
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 megoldásokkal. Kimagasló minőségük 

zálogaként minden modellünket páratlan, hétéves 

garanciával kínáljuk Önnek. Bármit teszünk, egyetlen 

gondolat mozgat bennünket: az, hogy minden körülmények 

között felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük:  

a meglepetés ereje.

Ismerje meg legújabb modellünket, és adja át magát 

a meglepetés erejének.



A felelősségteljes gondolkodás soha nem volt még ilyen élvezetes  sem ilyen izgalmas. Az új Kia Niro megváltoztat 

mindent, amit ismerünk: olyan hibrid crossover modell, ami ténylegesen mindenből a legjobbat kínálja Önnek. 

Fenntartható, gazdaságos hibrid modell, a crossoverek stílusával, technológiájával és sokoldalúságával. Tökéletes 

választás azoknak, akik szívükön viselik a környezet sorsát  ám legalább annyira fontos számukra a vezetés élménye.

MINDENBŐL A LEGJOBBAT

KIA NIRO HYBRID CROSSOVER
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A városi közlekedés gyakran egyet jelent a folyamatosan megtorpanó, újra induló forgalommal. Ezt mintha 

pont a hibrideknek találták volna ki: megálláskor energiát termel, majd képes anélkül elindulni, hogy beindítaná 

belsőégésű motorját, és ezzel károsanyagot bocsátana ki. Ennek eredményeként a tágas és sokoldalú Niro 

a tökéletes városi jármű – stílusos, komfortos és csendes.

A VÁROSI KÖZLEKEDÉS DINAMIKÁJÁT
FORDÍTSA A MAGA HASZNÁRA
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Atletikus profilja és széles, tágas ablakai arra utalnak: harmóniában áll a természettel. Plasztikus vonalai 

mozgást fejeznek ki. Nagy hasmagassága pedig izgalmas kalandokat ígér. Az új Kia Niro abból a természeti 

környezetből merített ihletet, amelyet hibrid technológiájával megóvni hivatott. 

A TERMÉSZETBŐL MERÍTETT IHLETET
VONZÓ FORMATERVE
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Zseniális sziluett  Az autó kecses profilja nem csupán a sportos, izmos kiállás záloga, de kategóriaelső, 0,29-es légellenállási együtthatóval 
ruházza fel a Nirót.

Lenyűgöző farkialakítás  A ledes hátsó lámpatest, az ezüst dekoráció, a jellegzetes ívek együttesen ultramodern megjelenést teremtenek. 
Az oldalablakokat keretező, ívelt vonalak minimálisra csökkentik a légörvényeket és a légellenállást, míg a hátsó diffúzor optimalizálja 
a menetszél áramlását.

Akármerről nézzük, a Niro megragadja a tekintetet, és izgalmas, új formai mércét állít a hibrid járművek 

kategóriájában. Stílusos a városban. Otthon érzi magát a vidéki utakon. És mindenütt egyformán jól néz ki.

A FENNTARTHATÓSÁG DIVATOS, ÚJ ARCA
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88  g / km
CO2-kibocsátás

A hibrid járművek csökkentik a fosszilis üzemanyagoktól való függésünket, használatuk 

költségmegtakarítással jár, és számottevően csökkenti károsanyag-kibocsátásunkat.  A könnyű, 

dinamikus Niro fedélzetén úgy fedezheti fel a környezetet, hogy közben segít megóvni azt.

ELVEKKEL ÖSSZHANGBAN
AUTÓZZON A KÖRNYEZETVÉDELMI

12 13



Gazdaságos üzemmód

Indulás (tisztán elektromos 
üzem) Ha álló helyzetből indul el, 
a hibrid rendszer kizárólag a vil-
lanymotorra  támaszkodva 
működik.  Ezzel üzemanyag 
takarítható meg a csúcsforga-
lomban. 

Finom gyorsítás (tisztán elek    -
tromos üzem) Finom gyorsítás 
során ugyancsak kizárólag a 
vi l lanymotort alkalmazza a 
rendszer. A rendszer gyorsító-
képessége lenyűgöző.

Intenzív gyorsítás Ha Ön erőtel-
jesebben gyorsít, a benzinmotor 
a villanymotorral együttmű-
ködve növeli a Niro sebességét a 
kívánt értékre.

Egyenletes sebességű haladás 
Ha viszonylag egyenletes sebes-
séggel halad, a rendszer rásegí-
téses  üzemben  működ ik , 
amelyben a benzinmotor az 
elsődleges erőforrás.

Lassítás A rendszer regeneratív 
fékrendszere már a legcseké-
lyebb sebességcsökkenést is 
kiaknázza, kinyerve és az akku-
mulátorban későbbi felhaszná-
lásra eltárolva a felszabaduló 
energiát. 

Állandó mágneses villanymotor
Az akár 43,5 LE teljesítményre 
képes villanymotor egyedül is 
hajthatja az autót, vagy hibrid 
üzemben segíti a benzinmotort, 
lassítás közben pedig tölti az 
akkumulátort.

Új fejlesztésű, hatfokozatú DCT 
sebességváltó
Az új, hatfokozatú DCT dupla-
kuplungos sebességváltó kiváló 
hatásfokon viszi át az erőforrá-
sok nyomatékát, a dinamikus 
vezethetőséget gyors váltási 
reakciókkal és közvetlen váltási 
érzettel párosítja.

Új Kappa 1.6 GDi benzinmotor / 
141 LE legnagyobb kombinált 
rendszer- teljesítmény 
Az 1,6 literes GDi benzinmotor 
legnagyobb teljesítménye 105 LE, 
percenkénti 5700/perc fordulat-
számon, maximális forgatónyo-
matéka 147 Nm 4000/percnél, 
ami a Niro hibrid hajtásláncának 
tökéletesen harmonikus elemévé 
teszi. A rendszer összesített 
csúcsteljesítménye 141 LE. 

Fékenergia-visszanyerő rendszer 
A  l a s s í t á s ko r  v a g y  m e g á l l á s ko r 
felszabaduló mozgási energiát elektromos 
árammá alakítja át, és a rendszer ezzel 
tölti fel az akkumulátort. 

Lítium-ion polimer akkumulátor
A tartós és kis tömegű, 1,56 kWh 
kapacitású lítium-ion polimer 
akkumulátorcsomag hatékonyan 
gazdálkodik az elektromos energiával, 
és hatásosabban is hűthető. A hátsó 
ü lések a latt ,  b iztonságosan 
elhelyezett akkumulátorcsomagra 
7 év garanciát vállalunk.

141 LE

kombinált 
rendszer-
teljesítmény

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 rendszer zökkenőmentesen, 

dinamikusan vezethető, miközben kategóriaelső üzemanyag-felhasználást 

kínál. A CO2-kibocsátás lenyűgözően csekély, akár 88 g/km.

A Niro áramvonalas kialakításának igazi szépsége mozgás közben 

érvényesül, amint az autó szinte átsiklik a levegőn, minimálisra 

csökkentve az üzemanyag-fogyasztást.

KÉT ERŐFORRÁSSAL ÉS CÉLTUDATOS SZÉPSÉG
KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉS PLASZTIKUS, ÁRAMVONALAS

Aktív hűtőzsalu  A hűtőrács mögötti, 
aktív hűtőzsalu szabályozza a motor 
hűtését. Nagy sebességnél bezárul, így 
a légellenállást csökkentve növelhető a 
teljesítmény, javítható a fogyasztás.

Légfüggöny  Az elöl kialakított légfüg-
göny felgyorsítja a légáramlást, és a lég-
örvények lassító hatását kiküszöbölve 
javítja a karosszéria aerodinamikáját.

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

Hátsó légterelő  A hátsó szélvédő feletti 
légterelő a menetszél hatását kihasz-
nálva nagy sebességnél stabilizálja 
a járművet.

Alacsony gördülési ellenállású abroncsok
Hogy minden liternyi üzemanyaggal a 
lehető legmesszebbre juthasson, a Niro 
különleges abroncsai kifejezetten ala-
csony gördülési ellenállással bírnak, így 
méterről méterre energiát takarítanak 
meg Önnek. 

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

Töltés

Fék
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Foglaljon helyet a Niro tágas utasfülkéjében, és engedje, hogy a technológia és 

a komfort együtt kényeztesse. Pihenjen a bőrkárpitozású ülésekben, amelyek 

memóriás állítási rendszere mindig tökéletes üléspozíciót szavatol. Fedezze fel 

a kezelőszerveket és kijelzőket, amelyek mindig tájékoztatják Önt a legfontosabb 

eseményekről.

A MAXIMÁLIS KÉNYELEMÉRT
ÖTLETES MEGOLDÁSOK

16 17



* Az Apple CarPlay 2016 végétől rendelhető.

Az üdítően könnyen leolvasható és kezelhető navigációs rendszer egy élénk színű képet adó, 8 colos LCD érin-
tőképernyőn jeleníti meg az útvonalakat, a lehetőségeket és egyéb fontos információkat. Ugyanezt a monitort 
használja a dinamikus segédvonalakkal kiegészített tolatókamera rendszer. A képernyőről kezelhető a külső 
erősítővel felszerelt, nyolchangszórós JBL® prémium audiorendszer, továbbá a rendszer kompatibilis az Android 
Auto és Apple CarPlay* berendezésekkel és alkalmazásokkal, miközben a hibrid rendszerhez és egyéb járműin-
formációkhoz is hozzáférést nyújt.

Navigációs rendszer

 8 colos képernyővel

Az autók technológiai szempontból egyre komplexebbé válnak. A Kia okos technológiái 

segítik a sofőrt a mindennapi kihívásokban, hogy a vezetés valódi élménnyé váljon. 

A műszerfal áttekinthetőbb az ergonomikus kialakításának köszönhetően, így Ön a 

fontos információkra tud fókuszálni. 

EBBEN A BONYOLULT VILÁGBAN
UTAZZON EGYSZERŰEN

Vezeték nélküli telefontöltő  Töltse fel kompatibilis okostele-
fonját a vezeték nélküli töltőaljzatról, amely a padlókonzol 
elülső felén található. Soha többé nem kell töltőkábelt keres-
gélnie. A töltési állapotról visszajelző fény tájékoztatja.

4,2 colos TFT LCD Supervision műszeregység  Az ízléses megjelenésű, intelligens kialakítású, 
testre szabható Supervision kijelzőről leolvasható a hőmérséklet, az abroncsnyomási riasztá-
sok, 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.

Bluetooth kihangosító rendszer hangfelismeréssel  
Hallgassa a beépített Bluetooth® rendszerrel párosított, 
kompatibilis mobil készülékeken tárolt zeneszámokat, 
vagy hangosítsa ki* telefonhívásait. A rendszer hangfelis-
merő funkcióval is rendelkezik.  

* Kizárólag akkor elérhető, ha a CarPlay és Android Auto rendszerek 
összekapcsolódtak.

Az LG navigációs rendszerrel 
gyárilag felszerelt, új Kia gép-
kocsikhoz évente (összesen 
hat alkalommal) ingyenesen 
térképfrissítés vehető igénybe.
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A TomTom Live szolgáltatásait hasznosító navigációs rendszerünk új 

mércét állít a pontos és megbízható útbaigazítás terén. Folyamatos 

kapcsolatot tart fenn a külvilággal, és minden eddiginél több hasznos 

információval szolgál. A rendszer lelke egy wifi hálózat, amely révén 

a  navigációs rendszer az Ön mobiltelefonján keresztül elérheti az 

internetet.*

A Kia innovatív Hotspot alkalmazása a felhasználó Android telefonjának 

Bluetooth funkciója segítségével felismeri, ha a telefon hatósugarán belül 

található a Kia navigációs rendszere. Ekkor a rendszer csatlakoztatja a 

wifit, majd lekapcsolja azt, ha a Bluetooth kapcsolat megszakad - így Ön 

még kényelmesebben használhatja a Kia online szolgáltatásait.

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

ITT MINDEN KÉRDÉSÉRE 
MEGTALÁLJA A VÁLASZT.

HOL? MIKOR? HOGYAN?

Live Traffic**
A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közleke-
dési információi kétpercenként frissülnek, így Ön pon-
tosan tudhatja, hogy hol nincs fennakadás, illetve mely 
környékeket érdemes elkerülni. Ha sűrűsödik a forga-
lom, a rendszer tájékoztatja Önt, és alternatív útvona-
lakat javasol.

Helyi keresés
Ha éttermet keres, bevásárolna, vagy egy kellemes 
helyen találkozna barátaival, válassza a helyi keresés 
funkciót. Az adatbázis 500 kategóriában 250 000 hely-
színt tartalmaz, amelyek között 25 000 kulcsszó alap-
ján kereshet, így biztosan megtalálja, amire szüksége 
van. Ráadásul a keresés tíz nyelven hajtható végre, 
akár külföldön is.

Traffipax**
A rendszer a legkülönfélébb sebességellenőrző rend-
szerekre hívja fel a figyelmét, beleértve a telepített 
traffipaxokat is, valamint tájékoztatást nyújt a behaj-
tási 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 vonat-
kozó, négynapos előrejelzést, a minimum és maximum 
hőmérsékleteket, a szélsebességet, valamint a várható 
napsütést vagy csapadékot. 

A Kia online szolgáltatásait a TOMTOM biztosítja.
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Android AutoTM

Az Android AutoTM rendszerrel Ön menet közben is élvez-
heti 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 informá-
ciókat, amelyek szükség esetén megjeleníthetők.

Apple CarPlayTM

A CarPlayTM segítségével hatékonyan, biztonságo-
san használhatja vezetés közben iPhone készülékét. 
A rendszer minden olyan funkciót a Niro fedélzeti kijel-
zőjén jelenít meg, amit Ön használni szeretne, így anél-
kül kérhet útbaigazítást, tárcsázhat egy telefonszámot 
vagy hallgathat zenét, hogy le kellene vennie tekintetét 
az útról.
 



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.

MAGAS SZINTŰ KÉNYELEM
EMELKEDETT STÍLUS, EMELT TETŐ,
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Nyolc irányban állítható vezetőülés   A lehető legkényelmesebb, leg-
könnyedebb vezetési élmény érdekében a vezetőülés előre-hátra, 
fel-le állítható, dönthető, valamint deréktámasza is szabályozható - 
mindez elektromosan.

Integrált ülésmemó
ria (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 felhasználó szemé-
lyes ülés- és tükörbeállítását képes megjegyezni, így mindenki otthonosan érezheti magát a 
volán mögött.

Fűthető kormánykerék  Kényelmesebb 
és biztonságosabb indulás a hideg reg-
geleken: a külön megrendelhető, fűt-
hető kormánykerék segítségével csak a 
vezetésre kell koncentrálnia.

USB töltő / Váltóáramú átalakító 
(220 V) Töltse USB csatlakozójú 
berendezéseit, vagy csatlakoz-
tassa számítógépét, egyéb ház-
tartási berendezéseit a fedélzeti 
váltóáramú csatlakozóhoz. 

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.

FRISSEN ÉRJEN CÉLBA
OPTIMÁLIS ÜLÉSPOZÍCIÓ, HOGY MINDENKI

A szellőztetett első ülések a nagy forróságban kellemes légáramlattal 
csillapítják a hőséget. A fűthető első ülések intelligens vezérlő rendszer 
fokozatosan csökkent i  a  hőfokot ,  hogy növe l je  az  utasok 
komfortérzetét. A Niro fedélzetén frissen érhet célba.

Szellőztetett első ülések /  
intelligens ülésfűtés-szabályozás 
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A Niro alaphelyzetben is lenyűgöző, 427 liternyi csomagot 
képes szállítani. Így aztán helyt áll, legyen szó kirándulásról, 
nagybevásárlásról vagy sportolásról, ráadásul a családot és a 
barátokat sem kell otthon hagyni.

literes csomagtartó427 

Síkba dönthető, osztott hátsó ülés  A hátsó üléstámla 60:40 arányban osztott, és teljesen 
síkba dönthető a fokozott szállítókapacitás és rugalmasság érdekében. A számtalan átrende-
zési lehetőséggel a legkülönfélébb módokon variálhatja az utasok számát, a csomagok meny-
nyiségét. Mivel a háttámlák síkba dönthetőek, a csomagtérben akár nagyméretű dobozok is 
elférnek, vagy egymásra helyezhető számos lapos tárgy.

Rugalmasan alakítható belső tér  A Niro utastere rugalmasan alakítva a legaktí-
vabb életstílus kívánalmainak is megfelel. Legyen szó nagyvárosi éjszakáról, vidéki 
kirándulásról vagy nyaralásról. Az üléstámlákat lehajtva hosszabb tárgyak is 
elhelyezhetők, az értéktárgyak biztonságosan, rejtve szállíthatók.

427 literes csomagtartó
alaphelyzetben

1425 literes csomagtartó
lehajtott hátsó ülésekkel

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 sokolda-

lúan 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 60:40 arányban dönthető hátsó ülések

Csomagtér alatti tárolórekeszek Pótkerék, tárolóhelyek
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Biztonság
Ügyel a veszélyhelyzetekre, 
figyelmezteti Önt, és szükség 
esetén közbe is avatkozik

Kényelem
Pihentetőbbé és 
élvezetesebbé teszi  
a vezetést 

A DRIVE WiSE a Kia új fejlett vezetőtámogató technológiáinak (Advanced Driver Assistance Systems, 

ADAS) gyűjtőneve, amelynek célja a fokozott vezetési élmény valamint maximális utas és 

gyalogosbiztonság.

VIGYÁZ A BOLYGÓRA
VIGYÁZ AZ EMBEREKRE,
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Parkolástámogató rendszer (PAS) 
A PAS rendszer az első és hátsó lökhárítóban elhelyezett ultrahangos érzékelők 
segítségével észleli az akadályokat, ezzel megkönnyítve a szűk helyen történő 
manőverezést.

Mögöttes keresztirányú forgalom-felügyelet (RCTA)
Ha Ön parkolóból vagy autóbeállóból tolat ki, a rendszer figyelmezteti, amennyiben 
a keresztező úton közeledő járművet észlel.

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

AEB figyelmeztető kijelzők

1.  Ráfutásra 
figyelmeztetés

2.  Ütközésveszélyre
figyelmeztetés

3.  Vészfékezés

Autonóm vészfékrendszer (AEB)
A kamera és radar alapú érzékelővel működő AEB rendszer 
képes felismerni, ha ütközés veszélye fenyeget (legyen szó 
másik járműről vagy gyalogosról), és figyelmezteti Önt. Sőt, 
képes akár maximális fékerőt alkalmazva megállítani az 
autót, vagy minimálisra csökkenteni a károkat.

Gyalogosok védelme
Az AEB rendszernek része a gyalo-
gosvédelem. Amennyiben az első 
radarok vagy kamerák álló vagy 
mozgó személyt észlelnek az autó 
előtt, az AEB figyelmezteti vezető-
jét. Ha az nem reagál, automatiku-
san fékezve segít elkerülni a gázolást 
vagy enyhíti annak súlyosságát.

Elöl haladó járművek felügyelete
Az AEB felismeri az Ön előtt haladó járművet, és az 
adatokat értelmezve kiszámítja, hogy fennáll-e az 
ütközés veszé lye.  Amennyiben az ütközés 
elkerülhetetlennek tűnik, a rendszer riasztást küld, majd 
ha a vezető nem reagál, maximális fékerővel lassítva 
közbeavatkozik, hogy elkerülje a ráfutásos ütközést.
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Sávtartó asszisztens (LKAS)
Az alapfelszerelésként kínált LKAS egy elöl elhelyezett kamera 
segítségével észleli a forgalmi sáv széleit jelző felfestéseket, és 
a kormányrásegítésbe automatikusan beavatkozva segít a vezetőnek 
ideális pozícióban tartani járművét.

Holttér figyelő rendszer (BSD) 
A rendszer szenzorokkal figyeli a jármű melletti és mögötti területet, és fényjelzések 
segítségével tájékoztatja a vezetőt a holtterében haladó járművekről, ezzel 
biztonságosabbá téve a sávváltást.

Adaptív sebességtartó automatika (SCC)
A hűtőrács mögött elhelyezett radar méri a távolságot az elöl haladó járműtől, és a 
sebességet szabályozva (a vezető által megadott maximumon belül) automatikusan 
tartja azt, anélkül, hogy a vezetőnek a fékre vagy a gázra kellene lépnie. 
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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 szol-
gálja a Niro vezető és utasoldali, két oldalsó, és két függönylégzsákja, 
valamint a vezető oldali térdlégzsák - mindez az alapfelszerelés 
részeként.

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 elhe-

lyezésétől kezdve a legújabb, legéberebb megelőző vezetőtámogató rendszerekig minden a biztonságról 

szól. A mérnökök csodákra képesek, de valójában a modern technológia jelentősége abban rejlik, aho-

gyan képes segíteni a vezetőnek elkerülni a veszélyes helyzeteket, nap mint nap.

TECHNOLÓGIA
NYUGALMAT ÁRASZTÓ

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 megol-
dások nagyban növelik a karosszéria merevségét, ami fokozott utasvédel-
met és kedvezőbb menetdinamikai teljesítményt eredményez. 

Fejlett nagy szakítószilárdságú acél (AHSS) és melegen sajtolt acél

Míg a kritikus pontokon minden eddiginél több nagy szi-
lárdságú acélt alkalmaztunk, a motorházfedél és a cso-
magtérajtó alumíniumból készült, ami nem kevesebb mint 
11 kilogrammal csökkenti a jármű tömegét, ez pedig jobb 
vezethetőséget és kedvezőbb üzemanyag-fogyasztást 
eredményez.

Alumínium karosszéria elemek 
(motorházfedél / csomagtérajtó)

53%

fejlett, nagy 
szakítószilárd-
ságú acél 

24 140
melegen 
sajtolt 
komponens

méternyi 
fejlett szerkezeti 
ragasztóanyag

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.
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Legnagyobb vontatható tömeg 1300 kg (opciós)*
Crossover génjei a vontatás bajnokává teszik a Nirót. 
A Niro takarékos, ugyanakkor bőséges tartalékokkal 
rendelkezik. Az opciós vontatási csomaggal akár 
1300 kilogrammos utánfutót is vontathat.

Üzemmódváltó kapcsoló (DMS)
A sebességváltó karját D fokozatból 
balra húzva bekapcsolhatja a sport 
üzemmódot, amely sportosabb váltási- 
és kormányrásegítési karakterisztikával, 
valamint a kézi váltásra emlékeztető 
működtetéssel örvendeztet. A kart 
jobbra csúsztatva a takarékosabb Eco 
üzemmód aktiválható.

Még élvezetesebb a vezetés, ha azt egy olyan környezetbarát autóval tehetjük, mint a hibrid Niro, 

különösen Eco drive üzemmódban. A Niro a Sport üzemmód választásakor egy csapásra felfedi 

személyiségének dinamikus oldalát.

MINDEN ÚT ZÖLDEBB
A MEGFELELŐ TECHNOLÓGIÁVAL

Nyomógombos rendszerindítás
A motorindító és -leállító gomb segítsé-
gével egyetlen ujjmozdulattal indíthatja 
vagy állíthatja le a Nirót.

*A szerelvény legnagyobb megengedett össztömege (autó és 
utánfutó) nem haladhatja meg a 2930 kg-ot.
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A SZEMÉLYRE SZABHATÓSÁG HATALMA
A lenyűgözően gazdag alapfelszerelés mellett válogasson a kényelmi és praktikus 

extrák széles kínálatából, és tegye teljesen egyedivé autóját.

Kormánykerékre szerelt távvezérlők  Tartsa tekintetét az 
úton . A távvezérlés segítségével egyetlen ujjmozdulat-
tal szabályozhatja az audiorendszert, aktiválhatja a hang-
vezérlést, kezelheti telefonhívásait, beállíthatja a 
sebességkorlátozást, vagy beléphet a műszerfali menübe.  

AUX és USB aljzatok  Csatlakoztassa audiolejátszóját 
vagy hordozható készülékeit USB vagy mini RCA 
kábel segítségével, és máris a fedélzeti audiorend-
szeren keresztül hallgathatja kedvenc dalait.

Bluetooth  Párosítsa Bluetooth-kompatibilis 
készülékét, 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-Fi 
zenehelyreállító technológiát alkalmaz, amely feljavítja a tömörített zenei fájlok hangminőségét.

Középső hangfal
Első magassugárzó
Hangszóró az első ajtón
Hangszóró a hátsó ajtón
Mélynyomó
Külső erősítő

5 colos színes TFT LCD érintőképernyős audiorendszer  
Az élénk színű, könnyen kezelhető 5 colos TFT LCD érintő-
képernyő olyan opciós funkciókat is kiszolgál, mint a digi-
tális rádióvevő, vagy a tolatókamera.

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

Kétzónás, automatikus klímaberendezés (D-FATC)   
A D-FATC rendszer automatikusan szabályozza a 
vezető és utasoldali hőmérsékletet.

Légtisztító rendszer  Az intelligens ionizátor kiszűri a 
kellemetlen szagokat, és megtisztítja az utastér 
levegőjét, így biztosítva élvezetesebb vezethetőséget.

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

Automatikus párátlanító rendszer  Az érzékelők észlelik 
a páralecsapódást a szélvédő belső felületén, és a 
párátlanítót automatikusan bekapcsolva gondoskodnak 
a tökéletes kilátásról és maximális biztonságról. 

Alumínium pedálsor  A versenyhangulatú pedálok 
gumitüskéi fokozott tapadást biztosítanak.

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 aktuális 
nyomást. Amennyiben bármelyik abroncsban a kritikus 
érték alá csökken a nyomás, a rendszer a képernyőn 
keresztül tájékoztat arról.

Tetőcsomagtartó  Sporteszközök vagy egyéb tárgyak 
biztonságos szállítására szolgál. 
Napfénytető  Az elektromos mozgatású napfénytető 
egyetlen  gombnyomásra nyitható vagy zárható, így Ön 
szabadon élvezheti a napsütést és a friss levegőt.

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

Cápauszony-antenna  A stílusos, aerodinamikus 
cápauszony antenna kialakítása alkalmas az AM/FM és 
a DAB (Digitális) rádióadások, valamint a  GPS navigáció 
jelének vételére.
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EX  Krómozott külső ajtókilincsek / Cápauszonyantenna / Automatikusan 
becsukódó külső tükrök LED irányjelzőkkel / Magas fényű külső tükörházak / 
4,2 colos színes TFTLCD műszeregység / Navigációs rendszer 7 colos 
kijelzővel  

Opció: Bixenon fényszóró / 18" keréktárcsa / Navigációs rendszer 8" kijelzővel /  
JBL hangrendszer / Napfénytető / Vezeték néküli okostelefontöltő

LX  Projektoros fényszórók /  16 colos könnyűfém keréktárcsa / Színre fényezett 
külső ajtókilincsek  / Mikro rúdantenna  /  Irányjelzők a kerékdobokon / Színre 
fényezett külső tükörházak /  3,5 colos monokróm TFT LCD  /  audio rendszer 
5 colos színes TFT képernyővel

A Niro EX és a Niro LX ugyanazt a forradalmi hibrid hajtásláncot és sportos karaktert kínálják. Az LX 

lényege a gazdaságosság, míg az EX magasabb szintű kényelmet és stílust kínál és több technológiai tar

talommal kényezteti a legigényesebb vásárlókat. Egyben azonban biztos lehet: a Niro minden példánya 

jócskán a versenytársak előtt jár.

ÉS A BOLYGÓNAK IS ELŐNYÉRE VÁLNAK
KÉTFÉLE STÍLUS, AMELYEK ÖNNEK
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KIFINOMULT UTASTÉRI OPCIÓK
Válasszon szövet- vagy opciós bőrkárpitot ízlés szerinti színárnyalatban. Az ajtópanel-borítás 

a szürke belterű EX modelleken magas fényű fehér vagy magas fényű fekete kivitelű, a fekete belső 

kidolgozású EX kiviteleken magas fényű fekete, míg az LX modelleken sötétezüst árnyalatú.

Környezetbarát anyagok  A Niro a legapróbb részletig 
harmóniában él a természettel. A műszerfal felső 
része bio TPO (termoplasztikus olefin) kompozit 
anyagból készül, amelyet cukornádból kivont, 
természetes rostokkal erősítettünk meg. 

EX opciós kivitel 
szürke bőr

EX opciós kivitel 
fekete bőr

EX alapkivitel 
szürke szövet és bőr

EX alapkivitel 
fekete szövet és bőr

LX alapkivitel 
szürke szövet/trikószövet

LX alapkivitel 
fekete szövet/trikószövet

Szürke egytónusú beltér Fekete egytónusú beltér
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 KeréktárcsákSzínek

16"  könnyűfém keréktárcsa16"  könnyűfém keréktárcsa

18"  könnyűfém keréktárcsa 
(mart felület)

Clear White (UD) 

Silky Silver (4SS)

Platinum Graphite (ABT)

Rich Espresso (DN9)

Deep Cerulean Blue (C3U)

Snow White Pearl (SWP)

Metal Stream (MST)

Aurora Black Pearl (ABP)

Gravity Blue (B4U)

Temptation Red (K3R)

 SZÍNEK ÉS MŰSZAKI ADATOK

*Vegyes fogyasztási adatok

A TERMÉSZETTEL ÖSSZHANGBAN ÁLLÓ JÁRMŰVEK
Akár a természetbe vágyna, vagy csak szeretne 
fenntarthatóbb kapcsolatban élni az ökoszisztémá-
val, a Kia Motorsban társra lelt.

A környezetvédelem és a társadalmi felelősségtudat 
egyaránt elsődleges jelentőségű érték a Kia számára, 
elhivatottságunkat kézzel fogható tettekkel 
támasztjuk alá. Az EcoDynamics almárka a Kia 
modellcsaládjainak leginkább környezetbarát tagjait 
tömöríti; és a márka legmodernebb fogyasztás- és 
emisszió-csökkentő technológiáit vonultatja fel, a 
hibridtől az elektromos hajtáson át a hidrogén üzem-
anyagcelláig.

Folyamatban van a Kia tiszta gyártási rendszerének 
a megvalósítása, igyekszünk növelni az újrahasznosítási 
arányt, járműveinket pedig a hulladékkezelés köve-
telményei szerint tervezzük. Eközben egyre inkább 
környezetbarát anyagokat alkalmazunk autóinkban, 
amelyeket összetételük, biológiai lebonthatóságuk, 
valamint bio-ihletésű technológiáik alapján választunk 
ki. Annak érdekében például, hogy mérsékeljük szénláb-
nyomunkat, ahol csak lehet, növényi bázisú anyagokkal 
váltjuk ki a petróleum alapú anyagokat. 

Ahogy láthatja, a Kia Motors számára rendkívül fontos, 
hogy mélyreható megoldásokkal csökkentsük energia-
fogyasztásunkat és küzdjünk a klímaváltozás ellen. Ha 
Ön is óvni szeretné környezetünket, és ígéretesebb 
jövőt biztosítana a felnövekvő generációk számára, 
pontosan tudjuk, milyen autó ideális az Ön számára.

Méretek (mm)

Tengelytáv Fejtér (hátul)

Teljes hosszúság Lábtér (elöl)

Teljes szélesség 
(külső tükrök nélkül)

Lábtér (hátul)

Teljes magasság 
(tetőcsomagtartó nélkül)

Fejtér (elöl)

Nyomtáv (elöl) Válltér (elöl)

Nyomtáv (hátul) Válltér (hátul)

Túlnyúlás (elöl) Szabad hasmagasság 

Túlnyúlás (hátul)

2700

4355

1805

1545 (1535)

1555

1569

870

785 Üzemanyagtartály (l)

993

1059

950

1018

1423

1402

160

45

(18 colos kerekekkel)

16 colos keréktárcsa

18 colos keréktárcsa

88

101

CO2 (g/km)

3,8

4,4

Üzemanyag-fogyasztás (l/100km)*
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7-éves garancia 

Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilomé-

terre érvényes újautó-garanciát kínálunk (3 évig 

km-korlátozás nélkül, a 4. évtől 150 000 kilo-

méterig)  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 tar-

tós védelmet és tetszetős megjelenést biztosít 

új Kia járművének. amelyet kiemelkedő korró-

zióvédelemmel és 12 éves átrozsdásodás elleni 

garanciával kínálunk.

Kapcsolatban a Kiával 

A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára 

vonatkozó legfrissebb híreket.  Ismerje meg 

részletesen a Kiát és izgalmas új modelleit.  

Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságok-

ról, az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, 

hibrid vagy üzemanyagcellás jármű-technoló-

giákról, vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia 

környezetvédelmi kutató központja.

A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos 

partnerei vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak, 

támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot 

és Rafael Nadal teniszezőt.

Finanszírozás 

Kia márkakereskedője segít Önnek megta-

lálni a személyes igényeinek leginkább megfe-

lelő finanszírozási konstrukciót. A részletekről 

érdeklődjön a márkakereskedésekben.

NINCS MIÉRT AGGÓDNIA

* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát,
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek
szerint érvényes.
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www.kia.com* Kia hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia.
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve Norvégiát,
Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi feltételek
szerint érvényes.

Minden információ és specifikáció a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban a 
gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban látható 
modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a Magyarországon elérhető kivitelektől. 
A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis mértékben 
eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért forduljon Kia 
márkakereskedőjéhez.

A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai újdonságok megléte 
nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége alól, hogy a járművet mindig biztonságosan 
vezesse. A vezetést támogató illetve a kényelmet szolgáló rendszerek leírása nem 
teljeskörű, a pontos leírást a hivatalos kezelési kézikönyv tartalmazza. 

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kia.com


