebességhatár figyelmeztetés segít Önnek betartani a 
megengedett sebességet. A rendszer a szélvédő mögött elhelyezett kamera 
segítségével leolvassa a sebességkorlátozó és előzést tiltó táblákat, és az 
információt jól leolvashatóan megjeleníti a navigációs képernyőn és a 
műszerfalon. Így Ön a helyzetnek megfelelően reagálhat.

Intelligens sebességtartó automata 
Stop & Go funkcióval (SCC)
A kamera és radar érzékelőket alkalmazó intelligens sebességtartó automata a 
Niro sebességét és a követési távolságot egyaránt szabályozza. A rendszer az 
autó sebességét automatikusan szabályozva tart biztonságos követési 
távolságot. Ha a másik jármű gyorsít, a Niro is így tesz - de csak az előre 
beállított határértékig. Ha az elöl haladó gépkocsi lassít, és a beállított követési 
távolság már nem tartható, a rendszer lelassítja, vagy akár meg is állítja a Nirót.

Sávtartó asszisztens - vonal/útpadka (LKA)
Az alapfelszerelésként kínált LKA egy, elöl elhelyezett kamera segítségével 
észleli a forgalmi sáv széleit jelző felfestéseket, és a kormányrásegítésbe 
automatikusan beavatkozva segít a vezetőnek ideális pozícióban tartani 
járművét.
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A megjelenés személyiségünk tükre, és a Niro központi eleme a biztonság iránti elhivatottság. A Niro 

fedélzetén a karosszéria gyártásánál alkalmazott fejlett anyagoktól, azok stratégiai jelentőségű 

elhelyezésétől kezdve a legújabb, legéberebb megelőző vezetőtámogató rendszerekig minden a 

biztonságról szól. A mérnökök csodákra képesek, ám napjaink modern technológiájában talán az a 

legszebb, ahogyan képes segíteni a vezetőnek elkerülni a veszélyes helyzeteket, nap mint nap.

TECHNOLÓGIA 
NYUGALMAT ÁRASZTÓ 

Fejlett nagy szakítószilárdságú acél (AHSS)
és melegen sajtolt acél
A Niro karosszériája több mint 53%-ban ultra nagy szilárdságú acélból áll, 
ami fenomenális vázszilárdságot eredményez.  A nagy terhelésnek kitett 
pontokon 24 alkatrész készült meleg sajtolásos eljárással. Ezek a 
megoldások nagyban növelik a karosszéria merevségét, ami fokozott 
utasvédelmet, és kedvezőbb menetdinamikai teljesítményt eredményez.

Menetstabilizáló elektronika (ESC)
Az ESC optimális fékteljesítményt és iránytartást biztosít; 
ehhez a motornyomaték és a menetkörülmények figyelembe 
vételével kerekenként pontosan szabályozza a fékerőt.

7 légzsák
Az utasok jobb védelmét és a sérülések esetleges mérséklését 
szolgálja a Niro vezető és utasoldali, két oldalsó, és két 
függönylégzsákja, valamint a vezető oldali térdlégzsák - mindez 
az alapfelszerelés részeként.

Alumínium karosszéria elemek 
(motorházfedél / csomagtérajtó)
Míg a kritikus pontokon minden eddiginél több nagy 
szilárdságú acélt alkalmaztunk, a motorházfedél és a 
csomagtérajtó alumíniumból készült, ami nem kevesebb 
mint 11 kilogrammal csökkenti a jármű tömegét, ez pedig 
jobb vezethetőséget és kedvezőbb üzemanyag-
fogyasztást eredményez.

53%

Fejlett, nagy 
szilárdságú 
acél

24 140m

Forrón sajtolt 
nagy szilárdságú 
acél

Speciális 
ragasztás

Visszagurulás-gátló rendszer (HAC)  Ha Ön emelkedőn parkol, a HAC rendszer 
akár két másodpercen át finoman működteti a fékeket, lehetővé téve, hogy az 
autó ne guruljon hátra, amíg Ön a fékpedálról a gázra helyezi át a lábát.

Vezető éberség figyelmeztetés (DAW)  A rendszer a kormányzást, az irányjelző 
használatát és a gyorsítást felügyelve észleli, ha lanyhul a vezető koncentrációs 
képessége. Amennyiben a vezetőnél álmosság jeleit észleli, a DAW rendszer 
hangjelzéssel, valamint a műszerfalon megjelenő kávéscsésze piktogrammal 
figyelmezteti a vezetőt, hogy ideje pihenőt tartani.

rész- 
egység
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Kormánykerékre szerelt távvezérlők Tartsa tekin-
tetét az úton. A távvezérlés segítségével, egyetlen 
ujjmozdulattal szabályozhatja az audio rendszert, 
aktiválhatja a hangvezérlést, kezelheti telefon-
hívásait, beállíthatja a sebességkorlátozást, vagy 
beléphet a műszerfali menübe.

USB csatlakozók Az USB aljzaton keresztül csatlakoz-
hat az Android AutoTM/Apple CarPlayTM funkciókhoz, 
vagy feltöltheti hordozható készülékeit.

Bluetooth  Párosítsa Bluetooth-kompatibilis készülé-
két, és beszélgessen vagy hallgasson zenét vezeték 
nélküli kapcsolaton keresztül, anélkül, hogy elterelné 
figyelmét a forgalomról. 

JBL audiorendszer technológia Tisztább, határozottabb hangvisszaadás, amely élettel teli zenével tölti 
meg a Niro belsejét. Az ultramodern audiorendszer külső erősítőt, JBL hangszórókat, valamint innovatív 
Clari-FiTM zenehelyreállító technológiát alkalmaz, amely feljavítja a tömörített zenei fájlok 
hangminőségét.

Center hangszóró
Első magashangszóró
Első ajtóba beépített hangszóró
Hátsó ajtóba beépített hangszóró
Zárt kialakítású mélysugárzó 
Külső erősítő

Színes TFT LCD érintőképernyős audiorendszer A 8 
colos színes TFT LCD érintőképernyő olyan 
funkciókat is kiszolgál, mint a digitális rádióvevő 
(DAB), vagy a tolatókamera.

Hátsó padlókonzoli légbeömlők  A hátul utazók 
sem fognak fázni, köszönhetően a padlókonzol 
hátsó felén elhelyezett légbeömlőknek. 

Kétzónás, automatikus klímaberendezés (D-FATC) A 
D-FATC rendszer automatikusan be- vagy kikapcsolja 
a klímaszabályozót, illetve a fűtést, így gondoskodva 
állandó, egyedileg beállított hőmérsékletről a vezető 
és első utasa számára.

USB töltő / Váltóáramú átalakító (220 V)  Töltse 
USB csatlakozójú berendezéseit, vagy csatla-
koztassa számítógépét, egyéb háztartási beren-
dezéseit a fedélzeti váltóáramú konverterhez.

Szürkületérzékelő  Kapcsolja a bajuszkapcsolót 
Auto állásba, és az első és hátsó lámpák 
automatikusan felkapcsolnak sötétedéskor, vagy 
sötét helyen.

Automatikus párátlanító rendszer Az érzékelők 
ész lelik a páralecsapódást a szélvédő belső 
felületén, és a párátlanítót automatikusan 
bekapcsolva gon dos kodnak a tökéletes kilátásról 
és maximális biztonságról.

Alumínium pedálsor  A versenyhangulatú pedálok 
gumitüskéi fokozott tapadást biztosítanak, még 
izgalmasabbá téve minden utazást.

Küszöb védőbetétek   A Niro küszöbbetétei 
minden ajtónyitáskor sportos légkört teremtenek, 
egyben óvják a küszöböket a karcolódástól.

Abroncsnyomás-felügyeleti rendszer (TPMS) 
A TPMS minden egyes abroncsban felügyeli az 
aktuál is nyomást. Amennyiben bármelyik 
abroncsban a kritikus érték alá csökken a nyomás, 
a rendszer a képernyőn keresztül tájékoztat arról.

Tetőcsomagtartó / Napfénytető A tetőcsomagtartó 
sporteszközök vagy egyéb tárgyak biztonságos 
száll ítására szolgál. A motoros mozgatású 
napfénytető egyetlen gombnyomással nyitható 
vagy zárható, így Ön szabadon élvezheti a napsütést 
és a friss levegőt.

A hátsó ablaktörlőn elhelyezett kamera  A tolató-
kamera a hátsó ablaktörlő rögzítő csonkján kapott 
helyet, ami letisztultabb megjelenést eredményez, 
egyben megakadályozza a lencse piszkolódását rossz 
idő esetén.

Cápauszony-antenna  A stílusos, aerodinamikus 
cápauszony antenna kialakítása optimális az AM/
FM adások, a digitális rádióadások (DAB), valamint 
a GPS navigációs jelek vételére.

A SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG HATALMA
A lenyűgözően gazdag alapfelszerelés mellett válogasson a kényelmi és praktikus extrák széles 

kínálatából, és tegye teljesen egyedivé autóját.
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1.  Csomagtér tálca szürke betéttel 
Nem lehet olyan nedves, sáros vagy nyirkos az idő, hogy az egyedi kialakítású tálca ne 
védené meg tökéletesen a csomagteret a piszoktól. A Niro logójával, valamint oldalsó 
peremein szürke dekorbetéttel díszítve. Hybrid, Plug-in Hybrid és elektromos modellekhez.

2.  Csomagtéri szőnyeg 
Akár kisállatot, heti nagybevásárlást vagy a család csomagait szállítja, a méretezett, 
kettős öltésekkel varrott szőnyeg segít hosszan megőrizni a csomagtartó tiszta, 
újszerű, tetszetős megjelenését. Kizárólag Hybrid modellekhez.

3.  Kereszttartó, alumínium és 'Active' kerékpártartó 
A könnyű, egyszerűen felszerelhető keresztrudak tökéletesen illeszkednek; az 
alumínium tartozékok révén következő útja alkalmával még több mindent vihet 
magával. Tegye feledhetetlenné a kerékpározás élményét. Az 'Active' kerékpártartó 
leegyszerűsíti a kerékpárok felhelyezését és leemelését. Hybrid, Plug-in Hybrid és 
elektromos modellekhez.

4.  Négyévszakos szőnyegek szürke díszítéssel 
A tartós, méretre szabott formájú szőnyegek elmozdulását szabványos rögzítőpontok 
akadályozzák meg. A jármű logójával, valamint szürke dekorelemekkel elektromos 
modellekhez. Hybrid és Plug-in Hybrid modellekhez is rendelhető.

5.  Töltőkábel, Mode 3 
Gyorstöltéssel könnyedén és rövid idő alatt feltöltheti az új elektromos Niro 
akkumulátorát. A Mode 3 típusú töltőkábel a 2-es típusú aljzattal felszerelt 
nyilvános és otthoni töltőpontokon egyaránt használható elektromos 
járműve töltésére. Plug-in Hybrid modellekhez is rendelhető.

6.  Textil padlószőnyeg, prémium 
Tegye tökéletessé a modern utastér megjelenését a fényűző hatású, 
prémium padlószőnyegekkel. A fényűzően vastag szőnyegeket az első 
sorban a Kia fekete-ezüst színű fém logója díszíti. Hybrid és Plug-in Hybrid 
modellekhez.

7.  Mobil autós vállfa 
Ráncok nélkül, aggodalmak nélkül A vállfa könnyen rögzíthető az első ülésre, 
és ugyanilyen könnyen le is szerelhető onnan, hogy máshol használja. 
Hybrid, Plug-in Hybrid és elektromos modellekhez.

3

5

7

4

6

A különleges Kia tartozékok között minden szabadidős 

tevékenységhez talál hasznos kiegészítőt.

A NAGYVILÁG
VÁRJA ÖNT 
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Smoky szürke bőr 

csak az e-Niro modellhez

Saturn fekete bőr 

Narancs színcsomag, bőr 

Saturn fekete szövet  

HEV és PHEV modellekhez

Saturn fekete szövet/műbőr   

Szilvakék színcsomag, bőr 

HEV és PHEV modellekhez

Saturn fekete egytónusú beltér

Smoky szürke egytónusú beltér

Fekete és kék színcsomag, bőr  

csak az e-Niro modellhez 

SzíncsomagokFOGLALJON HELYET, MERÍTSEN IHLETET
A Kia Niro fedélzetén minden az Ön egyéni stílusáról szól. Válogasson a színek, a bőr-, műbőr és szövetkárpitok széles 

kínálatából. Prémium anyagválasztás, lenyűgöző dizájn.
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Karosszériaszínek

Clear White (UD) Silky Silver (4SS) Platinum Graphite (ABT)

Deep Cerulean Blue (C3U)
HEV és PHEV modellekhez

Snow White Pearl (SWP) Steel Grey (KLG)

Aurora Black Pearl (ABP) Horizon Blue (BBL)
HEV és PHEV modellekhez

Gravity Blue (B4U)

Runway Red (CR5)

te
tő
sí
nn
el

Yacht Blue (DU3)
(csak elektromos modellhez)

Interstellar Grey (AGT)
(csak elektromos modellhez)

SZÍNEK ÉS MŰSZAKI ADATOK

Külső méretek (mm)

Teljes hosszúság (mm) 4,355 Teljes szélesség (mm) 1,805

Teljes magasság (mm) 1,545/1560* Tengelytáv (mm) 2,700

Első túlnyúlás (mm) 870/885* Hátsó túlnyúlás (mm) 785/790*

Nyomtáv elöl (mm) 1,555/1576* Nyomtáv hátul (mm) 1,569/1585*

Üzemanyagtank (liter) 45/43

Csomagtér 436–1,434 / 324–1,322 / 451–1,405*

Elöl Hátul

Fejtér (mm) 1,018 993/957*

Lábtér (mm) 1,059 950/914*

Válltér (mm) 1,423 1,402/1,400*

Hasmagasság (mm) 160/155*

MéretekBelső tér

Motorok 1.6 liter GDi HEV 1.6 liter GDi PHEV
Állandó mágneses 

szinkronmotor 
Közepes/Nagy hatótávú

Sebességváltó 6 sebességes kézi 6 sebességes kézi automata

Üzemanyag típusa Hybrid (Benzin) Plug-in Hybrid (Benzin) Elektromos

Lökettérfogat (cm3) 1,580 1,580 -

Max. teljesítmény (LE/ford.) 105/5,700 105/5,700 136/204

Max. forgatónyomaték (Nm/ford.) 147/4,000 147/4,000 -

Végsebesség (km/óra) 164 172 -

Kombinált rendszerteljesítmény -

Max. teljesítmény (LE/ford.) 141/5,700 141/5,700 -

Max. forgatónyomaték (Nm/ford.) 265/1-es fokozatban (1,000~2,400) 265/1-es fokozatban (1,000~2,400) -

HSG Állandó mágneses szinkronmotor -

Max. teljesítmény (LE) 10.9 10.9 -

Max. forgatónyomaték (Nm) 35.3 35.3 -

Elektromos Motor Állandó mágneses szinkronmotor

Max. teljesítmény (LE) 43.5 60.5 136/204

Max. forgatónyomaték (Nm) 170 170 395

Akkumulátor Lítium polimer akkumulátor

Feszültség 240 360 327/356

Áramerősség 6.5 24.7 120/180

Energia tároló kapacitás (kWh) 1.56 8.9 39.2/64

Teljesítmény (kW) 42 59 104/170

Maximum sebesség EV módban (km/h) 120 120 155/167

Üzemanyagfogyasztás (vegyes) 4.4 - 5.2 5.3 -

Üzemanyagfogyasztás (súlyozott vegyes) 1.4 -

CO2 kibocsátás (vegyes) 100 - 119 119,4 -

CO2 kibocsátás (súlyozott vegyes) - 31,3 -

EV hatótáv - 58 289/455

Elektromos energia fogyasztás (kWh/100 km)  - 10.5 15.3/15.9

Saját tömeg (max) (kg) 1,510 1,576 1,646/1,791

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 1,930 2,000 2,080/2,230

Max. vontatható tömeg (kg) fékezett 1,300 1,300  -

Max. vontatható tömeg (kg) fékezetlen 600 600  -

Keréktárcsák

16" könnyűfém keréktárcsa 

16" könnyűfém keréktárcsa 
(csak PHEV és HEV modellekhez)

17" könnyűfém keréktárcsa 
(csak e-Niro modellhez)

18" könnyűfém keréktárcsa 
(géppel mart)

csak HEV modellhez

A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti mérésekből származnak.
A fenti értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós „Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó,
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt.
Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

* e-Niro
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A Kia teljes körű minőségi ígéretének 

keretében minden, gyárilag LG navigációs 

berendezéssel felszerelt új Kia gépkocsihoz 

hat alkalommal ingyenes éves térkép-

frissítést kínálunk szervizeinkben. Ez az 

egyedülálló program a biztosíték arra, hogy 

navigációs rendszere mindig friss marad.

7 éves térképfrissítés

Kia 7-éves garancia
A Kia garancia az első üzembe helyezéstől számított 7 évig / 150 000 kilométerig 
érvényes.  Érvényes az EU tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, 
Izlandon és Gibraltárban). Az érvényes garanciális feltételek szerinti eltérések, pl. az 
akkumulátorok, a fényezés és a felszereltség tekintetében, a helyi feltételek szerint 
érvényesek. A Kia garanciáról részletes ismertetőt talál a kia.com/hu/garancia oldalon.

A Kia elektromos (EV), hibrid-elektromos (HEV) és plug-in hybrid (PHEV) járműveiben 
használt nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátorok hosszú élettartamra lettek 
tervezve. Ezek az akkumulátorok részei a Kia által biztosított, első használatba 
vételtől számított 7 éves vagy 150.000 km-es (amelyik előbb bekövetkezik) 
garanciának. Kizárólag a tiszta elektromos (EV) járművek akkumulátoraira a Kia 
65%-os töltöttséget szavatol a garancia időtartama alatt. A HEV, PHEV és MHEV 
járművek akkumulátorainak kapacitáscsökkenése nem tartozik a garancia keretei közé.  
A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása érdekében kérjük, kövesse a kezelési 
kézikönyv erre vonatkozó fejezetében található utasításokat. Az alacsony feszültségű 
(48V) mild-hybrid elektromos járműveiben használt akkumulátorokra, illetve a (12V) 
segédakkumulátorokra a Kia futásteljesítménytől függetlenül az első használatba 
vételtől számított 2 évig vállal garanciát. A Kia garanciáról részletes ismertetőt talál  
a kia.com/hu/garancia oldalon.

7-éves garancia

Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 

kilométerre érvényes gyártói garanciát kínálunk 

(3 évig km-korlátozás nélkül, a 4. évtől 150 000 

kilométerig). A teljes körű garancia ingyenes és 

a későbbi tulajdonosokra szabadon átruházható, 

feltételezve, hogy a járművet előírásszerűen 

karbantartják.

A fényezésre vállalt ötéves, az átrozsdásodásra 

vállalt 12 éves garancia 

A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre 

tartós védelmet és tetszetős megjelenést 

biztosít új Kia járművének, amelyet kiemelkedő 

korrózióvédelemmel és 12 éves átrozsdásodás 

elleni garanciával kínálunk.

Kapcsolatban a Kiával

A legfrissebb hírekért keresse fel a www.kia.com 

oldalt. Ismerje meg részletesen a Kiát és izgalmas 

új modelljeit.   Tájékozódjon a legfrissebb műszaki 

újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról 

– a gázüzemű, hibrid vagy üzemanyagcellás 

jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, 

hogyan dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató 

központja.

A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos 

part nerei vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak, 

támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot 

és Rafael Nadal teniszezőt.

Finanszírozás

Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni 

a személyes igényeinek leginkább megfelelő 

finanszírozási konstrukciót. A részletekről 

érdeklődjön a márkakereskedésekben.
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A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA

www.kia.comKia 7-éves garancia
* Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes
az EU-tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és
Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint. A tájékoztatás
nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, illetve
a www.kia.com/hu/garancia oldalon.

A kiadványban megjelenített felszereltségek, kiegészítők nem mind az alapfelszereltség 
részei. A felszereltség függhet a Magyarországon elérhető kiviteltől, felszereltségi 
szinttől vagy opciós rendelhetőségtől. Minden információ és specifikáció a nyomdába 
adás időpontjában helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás 
jogát fenntartja. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek 
kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért 
forduljon Kia márkakereskedőjéhez.
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