
Nová Kia



Život je taký,
aký si ho urobíme.
Vitajte vo svete Kia.

Život je úžasný. Je žiarivý, nepredvídateľný a vzrušujúci

vo všetkých oblastiach. Nech sa stane čokoľvek, kamkoľvek

sa vyberiete a všetko, čo po ceste objavíte - Kia bude vždy

pri tom.

Ľudia v spoločnosti Kia Motors zasvätili svoje životy tomu,

aby sa podieľali na vytváraní lepšej budúcnosti. To je dôvod,

prečo vyvíjame a vyrábame automobily, ktoré vám

umožňujú objavovať nové horizonty. Modely so vzrušujúcim

dizajnom, pokrokovými technológiami a dômyselnými

detailmi. Vozidlá, ktorých kvalitu potvrdzuje bezkonkurenčná

7-ročná záruka. Všetko, čo robíme, má jediný cieľ - vždy

naplniť vaše predstavy. Hovoríme tomu umenie prekvapiť.

Pozývame vás na podrobnejšiu prehliadku, ktorá odhalí

nejedno prekvapenie.



Byť zodpovedným nikdy nevyzeralo tak zábavne – a ešte nikdy to nebolo také vzrušujúce. Nová Kia Niro je hybridný 

crossover, ktorý mení pravidlá hry a dokazuje, že naozaj môžete mať všetko naraz. Udržateľný hybrid s nízkou 

spotrebou paliva aj štýlom, technológiou a všestrannosťou crossoveru. Je to neprekonateľná voľba pre 

všetkých,ktorí sa zaujímajú o životné prostredie a úplne rovnako sa zaujímajú o pôžitok z jazdy.

TO NAJLEPŠIE Z OBOCH SVETOV

HYBRIDNÝ CROSSOVER
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PRÍŤAŽLIVÝ DIZAJN
     POCHÁDZAJÚCI Z PRÍRODY 

Športový profil a široké rozpínavé okná symbolizujú harmóniu s prírodou. 

Vyrezané línie vyjadrujú pohyb. Vysoká svetlá výška vozidla vás pripraví na 

dobrodružstvo. Nový model Kia Niro je inšpirovaný samotným prostredím 

prírody, ktoré pomáha svojou hybridnou technológiou chrániť.

NA SVOJU STRANU
OBRÁŤTE DYNAMIKU MESTSKEJ JAZDY

Jazda v meste zvyčajne znamená jazdu v zápchach s častým zastavovaním. Hybridné vozidlo je pre takéto

prostredie ako stvorené, používa brzdenie na ukladanie energie a rozbeh bez spaľovania paliva 

a vytvárania emisií. Vďaka tomu je priestranný a všestranný model Kia Niro ideálne mestské vozidlo. 

Štýlové, komfortné a tiché. Obmedzuje stres a nepohodlie mestskej premávky a poskytuje duševný pokoj.
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Používanie hybridného vozidla je spôsob ako znížiť závislosť na fosílnych palivách, 

ušetriť náklady na palivo a významne obmedziť emisie uhlíka. Ľahký a dynamický 

model Kia Niro vám umožňuje skúmať prírodné prostredie v okolí a zároveň ho 

počas toho pomáha chrániť.

S EKOLOGICKÝMI MYŠLIENKAMI
JAZDA V HARMÓNII
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Efektívny jazdný režim

Rozjazd (čisto elektrický režim)
Pri pohnutí sa z miesta sa hybridný
systém spolieha výlučne na výkon 
elektrického motora. Znižuje sa 
tým spotreba paliva v premávke 
s častým zastavovaním.

Jemná akcelerácia
(čisto elektrický režim)
Pri miernej akcelerácii systém tiež 
používa výhradne elektrický motor. Je 
dostatočne výkonný, aby vám 
pomohol zvýšiť rýchlosť.

Plná akcelerácia
Pri silnejšej akcelerácii pracuje 
b e n z í n o v ý  m o t o r  s p o l o č n e 
s elektrickým a spoločne tak 
dosiahnu požadovanú rýchlosť 
jazdy.

Ustálená jazda
Pri jazde relatívne ustálenou 
rýchlosťou sa systém prepne do 
režimu pomocného výkonu, pri 
ktorom je h lavným zdrojom 
pohonnej sily benzínový motor.

Spomalenie
Rekuperatívne brzdenie systému 
využíva každé spomalenie vozidla 
– zachytáva energiu a ukladá ju do 
akumulátora na ďalšie použitie.

Elektrický motor s permanentnými
magnetmi
Elektrický motor poskytuje sám 
o sebe výkon 43,5 k, v hybridnom 
režime pomáha b enzínovému 
motoru a počas spomaľovania 
nabíja akumulátor.

Nová 6-rýchlostná prevodovka DCT
Nová 6-rýchlostná dvojspojková 
prevodovka DCT účinne prenáša 
v ý ko n m oto ra a  p o sk y tu j e 
dynamické jazdné v lastnost i 
s rýchlym radením s priamou 
odozvou radenia.

Nový motor Kappa 1.6 GDi, 
maximálny kombinovaný výkon  
141 koní
Motor 1.6 GDi poskytuje maximálny 
výkon 105 koní pri 5 700 ot./min 
a maximálny krútiaci moment 147 
Nm pri 4 000 ot./min, ktorý tvorí 
vyn ika júc i  pár s hybr idným 
systémom. Systém tak poskytuje 
maximálny kombinovaný výkon 141 
koní.

Systém rekuperatívneho brzdenia 
Pri spomaľovaní alebo zastavovaní sa 
zachytáva kinetická energia a premieňa 
na elektrickú energiu. Touto elektrinou 
sa následne dobíja akumulátor.

Lítium-polymérový akumulátor
Odolný a ľahký lítium-polymérový 
akumulátor s kapacitou 1,56 kWh 
účinne riadi elektrickú energiua 
chladí sa efektívnejšie. Akumulátor 
je bezpečne umiestnený pod 
zadnými sedadlami a platí naň 
7-ročná záruka.

141 k

kombinovaný
výkon

Kia Niro obsahuje paralelný hybridný systém, ktorý prepína medzi benzínovým

a elektrickým pohonom alebo používa kombináciu oboch typov. Vždy, keď je to

možné, dobíja batériu. Tento systém je nepostrehnuteľný a responzívny, 

zároveň však dosahuje najlepšiu účinnosť v svojej triede.

Skutočná krása aerodynamického dizajnu modelu Kia Niro spočíva 

v jeho pohybe, ako si razí cestu vzduchom a ktorý súčasne znižuje 

spotrebu paliva.

KRÁSA S ÚČELOM

EKOLOGICKÁ JAZDA VYTVAROVANÁ A AERODYNAMICKÁ

Aktívna vetracia klapka
Za prednou maskou sa nachádza aktívna 
vetracia klapka, ktorá chladí motor. Pri 
vyšších rýchlostiach sa uzavrie, čím zníži 
odpor vzduchu, čo zlepšuje výkon a znižuje 
spotrebu paliva.

Vzduchová clona
Vzduchová clona vpredu vytvára zrýchlený 
tok vzduchu. Znižuje sa tak odpor vzduchu 
vzn ika júc i  turbu lentným prúdením 
a zlepšuje aerodynamika.

Zadný difúzor
Panel spojlera pod zadnou časťou modelu 
Kia Niro obsahuje tvarované pozdĺžne rebrá 
zvyšujúce stabilitu a aerodynamický tok.

Zadný spojler
Nad oknom dverí batožinového priestoru sa 
nachádza zadný spojler, ktorý využíva 
prúdenie vzduchu na stabilizáciu karosérie 
pri jazde vysokou rýchlosťou.

Pneumatiky s nízkym valivým odporom
Aby vozidlo prešlo na každý liter paliva čo 
najdlhšiu trasu, pneumatiky sú navrhnuté 
tak, aby mali čo najnižší valivý odpor, takže 
pri každom otočení šetria energiu.

Aerodynamika podvozka
Hnacie ústrojenstvo, komponenty 
podvozka a výfuk sú raf inovane 
zapracované tak, aby nenarúšali celkový 
vzhľad exteriéru, pričom odhalené prvky 
karosérie sú navrhnuté tak, aby modelu 
Kia Niro pri jazde kládli čo najmenší 
aerodynamický odpor.

Nabíjanie

Brzdenie

S DVOMI SRDCAMI
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Usaďte sa do priestranného interiéru modelu Kia Niro a podľahnite 

upokojujúcej vyváženej kombinácií technológií a komfortu. Relaxujte 

v kožených sedadlách s integrovaným pamäťovým systémom, ktorý vás 

pripraví na dobrodružstvo. Preskúmajte škálu ovládačov a displejov 

navrhnutých tak, aby ste boli informovaní a sústredení.

MAXIMALIZUJÚ VAŠE POHODLIE
INTELIGENTNÉ RIEŠENIA
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Navigačný systém je osviežujúco jednoduchý na sledovanie a obsluhu. Na 8" farebnej dotykovej obrazovke LCD 
zobrazuje trasy, možnosti najkratšej cesty a ďalšie potrebné informácie. Je prepojený so zadnou parkovacou 
kamerou a zobrazuje dynamické vodiace čiary. Obrazovka tiež ovláda prémiový audiosystém JBL® 
s 8 reproduktormi a externým zosilňovačom, je kompatibilná so zariadeniami a aplikáciami Android Auto 
a Apple CarPlay®, no zároveň poskytuje prístup k hybridnému systému a ďalším informáciám o vozidle.

Navigačný systém s 'obrazovkou

Skutočná krása aerodynamického dizajnu modelu Kia Niro spočíva v jeho pohybe, 

ako si razí cestu vzduchom a ktorým zároveň znižuje spotrebu paliva.

KOMPLEXNÝM SVETOM
JEDNODUCHŠÍ SPÔSOB CESTOVANIA

Bezdrôtová nabíjačka na smartfóny  Nabíjajte kompatibilné 
mobilné telefóny bezdrôtovo na nabíjacej podložke umiestnenej 
v prednej časti stredovej konzoly. Nemusíte hľadať a pripájať 
káble. Svietiaci indikátor vás informuje o stave nabíjania.
* bezdrôtová nabíjačka spolupracuje s telefónmi podľa štandardu Qi óny

4,2" panel prístrojov TFT-LCD supervision Vkusný, inteligentne navrhnutý a prispôsobiteľný panel 
prístrojov supervision ukazuje teplotu, upozornenia na tlak v pneumatikách a ďalšie dôležité 
informácie o vozidle a jazde. Tiež zobrazuje stav hybridného nabíjacieho systému vrátane stavu 
paliva a akumulátora a spotreby. Obrazovka s vysokým rozlíšením umožňuje pri rýchlom pohľade 
jednoducho prečítať množstvo informácií.

Telefonovanie bez použitia rúk prostredníctvom  
technológie Bluetooth s identifikáciou hlasu
Zabudovaná technológia Bluetooth® umožňuje 
pripojenie spárovaných kompatibilných zariadení 
na streamovanie hudby a *mobilnú komunikáciu 
bez použitia rúk vrátane identifikáciou hlasu. 

* Táto funkcia je dostupná iba pri vzájomnom prepojení 
technológií CarPlay a Android Auto.

7 rokov aktualizácie máp navigácie
Súčasťou je bezplatná aktualizácia 
m á p  r a z  d o  r o k a  p o č a s 
nasledujúcich 6 rokov pre všetky 
nové vozidlá so zabudovanou 
originálnou navigáciou.

14 15

kelbl
Lístek s poznámkou
dali jsme sem správně/odpovídající logo



MÁME ODPOVEĎ
KDE? KEDY? AKO?
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Náš nový navigačný systém s Online službami Kia poskytovanými 

spoločnosťou TomTom prináša spoľahlivé navádzanie na trasu s novou 

úrovňou presnosti a kvality. Udržiava vás v kontakte s vonkajším svetom 

a poskytuje ešte užitočnejšie informácie než kedykoľvek predtým. Srdcom 

systému je WiFi jednotka, ktorá umožňuje pripojenie navigačného systému 

k Internetu prostredníctvom vášho smartfónu.*

Aktuálne dopravné informácie**
Navigačný systém poskytuje veľmi presné aktuálne dopravné 
informácie, ktoré sa aktualizujú každé dve minúty, takže vždy 
presne viete, kde je doprava plynulá alebo ktorým miestam je 
lepšie sa radšej vyhnúť. Keď je na cestách veľmi rušno, sys-
tém vás na to upozorní a navrhne alternatívne trasy.

Miestne vyhľadávanie
Či už hľadáte reštauráciu, suši bar, supermarket alebo
nejaké konkrétne miesto, stačí zvoliť možnosť Miestne
vyhľadávanie. Databáza obsahuje 500 kategórií 
vyhľadávania, 25 000 kľúčových slov a 250 00 miest,
pomocou ktorých určite nájdete to, čo potrebujete.

Rýchlostné kamery**
Systém vás upozorní aj na rýchlostné kamery, pevné 
i stacionárne, a upozornenia dostanete aj v prípade, že 
na trase sa nachádzajú zóny s obmedzeným prístupom. 
Systém zohľadňuje aj oblasti s častým výskytom 
dopravných nehôd a upozorní vás na ne.

Predpoveď počasia
Čaka vás voľný víkend plný slnka, alebo nakoniec dopadne 
mizerne? Pozrite si pre istotu predpoveď počasia. 
Zadajte cieľ svojej cesty a zobrazí sa vám štvordňový 
prehľad s informáciami o najnižšej a najvyššej teplote, 
rýchlosti vetra a pravdepodobnosti zrážok alebo slnka.

Informácie o parkovaní (nové)
Aby ste mohli rýchlo zaparkovať, systém vám pred 
príchodom do cieľa cesty zobrazí miesta na parkovanie. 
Vyznačí potenciálne parkovacie miesta na ulici podľa 
údajov z minulosti a parkovanie mimo ulice s farebne 
označenou dostupnosťou.

Informácie o palive (nové)
Keď vám dochádza palivo, systém zobrazí najbližšie 
čerpacie stanice a ceny pohonných hmôt pomocou 
online databázy TomTom, aby ste si mohli naplánovať 
zastávky na doplnenie paliva.

Apple CarPlayTM je inteligentný a bezpečný spôsob ako používať váš iPhone počas jazdy. Na 
displeji vašej Kia Niro nájdete všetky aplikácie, ktoré by ste mohli potrebovať - teda môžete 
použiť navigáciu, uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu - a to všetko bez straty plného 
sústredenia na jazdu.

Systém Android AutoTM je navrhnutý tak, aby vás dokonale prepojil s telefónom - a zároveň 
minimalizoval rozptýlenie, aby bola vaša jazda bezpečná. Jednoduché, intuitívne rozhranie vám 
umožňuje prístup k funkciám ako sú Mapy Google, aplikácie, hudba a ovládanie hlasu a automaticky 
organizuje informácie na jednoduché karty, ktoré sa objavia len vtedy, keď sú potrebné.

* Na použitie služieb je potrebný smartfón s dátovým programom.
** V závislosti od krajiny použitia sa na tieto služby môžu vzťahovať zákonné obmedzenia.



Interiér modelu Kia Niro je vzhľadom na hybrid mimoriadne priestranný s dostatkom priestoru na 

hlavu, v oblasti ramien a na nohy. Priamo vyzýva k tomu, aby ste sa natiahli a relaxovali. V interiéri 

sa budete cítiť ako doma hneď od začiatku, obklopení čistými, modernými a technologicky vyspelými 

dizajnovými prvkami.

LUXUSNÝ ŠTÝL, VYSOKÁ STRECHA
A VYSOKÝ KOMFORT

Sedadlo v odiča e lektricky n astaviteľné v 8 s meroch   Aby bola jazda
čo najpohodlnejšia a nenamáhavá, je sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné 
v 8 smeroch a umožňuje úpravu výšky, polohy dopredu/dozadu, sklonu 
a bedrovej opierky.

Integrovaný pamäťový systém (IMS)
Striedanie vozidla medzi viacerými vodičmi 
nemusí znamenať prestavovanie sedadla 
vodiča a vonkajších spätných zrkadiel pri 
každom nastúpení do vozidla. Aby sa každý 
cítil za volantom ako doma , systém IMS 
uk ladá pamäťové nastaven ia sedad la 
a vonkajších spätných zrkadiel pre dvoch 
vodičov.

Vyhrievaný volant
Skultúrnite si šoférovanie v chladných dňoch 
a venujte sa p lne r iadeniu pomocou 
vyhrievania volantu.

Kia Niro je konštruovaná ako všestranný automobil, vodič a cestujúci však určite 

ocenia nezvyčajne upokojujúci a osviežujúci zážitok s pevnými sedadlami 

poskytujúcimi oporu, dostatkom miesta na pohyb a užitočným vybavením. Každá 

cesta bude príjemná a produktívna. Sedadlo vodiča poskytuje mnohé možnosti 

nastavenia a podporuje tak zdravú a zároveň bezpečnú polohu vodiča. Obe predné 

sedadlá môžu byť vyhrievané aj vetrané.

DO CIEĽA ODPOČINUTÝCH
SPRÁVNA POZÍCIA PRIVEZIE VŠETKÝCH

Ventilované predné sedadlá/inteligentný 
riadiaci systém vyhrievaných sedadiel
Voliteľné ventilované predné sedadlá 
zabezpečujú v horúcich dňoch ochladzujúce 
prúdenie vzduchu. Vyhrievané sedadlá 
obsahujú inteligentný riadiaci systém, ktorý 
postupne znižuje vyhrievanie sedadla 
predného spolujazdca a chráni starších ľudí 
a malé deti pred možnými popáleninami. Kia 
Niro je navrhnutá tak, aby vás do cieľa 
dopravila bezpečne a odpočinutých
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A aj keď sú všetky sedadlá obsadené, Kia Niro pojme 
pôsobivých 401 l batožiny. Znamená to, že môžete cestovať 
na výlety, chodiť po veľkých nákupoch, športovať a stále vám 
zostane priestor pre rodinu a priateľov.

Kapacita batožinového priestoru (HEV)

401 l

Delené zadné sedadlá s úplným sklápaním   Zadné sedadlá sú delené v pomere 60:40 
a sklápajú sa do roviny, zabezpečujú tak maximálnu kapacitu a flexibilitu batožinového 
priestoru. Využite všetky možnosti rôznych kombinácií usporiadanie sedadiel a nákladu. 
Pretože operadlá sedadiel sa sklápajú do roviny, batožinový priestor umožňuje prevážanie 
veľkých krabíc alebo navrstvených plochých predmetov.

Flexibilita interiéru   Interiér modelu Kia Niro je dostatočne flexibilný na 
podporu skutočne aktívneho životného štýlu. Je rovnako dobre vybavený na 
noc v meste, deň v prírode aj týždeň na cestách. Operadlá sedadiel sa sklápajú 
do roviny, vhodnej na prepravu dlhých predmetov, cenné veci môžete bezpečne 
uschovať mimo dohľad.

Kapacita batožinového priestoru
401 l (vrátane dojazdovej rezervy)

bez sklopených sedadiel

Kapacita batožinového priestoru
1 399 l (vrátane dojazdovej rezervy)
so sklopenými zadnými sedadlami

Nový model Kia Niro vám necháva otvorené možnosti s množstvom miesta a inteligentnými 

riešeniami jeho využitia. Veľkorysé vnútorné rozmery poskytujú vám aj vašim cestujúcim 

dostatok miesta na hlavu a na nohy. Priestranný batožinový priestor pojme celý váš náklad. 

Všestranné zadné sedadlá delené v pomere 60:40 sklopením do roviny ponúkajú ďalší 

priestor, takže sa nikdy nemusíte báť, že by ste cestovali príliš naľahko.

SPÔSOB HYBRIDNÉHO ŽIVOTA
PRIESTRANNEJŠÍ A VŠESTRANNEJŠÍ

Kryt batožinového priestoru Sklápateľné sedadlá delené v pomere 60:40

Odkladací priestor pod podlahou
Náhradná pneumatika a disk
+ odkladacia priehradka
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Bezpečnosť
Dáva pozor na nebezpečenstvá,
výstrahy a v prípade potreby
zasiahne

Pohodlie
Pomáha znižovať
stres a zvyšuje
pôžitok z jazdy

DRIVE WiSE je nová iniciatíva spoločnosti Kia v technológii pokročilých asistenčných systémov (ADAS). 

Zameriava sa na pôžitok z jazdy a tú najvyššiu bezpečnosť cestujúcich aj chodcov tým, že preberá 

komplexne celý súbor stereotypných úkonov, ktoré musel tradične vykonávať vodič.

AJ PRE ĽUDÍ
BEZPEČNÝ PRE PLANÉTU
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Systém parkovacieho asistenta (PAS)
Parkovací asistent používa ultrazvukové senzory umiestnené na prednom a zadnom 
nárazníku a pri manévrovaní v obmedzených priestoroch vás upozorní na všetky 
prekážky a zabezpečí vám tak bezproblémové zaparkovanie.

Upozornenie na premávku za vozidlom (RCTA)
Keď cúvate z parkovacieho miesta alebo z brány, tento systém vás upozorní, ak 
identifikuje križujúce vozidlá v jazdnom pruhu, do ktorého vozidlo vchádza.

Kia Niro vám pomáha udržať si prehľad o vašej polohe a pohybe vozidiel okolo vás a dokonca 

môže zasiahnuť, aby vás ochránila. Technológia DRIVE WiSE je ako pár očí navyše a poskytuje 

vám dôležité informácie vrátane vizuálnych pomôcok na bezpečný prejazd počas celého dňa. 

Vykonáva okamžité rozhodnutia a pomáha vám udržiavať si odstup od ostatných vozidiel 

a chodcov, predchádzať problémom a prekvapeniam a doraziť do cieľa s pokojom v duši.

MOLEKULÁRNEJ ÚROVNI
OCHRANA AŽ NA

Výstražné ukazovatele

1. Výstraha pred
prekážkou vpredu

2. Výstraha pred
kolíziou

3. Núdzové brzdenie

Systém autonómneho núdzového
brzdenia (AEB)
Systém autonómneho núdzového brzdenia (AEB) vyhodnocuje 
kamerové aj radarové údaje za účelom detekcie hroziacej kolízie 
s vozidlom, chodcom alebo prekážkou, upozorní vás na ňu 
a dokonca aplikuje maximálnu brzdnú silu na zastavenie vozidla 
alebo obmedzenie škôd.

Ochrana chodcov
Ak radarové senzory a predné 
kamery pred vami rozpozna jú 
stojaceho alebo pohybujúceho sa 
chodca, systém AEB vás upozorní. Ak 
nezareagujete, zabrzdí, aby zabránil 
zrážke alebo obmedzil náraz.

Monitorovanie vozidiel pred vami
Systém AEB rozpoznáva vozidlá pred vami a vyhodnocuje 
údaje t ak, že dokáže predpovedať možné kolízie. Ak 
identifikuje, že sa kolízia bezprostredne blíži, systém vás 
upozorní a ak nezareagujete, zasiahne s maximálnym 
brzdným účinkom, aby zabránil kolízii s vozidlom pred 
vami.
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Systém na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)
Štandardný systém LKAS používa prednú kameru na detekciu vymedzenia jazdného pruhu 
a automatickou asistenciou v riadení pomáha vodičovi udržať vozidlo priamo v používanom 
jazdnom pruhu.

Systém sledovania  
mŕtveho uhla (BSD)
Systém sledovania mŕtveho uhla používa senzory na 
monitorovanie priestoru pozdĺž vozidla a za vozidlom 
a pomocou vizuálnych prvkov upozorní vodiča na vozidlá 
v mŕtvom uhle vonkajších spätných zrkadiel. Zmena 
jazdného pruhu je jednoduchšia a bezpečnejšia.

Adaptívny tempomat (SCC)
Radarový senzor umiestnený za prednou mriežkou 
meria vzdialenosť od vozidla vpredu a udržuje 
konštantný odstup od vpredu idúceho vozidla tak, že 
automaticky mení rýchlosť bez toho, aby vodič musel 
zrýchľovať alebo brzdiť.
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Elektronický stabilizačný systém (ESC)
Systém ESC automaticky prenáša optimálne množstvo brzdnej sily 
na jednotlivé kolesá na základe vyhodnotenia hodnoty krútiaceho 
momentu a jazdných podmienok, čím zabezpečuje optimálny brzdný 
účinok a smerovú kontrolu.

7 airbagov
Aby boli cestujúci chránení a v prípade nárazu sa obmedzili zranenia, 
Kia Niro v štandardnej výbave ponúka airbag vodiča a spolujazdca, dva 
bočné airbagy predných sedadiel, dva hlavové airbagy a kolenný 
airbag vodiča.

Bezpečnosť je pre model Kia Niro prvoradá, od pokročilých materiálov karosérie a ich umiestnenia až po 

použitie najmodernejších, najostražitejších a najproaktívnejších asistenčných systémov. Technika dokáže 

zázraky, ale na dnešných technológiách je najlepšie to, že vám pomôžu vyhnúť sa nepríjemnostiam 

a bezpečne vás prevedú vaším rušným dňom.

PRINÁŠAJÚCE POKOJ V DUŠI
TECHNOLÓGIE Nový model Kia Niro používa viac ako 53 % pokročilej vysokopevnostnej 

ocele (AHSS), čo vedie k neobyčajnej tuhosti karosérie. V 24 najviac 
namáhaných miestach karosérie sa nachádzajú komponenty tvarované za 
tepla. Tieto kroky výrazne zlepšujú pevnosť karosérie, zlepšujú ochranu 
posádky a zlepšujú dynamické vlastnosti.

Vysokopevnostná oceľ (AHSS) a oceľ tvarovaná
za tepla

Kým kritické miesta obsahujú ešte silnejšiu vysokopevnostnú 
oceľ než kedykoľvek pred tým, na kapote a dverách 
batožinového priestoru je použitý hliník, ktorý znižuje 
hmotnosť až o 11 kg, čo zlepšuje jazdné vlastnosti a znižuje 
spotrebu paliva.

Hliníkové prvky karosérie
(kapota/dvere batožinového priestoru)

53%

pokročilej
vysokopevnostnej
ocele

24parts 140m

komponentov
tvarovaných
za tepla

pokročilých
adhezív

Asistent pri rozbiehaní do kopca (HAC)
Pri státí v svahu systém HAC zabraňuje pohybu vozidla dozadu 
jemným pribrzdením až na dve sekundy, kým presuniete nohu 
z pedála brzdy na plynový pedál
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PLUG-IN HYBRID

Nabí jací port  Vychutnajte si pohodlné nabíjanie 
prostredníctvom bežnej 220 V zásuvky alebo verejnej 
nabíjacej stanice. Nová Kia Niro Plug-in Hybrid je schopná 
dobiť svoju batériu na verejnej nabíjacej stanici (240 V, 
32 A) až do 100% za približne 2 hodiny a 15 minút.

Ovládanie nabíjania batérie  Nová Kia Niro Plug-in 
Hybrid je štandardne vybavené ovládačom nabíjania 
batérie. Farebný displej na kábli indikuje stav nabíjania 
batérie, takže môžete ľahko sledovať jeho priebeh.

Full LED svetlomety   Full LED svetlomety dodávajú 
novej Kia Niro Plug-in Hybrid pozoruhodný moderný 
štýl, zabezpečujú dokonalú viditeľnosť a dokonca 
pomáhajú zlepšiť energetickú účinnosť.

Nová a vylepšená Kia Niro Plug-in Hybrid prináša do ekologickej jazdy sofistikovaný, prírodou inšpirovaný dizajn. 

Modré akcenty na prednom a zadnom nárazníku vyzdvihujú jej ekologickosť. Za jej volantom budete chcieť stráviť 

veľa času. Od veľkorysého priestoru po príjemné materiály, prináša mimoriadny komfort.

INŠPIROVANÁ PRÍRODOU.
   SO ZÁVÄZKOM K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU.
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Za volantom novej Kia Niro PHEV budete chcieť stráviť veľa času. Od veľkorysých rozmerov po vysoko kvalitné a na 

dotyk príjemné materiály, vám zabezpečí výnimočný komfort. 

ZABEZPEČÍ VAŠE POHODLIE
VÄČŠÍ KOMFORT 

PLUG-IN HYBRID

Prístrojová doska  voliteľný 7 - palcový displej prístrojovej dosky zobrazuje všetky 
potrebné informácie, vrátane aktuálneho režimu jazdy a toku energie. Obsah si 
môžete prispôsobiť v závislosti od typu informácií, ktoré chcete zobraziť.

Displej navigácie  Sofistikovaný navigačný systém zobrazuje užitočné informácie o toku 
energie, zostávajúcu kapacitu batérie aj predpokladaný čas nabýjania.

Po stlačení tlačidla HEV umiestneného vedľa prevodovky môžete prepínať medzi režimom EV 
a hybridným režimom. V režime EV - ideálny pre mestskú jazdu - systém používa na pohon iba 
elektrickú energiu s nulovým palivom a bez emisií. Vďaka veľkej kapacite batérie si môžete vychutnať 
pôsobivý dojazd viac ako 50 km čistého elektrického riadenia. A keď nie je batéria dostatočne nabitá, 
systém sa automaticky prepne do hybridného režimu. V tomto režime sa používajú oba zdroje energie 
- súčasne pohon na benzínový aj elektrický motor.

Hybridný a EV režim
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Ťažná kapacita 1 300 kg (voliteľne)
Kia Niro má DNA crossoveru a potiahne veľký náklad. 
Kia Niro poskytuje efektívnosť aj rezervu výkonu. 
Voliteľná sada ťažného zariadenia vám umožňuje 
ťahať príves s hmotnosťou až 1 300 kg.
Ťažné zariadenie je možné objednať len spolu s vozidlom, dodatočná
montáž nie je možná.

Voľba jazdného režimu (DMS)
Keď je volič jazdného režimu v polohe 
jazda (D), potiahnutím páky doľava 
zapnete režim Špor t a môžete si 
vychutnať vylepšené nastavenia 
preraďovania a riadenia ako aj radenie 
v štýle manuálnej prevodovky. Potlačením 
páky doprava nastavíte hospodárnejší 
režim Eco.

Dlhá jazda prírodou môže byť aj ohľaduplnejšia k prírode, ak šoférujete také ekologické vozidlo, 

akým je hybridný model Kia Niro, obzvlášť v jazdnom režime Eco. Ak zvolíte režim Sport, 

spoznáte aj dynamickú osobnosť modelu Kia Niro.

SPRAVIŤ KAŽDÚ CESTU ZELENOU
SPRÁVNA TECHNOLÓGIA MÔŽE

Štartovanie pomocou tlačidla
Tlačidlo na aktiváciu motora vám 
umožňuje zapnúť a vypnúť zapaľovanie 
jedným dotykom prsta.
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SILA PERSONALIZÁCIE
Okrem impozantného množstva štandardných funkcií si môžete vybrať z bohatej 

ponuky prvkov komfortu a vybavenosti, ktorými si svoju Kia Niro úplne prispôsobíte.

Diaľkové ovládanie na volante  Udržiavajte pohľad na 
cestu.S diaľkovým ovládaním môžete končekmi prstov 
nastavovať audiosystém, aktivovať rozpoznávanie hlasu, 
prijímať a ukončovať hovory, nastavovať obmedzenie 
rýchlosti a ovládať menu na paneli prístrojov.

Konektory AUX a USB Pripojte audioprehrávače a mobilné 
zariadenia prostredníctvom kábla USB alebo mini-RCA 
a vychutnajte si pohodlné prehrávanie hudby.

Bluetooth  Bezdrôtovo komunikujte a streamujte obsah 
s minimálnym skreslením pomocou spárovaných zariadení 
kompatibilných s rozhraním Bluetooth.

Technológia audiosystému JBL  Vychutnajte si číru a iskrivú hudbu, ktorá zaplní interiér živým a prirodzeným zvukom. 
Najmodernejší audiosystém obsahuje externý zosilňovač, reproduktory JBL a inovatívnu technológiu obnovy hudby Clari-Fi, 
ktorá zlepšuje zvukovú kvalitu komprimovaných hudobných súborov a zabezpečuje tak vysoko kvalitný zvuk.

Stredný reproduktor
Predný výškový reproduktor
Reproduktor v predných dverách
Reproduktor v zadných dverách
Subwoofer s ozvučnicou
Externý zosilňovač

Audiosystém s 5" farebnou dotykovou obrazovkou TFT-LCD  
Audiosystém s ostrou a používateľsky príjemnou 5" farebnou 
dotykovou obrazovkou TFT-LCD ponúka voliteľné funkcie ako sú 
príjem digitálneho vysielania (DAB) a zobrazenie cúvacej kamery.

Výduch kúrenia vzadu Cestujúci na zadných sedadlách si 
môžu zohriať ruky pomocou výduchov kúrenia umiestnených 
v zadnej časti stredovej konzoly.

Dvojzónová plne automatická klimatizácia (D-FATC) Systém 
D-FATC automaticky zapína a vypína klimatizáciu a kúrenie 
tak, aby oddelene udržiaval teploty nastavené pre vodiča 
a spolujazdca.

Čistič vzduchu  Inteligentný generátor iónov je pripravený
filtrovať nepríjemné pachy a vyčistiť vzduch v interiéri pre
príjemnejšiu jazdu.

Automatické ovládanie svetiel  Nastavte páčku svetiel do 
polohy Auto a pri zotmení a na tmavých miestach sa
automaticky rozsvietia predné svetlomety aj koncové
svetlá.

Systém automatického odhmlievania  Senzory rozpoznajú 
vznik kondenzácie na vnútornej strane čelného skla, 
automaticky zapnú odhmlievanie a zabezpečia maximálnu
viditeľnosť a bezpečnosť.

Hliníkové pedále Hliníkové pedále inšpirované pretekárskymi 
vozidlami obsahujú vzor s gumovými výčnelkami proti
šmýkaniu a dodávajú športový zážitok každej jazde.

Ochranné lišty prahov  Ochranné lišty prahov vám pri 
každom nastupovaní a vystupovaní ukážu známku športovej 
jazdy a zároveň chránia povrchovú úpravu vozidla.

Systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) 
Systém TPMS sleduje tlak v každej pneumatike. Na 
obrazovke na paneli prístrojov vám ukáže, ktorá pneumatika 
je podhustená.

Strešné  lyžiny  Prevážajte športové potreby a ďalší náklad 
bezpečne na strešnom nosiči.

Zádná parkovacia kamera v stierači Zadná kamera je 
integrovaná do držiaka zadného stierača, takže nepôsobí 
rušivo a zabraňuje znečisteniu šošoviek v zlom počasí.

Anténa v tvare žraločej plutvy  Štýlová aerodynamická 
anténa v tvare žraločej plutvy zabezpečuje optimalizovaný 
príjem rozhlasového vysielania v pásme AM/FM, satelitného 
vysielania a navigácie.
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SOFISTIKOVANÉ VOĽBY INTERIÉRU
Zvoľte si látkové alebo voliteľné kožené sedadlá vo vami vybranej farbe. Stredový panel obloženia 

dverí je pri verziách Gold a Platinum s interiérom Smoky Gray dostupný v bielej alebo čiernej farbe 

s vysokým leskom, pri verziách Gold a Platinum s interiérom Saturn Black v čiernej farbe s vysokým 

leskom a pri verzii Silver v tmavo striebornej farbe.

Ekologické materiály  Kia Niro je v súlade s prírodou 
a to dokonca aj výberom materiálov prvkov interiéru. 
Horná časť prístrojovej dosky sa skladá z kompozitu 
Bio TPO (termoplastický olefín) spevneného prírodnými 
vláknami extrahovanými z cukrovej trstiny.

Platinum voliteľná výbava:
Saturn Black, koža

Gold a Platinum štandardná výbava:
Saturn Black, látka a koža

Smoky Grey látka

Smoky Grey látka a koža

Smoky Grey, koža

Silver štandardná výbava:
Saturn Black, látka Dove Grey látka

Dove Grey látka a koža

Dove Grey koža

Jednofarebný interiér Saturn Black Jednofarebný interiér Saturn Black  k dispozícii len pre HEV Jednofarebný interiér Dove Grey  k dispozícii len pre PHEV
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Farba karosérie

Clear White (UD) Silky Silver (4SS)

Platinum Graphite (ABT) Rich Espresso (DN9)

Deep Cerulean Blue (C3U)            
Dostupné pre HEV

Snow White Pearl (SWP) Steel Grey (KLG)

Aurora Black Pearl (ABP) Gravity Blue (B4U)

Runway Red (CR5)               
Dostupné pre HEV

TECHNICKÉ ÚDAJE A FARBY

VOZIDLÁ V HARMÓNII S PRÍRODOU
Bez ohľadu na to, či milujete turistiku vo veľkolepej prírode alebo si jednoducho ceníte život v udržateľnej rovnováhe s ekosystémom, v spoločnosti Kia 
Motors ste našli spojenca.

Ochrana životného prostredia a sociálna zodpovednosť sú našimi najvyššími prioritami a náš záväzok dokazujeme reálnymi krokmi. Naša značka 
EcoDynamics bola založená v roku 2009 a označuje tie najekologickejšie vozidlá v každej modelovej sérii Kia, ktoré prezentujú naše technológie znižujúce 
spotrebu paliva a obmedzujúce,emisie, napríklad hybridné a elektrické pohonné ústrojenstvá a vodíkové palivové články.

Tiež budujeme čistý celosvetový výrobný systém, zvyšujeme mieru recyklácie surovín a vozidlá navrhujeme s ohľadom na fázu likvidácie. Zároveň 
v našich vozidlách zavádzame čoraz viac a viac ekologickejšie materiály vybrané na základe ich zloženia, biologickej odbúrateľnosti a technológií 
inšpirovaných prírodou. Napríklad kvôli zníženiu našej uhlíkovej stopy nahrádzame materiály vyrobené z ropy všade tam, kde je to možné, 
rastlinnými materiálmi.

Ako môžete vidieť, v spoločnosti Kia Motors sme sa zaviazali nájsť efektívne a dlhodobé riešenia na zníženie spotreby elektrickej energie a boj 
s klimatickými zmenami. Ak sa k ochrane životného prostredia a zabezpečeniu svetlejšej budúcnosti pre mladšie generácie staviate rovnako, máme pre 
vás to správne vozidlo.

Rozmery (mm)

Celková dĺžka (mm) 4,355 Celková šírka (mm) 1,805

Celková výška (mm) 1,545 Rázvor kolies (mm) 2,700

Previs (v predu) (mm) 870 Previs (v predu) 785

Rozchod kolies (v predu) (mm) 1,550 Rozchod kolies (v predu) 1,569

Palivová nádrž (l) 45

Objem batožinového priestoru 427–1,425

First row Second row

Prestor na hlavu (mm) 1,018 993

Priestor na nohy (mm) 1,059 950
Priestor v oblasti ramien (mm) 1,423 1,402

Svetlá výška (mm) 160

Kolesá

16" zliatinové disky
(s ozdobnými krytmi) 18" zliatinové disky
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7-ročná záruka Kia
Záruka na nové vozidlo 7 rokov/150 000 km. Platí vo všetkých
členských štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande
a Gibraltári), podlieha miestnym zmluvným podmienkam.

7-ročná záruka na vozidlo
Každé vozidlo Kia poskytuje záruku na nové vozidlo na 
7 rokov/150 000 km (do 3 rokov neobmedzená, od 4 
rokov 150 000 km). Táto záruka na vozidlo je bezplat-
ná a prenosná na ďalších vlastníkov za predpokladu, že 
vozidlo je pravidelne udržiavané podľa servisného plánu. 

5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka  
na prehrdzavenie
Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému 
vozidlu Kia dlhotrvácnu ochranu a lesk. Tiež obsahuje 
prvotriednu ochranu pred koróziou a 12-ročnú záruku 
proti prehrdzaveniu zvnútra.

Zostaňte v kontakte s Kia
Na stránke www.kia.com nájdete všetky najnovšie 
aktuality. Zistite viac o spoločnosti Kia a o našej vz-
rušujúcej ponuke nových vozidiel. Získajte informácie o 
úspechoch vo vývoji alternatívnych palív ako sú kvapal-
ný plyn, hybridné technológie a palivové články. Objavte, 
na čom pracuje naše ekologické výskumné centrum.

Tiež sa zapájame do významných športových udalostí:
Kia je oficiálnym partnerom súťaží UEFA aj FIFA. Spon-
zorujeme turnaj Australian Open a tenisovú hviezdu 
Rafaela Nadala.

Financovanie
Váš miestny predajca Kia vám pomôže s plánom finan-
covania, ktorý najlepšie zodpovedá vašim potrebám.
Opýtajte sa na podrobnosti.

EŠTE VÄČŠÍ POKOJ DUŠE

G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA
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