
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.
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Ak vaše hľadanie čistejšieho životného prostredia ide ruka v ruke s vášňou pre štýlovú jazdu, máme odpoveď. Alebo tri odpovede, aby 

sme boli presní. Nový rad Kia Niro vyhovuje individuálnym potrebám vďaka všestrannému a ohromujúcemu dizajnu crossovera 

naplneného inšpiratívnou technológiou a množstvom priestoru. Je k dispozícii ako Hybrid, Plug-in Hybrid a elektrické vozidlo s nulovými 

emisiami. Je tu iba jedna otázka: ktorý druh modelu Niro osloví vašu ekologickejšiu stránku?

TRI VZRUŠUJÚCE ODPOVEDE NA DNEŠNÉ POTREBY
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HYBRID

Nová Kia Niro Hybrid je určená pre všetkých, ktorí chcú prispieť svojou troškou k ochrane 

životného prostredia bez kompromisov v oblasti výkonu alebo skvelého vzhľadu. Kombinácia 

spaľovacieho motora a elektromotora umožňuje zábavu pri jazde a zároveň minimalizuje 

emisie. A to všetko v dokonalom štýle: všimnete si elegantný dizajn predného a zadného 

nárazníka, ktorý je doplnený o nové denné LED svetlá v tvare dvojitej šípky, dynamický dizajn 

mriežky a výrazné zadné LED svetlá. K dispozícii máte dokonca aj výber nových diskov kolies 

z ľahkých zliatin, ktoré zvyšujú výkonný postoj hybridného vozidla.

PRIAMA CESTA K EKOLÓGII
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HYBRID

Interiér navrhnutý pre skutočne luxusnú atmosféru je dotváraný 

rafinovanými materiálmi a sofistikovanou technológiou: pôsobivá 

jednodielna prístrojová doska plynulo integruje nový prístrojový panel 

so špičkovou technológiou a elegantný nový 10,25-palcový TFT LCD 

displej navigácie s vysokým rozlíšením a multimediálny širokouhlý 

displej. Všetky dôležité informácie máte na dosah ruky, zatiaľ čo nové 

radiace páčky uľahčujú radenie prevodových stupňov. K dispozícii sú 

tiež kožené sedadlá s integrovaným pamäťovým systémom, ktoré 

vám pomôžu cítiť sa pohodlne na cestách.

MAXIMALIZUJÚ VAŠE POHODLIE
INTELIGENTNÉ NÁPADY 

Displej navigácie
Navigačný a multimediálny systém umožňuje posunúť 
individualizáciu na ďalšiu úroveň: vďaka svojej pokročilej funkcii 
rozdelenej obrazovky dokáže pojať až 3 rôzne aplikácie súčasne. 
Napríklad dokáže zobraziť navigáciu, hudbu a predpoveď počasia – 
všetko v jednom krásnom bezrámovom 10,25-palcovom dizajne.

Prístrojový panel
Nový, špičkový 7-palcový plne digitálny prístrojový panel je 
vybavený digitálnym rýchlomerom a jedinečnými vizuálnymi 
prvkami. Umožňuje vám sledovať dôležité štatistiky, ako je aktuálny 
režim jazdy, nabitie batérie a zostávajúci dojazd. Obrazovku si 
môžete prispôsobiť podľa druhu informácií, ktoré chcete zobraziť.



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

Motor 1.6 GDi ponúka 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 vynikajúci pár s hybridným 
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

Lí i l é ý k lá

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. Na rozdiel od bežných hybridov udržiava paralelný 

systém minimálnu stratu energie, pretože celý výstupný výkon motora 

a elektrického motora sa cez prevodovku prenesie do paralelného systému. 

Kombinované emisie CO2 sú inšpirujúco nízke s hodnotou 79 g/km.*

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

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

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.

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.

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.
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HYBRID



*V podmienkach jazdy v meste alebo 49 km v kombinovanom cykle WLTP.

Ak sa vám páči to najlepšie z oboch svetov, miesto, v ktorom výkon a ekologické poslanie existujú v dokonalej 

harmónii, potom je Plug-in Hybrid skvelá voľba. Zapôsobí nielen výkonným exteriérom, ale umožňuje vám 

prejsť až 65 km* bez dobíjania, vďaka čomu je ideálny pre väčšinu každodenného dochádzania. Rovnako ako 

Hybrid, aj tento crossover značky Kia vyzerá účelnejšie ako kedykoľvek predtým: je vybavený uzavretou 

mriežkou s diamantovým vzorom a dennými LED svetlami v tvare šípky a novým dizajnom zadného 

nárazníka so zadnými LED svetlami.

PRE TO NAJLEPŠIE Z OBOCH SVETOV.
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PLUG-IN HYBRID



PLUG-IN HYBRID

Budete chcieť stráviť veľa času za volantom nového modelu Kia Niro Plug-in Hybrid. Vďaka tónu ambientného 

osvetlenia na prístrojovej doske, čistým líniám a sviežym materiálom poskytuje priestranný interiér 

mimoriadny komfort. 

KTORÉ VÁS UDRŽÍ SVIEŽICH.
ZVÝŠENÉ POHODLIE, 
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Hybridný a EV režim
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 nulovou spotrebou paliva a bez emisií. Vďaka 
veľkej kapacite batérie si môžete vychutnať pôsobivý dojazd až 
65km* na elektrickú energiu. 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.

Radiace páčky s duálnym režimom
Radiace páčky prinášajú modelu Niro Hybrid a Plug-in Hybrid 
jedinečnú funkciu. Pokiaľ ste v ekologickom režime, radiace páčky 
môžete použiť na ovládanie systému regeneratívneho brzdenia. Po 
prepnutí do športového režimu radiace páčky umožňujú vodičovi 
rýchle radenie smerom nadol alebo smerom nahor, čo poskytuje 
športovejší zážitok z jazdy.
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PLUG-IN HYBRID

Nabíjací 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.

Pokročilá nová Kia Niro Plug-in Hybrid prináša sofistikovaný, prírodou 

inšpirovaný dizajn pre ekologickú jazdu. Vďaka odvážnemu exteriéru je pohľad 

na ňu osviežujúci, rovnako ako aj jazda. V mestských podmienkach ponúka 

úchvatný dojazd 65 km alebo 49 km v kombinovanom cykle WLTP.

INŠPIROVANÉ PRÍRODOU.
ODDANÉ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU. 
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ELEKTRICKÉ

Nová Kia e-Niro predstavuje novú, vzrušujúcu kapitolu elektrickej mobility. Ekologickej jazde dodáva množstvo 

štýlu a vzrušenia. Ponúka dojazd 455 km a možnosť rýchleho nabíjania, čo predstavuje významný krok 

v technológii elektrických pohonných jednotiek. Ako skutočný crossover spája pokrokovú technológiu 

a pohodlie s priestranným 451-litrovým batožinovým priestorom. Model e-Niro prichádza s mnohými 

individuálnymi prvkami, počnúc aerodynamickou uzavretou prednou mriežkou s výrazným diamantovým 

vzorom a integrovanou nabíjacou zásuvkou. Výrazné denné svetlá v tvare šípok, ako aj nárazníky a 17“ disky 

kolies z ľahkých zliatin v sebe tiež nesú jedinečný dizajn e-Niro.

ČISTOKRVNÉHO CROSSOVERU
VÝKON, ŠTÝL
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Nový model Kia e-Niro je dôkazom, že elektrické vozidlá prešli dlhú cestu. Tento úžasný 

crossover je vybavený najmodernejšou technológiou, vďaka ktorej je ekologická jazda pohodlná 

a skutočne príjemná.

PRE INTELIGENTNEJŠIU JAZDU.

POKROKOVÉ MYSLENIE
ELEKTRICKÉ

Voľba jazdného režimu
Model e-Niro sa prispôsobí vášmu obľúbenému štýlu jazdy. Tieto štyri režimy jazdy, 
počnúc od vysoko efektívneho režimu ECO+, ECO, Normal a dynamickejší Sport, vám 
umožňujú upraviť si výkon a spotrebu energie crossoveru.

Ambientné osvetlenie
Pre dokonalú atmosféru: ambientné osvetlenie ponúka výber zo šiestich 
farebných nastavení podľa vašej nálady.

Elektronická parkovacia brzda
Rozlúčte sa s ťažkopádnymi pákami. Stačí sa dotknúť tlačidla a aktivujete parkovaciu 
brzdu.

Regeneratívne brzdenie
Nová Kia e-Niro ponúka regeneratívne brzdenie novej generácie. Pre vaše pohodlie vám 
umožňuje zvoliť si z rôznych režimov regeneratívneho brzdenia, ktoré vyhovujú daným 
podmienkam. Ak chcete zvoliť jazdu s jedným pedálom, podržte ľavú radiacu páčku za 
volantom minimálne 0,5 sekundy. Pridržaním páčky sa dá vozidlo spomaliť až do úplného 
zastavenia bez aktivácie brzdového pedála. Po uvoľnení páčky alebo aktivácii pravej radiacej 
páčky sa systém vráti do normálneho režimu. Je to ďalší spôsob, ako zabezpečiť vysoko 
efektívnu jazdu a ďalej zvýšiť dojazd.

Celý interiér modelu Kia e-Niro je o individuálnom štýle. Môže byť vybavený modrými lištami kombinovanými 
s koženým čalúnením, aby zodpovedal vonkajším svetlám, zatiaľ čo ambientné osvetlenie určuje scénu. 
V kokpite upúta pozornosť jednodielna prístrojová doska. Integruje nový špičkový prístrojový panel 
a elegantný nový 10,25-palcový TFT LCD displej navigácie s vysokým rozlíšením a multimediálnu širokouhlú 
obrazovku. Navyše, skutočne v štýle elektrického vozidla novej generácie, nahrádza otočný volič radenia 
tradičnú radiacu páku.



NABÍJANIE S ĽAHKOSŤOU
Batéria modelu e-Niro s dlhým dojazdom sa dá nabiť z 20 % na 80 % za niečo vyše 

42 minút vďaka rýchlej nabíjačke s výkonom 80 kW a viac – takže vaša elektrická Kia 

sa môže pripraviť rýchlo na ďalšiu cestu.

Okrem toho je k dispozícii palubná nabíjačka na striedavý prúd s výkonom 11 kW, ktorá 

uľahčuje využitie stále rastúcej infraštruktúry rýchleho nabíjania na striedavý prúd. 
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ELEKTRICKÉ

POŽADUJTE VIAC
Nová Kia e-Niro je schopná urobiť elektrickú jazdu pohodlnejšou ako kedykoľvek 

predtým. A ponúka tiež väčší výber. Model s výkonom 204 k je navrhnutý tak pre 

diaľkovú, ako aj mestskú jazdu a má dojazd až 455 km, zatiaľ čo model s výkonom 

136 k ponúka dojazd 312 km.

Vzduchová clona Vzduchová clona vpredu vytvára 
zrýchlený tok vzduchu. Znižuje sa tak odpor vzduchu 
vznikajúci turbulentným prúdením a zlepšuje 
aerodynamika.
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Obrázok zobrazený len na ilustráciu!

Kľúčom k elektrickej mobilite je technológia, ktorá jednoducho funguje dobre, 

so všetkým komfortom, ktorý potrebujete pre každú cestu.

Akumulátor: Model e-Niro sa dodáva s výberom akumulátora, ktorý vyhovuje 

individuálnym preferenciám. Akumulátor s kapacitou 64 kWh je určený na cesty na 

väčšie vzdialenosti až do 455 km. Dá sa nabiť z 20 % na 80 % pomocou rýchlonabíjačky 

s výkonom 80 kW a viac. Ak jazdíte hlavne v meste, vyberte si akumulátor s kapacitou 

39,2 kWh a dojazdom 289 km, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.

Motor: V kombinácii s akumulátorom s dlhým dojazdom zrýchli motor s výkonom 

150 kW (204 k) z 0 na 100 km/h za 7,8 sekundy. Umožňuje dynamický rozjazd, ktorý 

zodpovedá ostrému dizajnu ohromujúceho modelu Kia e-Niro. 

Tepelné čerpadlo: Dômyselná funkcia, ktorá zaisťuje, že si nemusíte nechať ujsť žiadne 

pohodlie. Voliteľné tepelné čerpadlo pomáha pri jazde so zapnutou klimatizáciou šetriť 

energiu a tým aj dojazd, najmä pri teplotách 10 °C a nižších. 

Systém vyhrievania akumulátora: Akumulátor umiestnený pod podlahou modelu e-Niro 

je vybavený systémom vyhrievania akumulátora. Zahrieva podlahu akumulátora pri 

nízkych teplotách, aby sa zabezpečil hladký štart motora. Pomáha tiež znižovať stratu 

nabitia akumulátora cez noc v dôsledku chladných poveternostných podmienok. Pred 

začatím cesty si jednoducho naprogramujte systém vyhrievania akumulátora na určený 

čas pomocou dotykovej 10,25“ alebo 8“ obrazovky.

Programovateľné nabíjanie: Pomocou pohodlných multimediálnych obrazoviek vo 

vozidle si nastavte čas dobíjania vášho modelu Kia e-Niro, napr. ak chcete využiť 

lacnejšie nočné tarify.

PLNÉ VZRUŠENIA

BEZ EMISIÍ, 

ELEKTRICKÉ



Body záujmu 

Hľadáte miesto, kde sa najesť, lokálnu spoločnosť alebo 

nejaké špeciálne miesto na navštívenie? K všetkým 

týmto a ďalším informáciám máte jednoduchý prístup 

s priečinkom POI, ktorý sa pravidelne naživo aktualizuje.

Nabíjacie stanice 

V on-line adresári sa zobrazujú miesta nabíjacích staníc, ako 

aj ďalšie podrobnosti, ako sú spôsoby platby, dostupnosť 

konektorov a kompatibilné typy konektorov.

Parkovanie 

Kia Live zobrazuje dostupné parkovacie miesta skôr, ako 

dorazíte do svojho cieľa. Zobrazí potenciálne parkovanie 

na ulici a parkovanie mimo ulice, a to vrátane miest, 

podrobností, cien a dostupnosti.

Informácie o cestnej doprave naživo 

Navigačný systém poskytuje vysoko presné informácie 

o živej premávke od spoločnosti TomTom, ktoré sa 

aktualizujú každé dve minúty. Budete presne vedieť, 

kde sa doprava hýbe plynulo a naopak, ktorým miestam 

sa vyhnúť. Keď sa cesty zaplnia, systém vás upozorní 

a navrhne vám alternatívne trasy.

Radary/nebezpečné zóny 

Systém vás tiež upozorní na celý rad pevných 

a stacionárnych radarov, ako aj na zóny s obmedzenou 

premávkou. Systém vás tiež upozorní na oblasti, v ktorých 

sú obzvlášť bežné nehody.

Predpoveď počasia 

Pri dostupnosti predpovede až na štyri dni môžete 

jednoducho napísať svoje cieľové miesto, aby ste si zobrazili 

celý súhrn, a to vrátane minimálnych a maximálnych teplôt, 

rýchlosti vetra a pravdepodobnosti na slnko alebo dážď.

Oznámenia vás upozornia vždy na to, keď sa spustí alarm 

vozidla; zdieľajú s vami Oznámenia o diagnostike o aktuálnom 

stave vášho vozidla; a dodávajú vám Mesačné hlásenie o vozidle, 

ktoré poskytuje prehľad o vašom používaní vozidla.

Vyhľadanie vozidla  

vám oznámi poslednú známu polohu vášho vozidla – ideálne  

vtedy, ak ste zaparkovali na veľkom parkovisku.

Stav vozidla  

ponúka prehľad o kľúčových prvkoch stavu vášho vozidla, ako 

napríklad zámok dverí, zapaľovanie, batéria a úrovne nabitia. 

Moje trasy  

vám poskytnú súhrn predchádzajúcich ciest, a to vrátane 

priemernej rýchlosti, prejdenej vzdialenosti a času v premávke.

Ovládanie klimatizácie 

vám umožňuje na diaľku aktivovať a nastaviť teplotu, ako 

aj naplánovať jej spustenie skôr, ako nastúpite do vozidla, 

takže vás bude čakať ideálna teplota, keď nastúpite. 

Ovládanie akumulátora 

znamená, že môžete akumulátor na diaľku nabíjať a na 

prvý pohľad vidieť priebeh nabíjania, ako aj zastaviť 

a obnoviť činnosť podľa vášho príkazu.

Odoslať do vozidla 

vám umožní vopred naplánovať a odoslať vaše trasy cez 

aplikáciu pre hladké použitie v navigačnom systéme.

Vzdialené služby Informácie o vozidle

Oznámenia

Kia Live
Kia Live po aktivovaní využije SIM kartu, ktorá sa  

nachádza v informačno-zábavnom systéme, aby získala  

a aktualizovala údaje naživo pre svoje služby, aby ste mali hladký 

prístup k informáciám zobrazeným priamo na obrazovke navigácie.

APLIKÁCIA KIA UVO CONNECT  
UVO CONNECT, ktorú exkluzívne vytvorila spoločnosť Kia, prenáša jazdu do digitálnej éry dvomi osobitými spôsobmi. Za prvé, 
naša nová služba Kia Live poskytuje navigačnému systému informácie v reálnom čase s množstvom informácií o vašej ceste, 
a za druhé, naša nová aplikácia UVO ponúka množstvo údajov a informácií o vašom vozidle prostredníctvom Android alebo 
Apple smartfónu. Navyše je táto vzrušujúca nová technológia vyvinutá v súlade s najnovšou smernicou EÚ o ochrane údajov, čo 
zaručuje najvyššiu úroveň ochrany osobných údajov, transparentnosť a ochranu.

POTLESK PRE ENTUZIAZMUS

Informačná a kontrolná služba pre vaše vozidlo Kia. Služby budú dostupné bezplatne počas obdobia siedmich rokov, a to odo dňa predaja vozidla prvému vlastníkovi vozidla, t. j. bodu v čase, kedy 
začala platiť úvodná kúpna zmluva, pričom tento čas môže podliehať počas tohto obdobia zmenám. Podrobnosti o prevádzke a podmienkach používania môžete získať od partnera spoločnosti 
Kia a na lokalite kia.com. Smartfón s operačným systémom iOS alebo Android a zmluvou na mobilný telefón s možnosťou dát, ktorá bude spôsobovať dodatočné poplatky.

Aplikácia UVO
Aplikácia UVO, ktorá bola navrhnutá pre Android a Apple smartfóny, ponúka 

kompletný pocit istoty s celým radom funkcií určených na poskytovanie 

diagnostických údajov o stave vášho vozidla a podniknutých cestách. Aplikácia môže 

tiež aktivovať celý rad vzdialených funkcií a vlastností, keď ste mimo vozidla.

26 27
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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, systém 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 250 000 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  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  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.

MÁME ODPOVEĎ

KDE? KEDY? AKO?

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.*

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.
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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

Telefonovanie bez použit ia 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.

KOMPLEXNÝM SVETOM

JEDNODUCHŠÍ SPÔSOB CESTOVANIA

Ako sa automobily stávajú technologicky komplexnejšie, je čoraz náročnejšie udržať 

jednoduchý zážitok z jazdy. Inteligentné technológie spoločnosti Kia pomáhajú uľahčovať 

život vodiča. Interiér vozidla Niro je preto navrhnutý tak, aby fungoval ako inteligentné 

rozhranie medzi človekom a strojom. Poskytuje dôležité informácie a zároveň odstraňuje 

zmätok a rozptýlenie všade, kam sa pozriete.

7" prístrojový panel 
TFT-LCD supervision
Inteligentne navrhnutý a prispôsobiteľný prístrojový panel supervision zobrazuje 
informácie o teplote, 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. 

Navigačný systém
Navigačný systém v modeloch Hybrid a Plug-in Hybrid je ľahko čitateľný a jednoducho sa ovláda. Je vybavený 10,25" 
LCD dotykovou obrazovkou s vysokým rozlíšením, na ktorej zobrazuje trasy, možnosti najkratšej cesty a ďalšie 
dôležité informácie. Je tiež prepojený s cúvacou kamerou a zobrazuje dynamické vodiace čiary. Obrazovku je možné 
rozdeliť do troch častí, aby ste mali prístup k rôznym aplikáciám, informáciám o vozidle a multimédiám a môže sa 
použiť na ovládanie voliteľného prémiového audiosystému JBL® s ôsmimi reproduktormi. Všetky modely Niro sú 
kompatibilné so zariadeniami a aplikáciami Android AutoTM a Apple CarPlayTM. 
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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

Vyhrievaný volant
Spríjemnite si šoférovanie v chladných 
dňoch a venujte sa plne riadeniu pomocou 
vyhrievania volantu.

Integrovaný pamäťový 
systém (IMS)
Striedanie vozidla medzi v iacerými 
vodičmi nemusí znamenať prestavovanie 
sedadla vodiča a vonkajších spätných zrk-
adiel pri každom nastúpení do vozidla. Aby 
sa každý cítil za volantom ako doma , sys-
tém IMS ukladá pamäťové nastavenia 
sedadla a vonkajších spätných zrkadiel 
pre dvoch vodičov.

DO CIEĽA ODPOČINUTÝCH

SPRÁVNA POZÍCIA PRIVEZIE VŠETKÝCH

Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné 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.

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.

LUXUSNÝ ŠTÝL, VEĽKORYSÝ PRIESTOR

A VYSOKÝ KOMFORT
Interiér modelu Kia Niro je 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.
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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 usporiadania 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.

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 Úložný box pod podlahou

Rezervné koleso 
+ odkladacia priehradka

Zadné sklápateľné sedadlá delené 
v pomere 60:40

451 L EV    427 L HEV   324 L PHEV
Kapacita batožinového priestoru
Dokonca vtedy, keď sú obsadené všetky sedadlá dokáže model Niro preniesť pozoruhodné množstvo 
nákladu. Znamená to, že môžete cestovať na výlety, chodiť po veľkých nákupoch, športovať a stále vám 
zostane priestor pre rodinu a priateľov. Keď sú sedadlá sklopené, vychutnáte si 1425 litrov kapacity pri 
prevedení HEV, 1322 litrov pri prevedení PHEV a 1405 litrov pri prevedení EV.
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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.

BEZPEČNÝ PRE PLANÉTU

AJ PRE ĽUDÍ



Systém upozornenia na pohyblivé 
prekážky pri cúvaní (RCCW)
Keď cúvate z parkovacieho miesta alebo z brány, tento 
systém vás upozorní, ak zistí križujúce vozidlá 
v jazdnom pruhu, do ktorého vozidlo vchádza.

Asistent diaľkových svetiel (HBA)
Kamery zabudované v čelnom skle rozpoznajú 
prichádzajúce vozidlá v noci a automaticky prepínajú 
svetlá na stretávacie, aby zabránili oslepeniu 
ostatných vodičov. Akonáhle protiidúce vozidlo prejde, 
diaľkové svetlá sa znovu zapnú.

Asistent sledujúci jazdné pruhy (LFA)
Aby bola vaša cesta príjemnejšia, systém LFA ovláda zrýchlenie, brzdenie a riadenie 
v závislosti od vozidiel na ceste vpredu. Vďaka tomu je jazda v dopravných zápchach 
jednoduchšia a bezpečnejšia. Systém využíva kameru a radarové snímače na udržiavanie 
bezpečnej vzdialenosti od vozidla vpredu a sleduje vodorovné značenie na ceste, aby vaše 
vozidlo udržal v strede vášho jazdného pruhu. Systém LFA funguje v rozsahu rýchlosti 
0 až 180 km/h.

Parkovacie senzory  
(predné/zadné) (PDW)
Parkovací asistent PDW používa ultrazvukové senzory 
umiestnené na prednom a zadnom nárazníku a pri 
manévrovaní v tesných priestoroch vás upozorní na 
všetky prekážky a zabezpečí vám tak sebaisté 
zaparkovanie.
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POSLEDNÉHO DETAILU

OCHRANA DO

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.

Asistent na predchádzanie čelným 
zrážkam (FCA)
Asistent na predchádzanie čelným zrážkam (FCA) 
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

Systém FCA obsahuje detekciu 
chodcov. Ak radarové senzory 
a predné kamery pred vami 
rozpoznajú stojaceho alebo 
pohybujúceho sa chodca, systém 
F C A  v á s  u p o z o r n í .  A k 
nezareagujete, zabrzdí, aby 
zabránil zrážke alebo obmedzil 
náraz.

Monitorovanie vozidiel pred vami

Systém FCA rozpoznáva vozidlá pred vami 
a vyhodnocuje údaje tak, že dokáže predpovedať 
možné kolízie. Ak sa zdá, že sa kolízia bezprostredne 
blíži, systém vás upozorní a ak nezareagujete, 
zasiahne s maximálnym brzdným účinkom na 
zabránenie kolízie 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 monitorovania mŕtveho uhla (BCW)
Systém monitorovania mŕtveho uhla používa senzory na monitorovanie priestoru 
naboku a za vozidlom a pomocou vizuálnych prvkov upozorní vodiča na vozidlá 
v mŕtvom uhle. Zmena jazdného pruhu je jednoduchšia a bezpečnejšia.

Eco DAS (Asistenčný systém vodiča)
Nový ekologický asistenčný systém vodiča (Eco-DAS) kombinuje systém ovládania 
priblíženia (CGC) a systém prediktívneho ovládania energie (PEC), ktoré vás vedú 
k úspornejšej jazde. Tieto technológie sú priamo spojené s navigačným systémom, 
kamerou a radarom modelu Niro a umožňujú vozidlu predvídať cestné a dopravné 
podmienky v predstihu, aby sa znížila spotreba energie, efektívnejšie sa využívala 
energia alebo aby sa identifikovali príležitosti na získanie ďalšej elektrickej energie na 
dobitie akumulátora. Systém spoločnosti Kia je prvým v odvetví, ktorý monitoruje 
a prispôsobuje tak vzostupné, ako aj zostupné scenáre.

I n te l igentný  as istent  rozpoznávan ia 
dopravných obmedzení (ISLW)
Funkcia Inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení vám pomáha 
dodržiavať rýchlostné obmedzenia. Systém číta obmedzenia rýchlosti a zákazy 
predbiehania pomocou kamery na čelnom skle a tieto informácie prehľadne zobrazí 
na obrazovke navigačného systému a prístrojovom paneli, takže môžete vykonať 
potrebné opatrenia.

Adaptívny tempomat so systémom  
Stop & Go (SCC)
Pomocou kamery a radaru adaptívny tempomat reguluje rýchlosť modelu Niro 
a jeho vzdialenosť od vozidla pred ním. Systém udržiava vzdialenosť od vozidla pred 
vami a automaticky upravuje rýchlosť vášho vozidla. Ak vozidlo pred vami zrýchli, 
model Niro zrýchli až na nastavenú rýchlosť. Ak vozidlo vpredu spomalí a nie je 
možné udržať prednastavenú bezpečnú vzdialenosť, systém zníži rýchlosť 
a prípadne aj zastaví vozidlo.
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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.

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

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

24dielov 140m

komponentov
tvarovaných
za tepla

pokročilých
adhezív

Elektronický stabilizačný systém (ESC)
Systém ESC automaticky prenáša správne množstvo brzdnej sily 
na jednotlivé kolesá na základe vyhodnotenia krútiaceho momentu 
motora a podmienky jazdy, čím zabezpečuje optimálny brzdný 
účinok a smerovú kontrolu.

Systém monitorovania únavy vodiča (DAW) Systém sleduje volant, smerové signály 
a zrýchľovanie a zisťuje, či strácate koncentráciu. Ak sa u vás prejavia známky 
ospalosti, systém DAW aktivuje zvukové varovanie a na prístrojovej doske sa 
rozsvieti symbol šálky kávy, čím vám pripomenie, aby ste si dali prestávku.
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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.

Audiosystém s farebnou TFT LCD dotykovou obrazovkou 
Audiosystém s ostrou a používateľsky príjemnou 
8“ farebnou dotykovou obrazovkou TFT-LCD ponúka 
užitočné funkcie, ako sú príjem digitálneho vysielania (DAB) 
a zobrazenie cúvacej kamery.

4544

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.

SILA PERSONALIZÁCIE

Okrem impozantného množstva štandardných funkcií si môžete vybrať z bohatej 

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

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

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 
prístrojovom paneli.

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

USB nabíjačka/menič striedavého prúdu (220 V)  Nabite 
USB zariadenia a využite menič striedavého prúdu, ktorý 
vám umožní napájať prenosné počítače a iné 
kompatibilné domáce sieťové zariadenia. 

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.

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

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

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

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.

Porty USB  Pripojte svoj smartfón cez port USB, aby 
ste mohli používať Android AutoTM/Apple CarPlayTM 
alebo nabíjať svoje zariadenia.
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VONKAJŠÍ SVET
 NA VÁS ČAKÁ

Tieto špeciálne doplnky Kia sú určené na podporu 

všetkých vašich outdoorových aktivít.

1.  Rohož do batožinového priestoru so sivým odtieňom 
Na mieru prispôsobená rohož ochráni batožinový priestor pred mokrými, zablatenými 
a špinavými predmetmi. Vyznačuje sa logom Niro a po bočných okrajoch má sivý odtieň. 
Dostupné pre hybrid, plug-in hybrid aj elektrické vozidlá.

2.  Koberček do batožinového priestoru 
Či už veziete vášho zvieracieho miláčika, týždenný nákup alebo batožinu pre rodinu – tento 
na mieru vyrobený koberček s dvojitým prešívaním udrží batožinový priestor dlhodobo čistý,  
nový a štýlový. K dispozícii pre vozidlá typu Hybrid a plug-in Hybrid.

3.  Univerzálne koberčeky so sivým odtieňom 
Tieto odolné koberčeky majú prispôsobený tvar a upevňovacie body, ktoré ich držia pevne 
na svojom mieste. S logom vozidla a dizajnovými prvkami v sivom vyhotovení pre elektrické 
vozidlá. K dispozícii aj pre vozidlá typu Hybrid a plug-in Hybrid.

4.  Textilné koberčeky, prémiové 
S prémiovými koberčekmi na podlahu s luxusným vzhľadom dodáte interiéru vášho vozidla 
dokonalý vzhľad. Výrazné a hrubé koberčeky sú ozdobené vkusným čiernym a strieborným 
kovovým logom Kia v prednom rade. K dispozícii pre vozidlá typu Hybrid a plug-in Hybrid.

5.  Nabíjací kábel, režim 3 
Rýchle nabíjanie vášho nového modelu e-Niro nemôže byť jednoduchšie 
a rýchlejšie. Nabíjací kábel, režim 3, môžete použiť na nabíjanie vášho 
elektrického vozidla z verejných nabíjacích staníc a súkromných nabíjacích staníc 
vybavených zásuvkami typu 2. K dispozícii aj pre vozidlá typu plug-in Hybrid. 

6.  Vešiak na oblek 
Bez záhybov, bez stresu. Vešiak na oblek sa jednoducho upevňuje k prednému 
sedadlu a rovnako rýchlo ho možno oddeliť a použiť inde. K dispozícii pre vozidlá 
typu Hybrid, plug-in Hybrid a elektrické vozidlá.

7.  Priečne strešné nosiče, hliníkové 
Tieto silné a dokonale sediace hliníkové priečne strešné nosiče, ktoré sú ľahké 
a jednoducho sa inštalujú, vám pomôžu prepraviť všetko, čo by ste 
pravdepodobne mohli potrebovať na vašom nasledujúcom dobrodružstve. 
K dispozícii pre vozidlá typu Hybrid, plug-in Hybrid a elektrické vozidlá.
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Koža Saturn Black  

K dispozícii pre HEV a PHEV
Tkaná látka a koža Saturn Black 

K dispozícii pre HEV a PHEV

Tkaná látka Saturn Black

K dispozícii pre HEV a PHEV

Tkaná látka Saturn Black a syntetická koža 

K dispozícii len pre EV

Jednofarebný interiér Saturn Black

POSAĎTE SA A NECHAJTE SA INŠPIROVAŤ
Kia Niro je o individuálnom štýle: Vyberte si zo širokej škály farieb, 

kože, syntetickej kože a textilných doplnkov – všetko navrhnuté z prvotriednych 

materiálov a v oku lahodiacom dizajne.  

Balík kože v slivkovej farbe 

K dispozícii pre HEV a PHEV

Balík kože v čiernej a modrej farbe  

K dispozícii len pre EV

Balík tkanej látky a syntetickej kože v čiernej 
a modrej farbe 

K dispozícii len pre EV

Farebné balíky
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1555 18-palcový disk 1569 18-palcový disk

Clear White (UD) Silky Silver (4SS)

Gravity Blue (B4U)Aurora Black Pearl (ABP)Platinum Graphite (ABT) Deep Cerulean Blue (C3U)
k dispozícii pre HEV a PHEV

Steel Grey (KLG)
k dispozícií pre HEV a PHEV

Snow White Pearl (SWP)

Horizon Blue (BBL)
k dispozícii pre HEV a PHEV

Yacht Blue (DU3) 
K dispozícií pre EV

Runway Red (CR5)

Rozmery a kapacitaInteriér

Rozmery (mm)
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* e-Niro

Farba karosérie

TECHNICKÉ ÚDAJE A FARBY

Kolesá

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

Prvý rad Druhý rad

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

Motory 1,6 l GDi HEV* 1,6 l GDi PHEV* Elektromotor**

Prevodovka 6-stupňová DCT 6-stupňová DCT Bezstupňová redukčná
Pohon FWD FWD FWD
Druh paliva Hybrid (benzín) Plug-in Hybrid (benzín)  Elektrické
Typ ventilov 16 (štyri na valec) 16 (štyri na valec) -
Zdvihový objem motora (cm3) 1580 1580 -
Max. výkon (iba motor) (k pri ot/min)

(kW/ot/min)
105/5700
77,2/5700

105/5700
77,2/5700

-
-

Max. krútiaci moment (iba motor) (kg.m/ot/min)
(lb-ft/ot/min)
(Nm/ot/min)

15,0/4000
108,5/4000
147/4000

15,0/4000
108,5/4000
147/4000

-
-
-

Maximálna rýchlosť (km/h) 164 172 Dlhý dojazd: 167 km/h 
Stredný dojazd: 155 km/h

Kombinovaný výkon hybridného systému TMED (Elektrické zariadenie namontované na prevodovku) -
Max. výkon (k pri ot/min) 141/5700 141/5700 -
Max. krútiaci moment (Nm pri ot/min) 265/1. rýchlostný stupeň 

(1000 – 2400)
265/1. rýchlostný stupeň 

(1000 – 2400)
-

HSG Synchrónny AC elektromotor -
Max. výkon (k) 10,9 10,9 -

Max. krútiaci moment (Nm) 35,3 35,3 -
Elektromotor Synchrónny motor s permanentným magnetom
Max. výkon (k) 43,5 60,5 Dlhý dojazd: 204/3800 – 8000

Stredný dojazd: 136/2600 – 8000
Max. krútiaci moment (Nm) 170 170 Dlhý dojazd: 395/0 – 3600

Stredný dojazd: 395/0 – 2400
Typ batérie LIPB (Lítium-iónový polymérový akumulátor)
Napätie (V) 240 360 Dlhý dojazd: 356

Stredný dojazd: 327
Kapacita (Ah) 6,5 24,7 Dlhý dojazd: 180

Stredný dojazd: 120
Kapacita (kWh) 1,56 8,9 Dlhý dojazd: 64

Stredný dojazd: 39,2
Výkon (kW) 42 59 Dlhý dojazd: 170

Stredný dojazd: 104
Hmotnosť (kg) 38,5 117 Dlhý dojazd: 457

Stredný dojazd: 317
Maximálna rýchlosť s EV (km/h) 120 120 Dlhý dojazd: 167

Stredný dojazd: 155
CO2 kombinovaná (mesto) (g/km) 85 – 77 - 0
CO2 kombinovaná (mimo mesta) (g/km) 103 – 83 - 0
CO2 kombinovaná (kombinovaná) (g/km) 97 – 79 - 0
CO2 kombinovaná (vážená kombinovaná) (g/km) - 29 -
Spotreba paliva (mesto) (l/100 km) 3,8 – 3,4 - 0
Spotreba paliva (mimo mesta) (l/100 km) 4,5 – 3,6 - 0
Spotreba paliva (kombinovaná) (l/100 km) 4,2 – 3,4 - 0
Spotreba paliva (vážená kombinovaná) (l/100 km) - 1,3 -
Dojazd čisto na elektrinu (km) - 58 Dlhý dojazd: 455

Stredný dojazd: 289
Spotreba energie (kWh/100 km)  - 12,2 Dlhý dojazd: 15,9

Stredný dojazd: 15,3
Pohotovostná hmotnosť (kg) (max.) 1510 1576 Dlhý dojazd: 1791

Stredný dojazd: 1646
Celková hmotnosť vozidla (kg) 1930 2000 Dlhý dojazd: 2230

Stredný dojazd: 2080
Max. hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1300 1300  -
Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 600 600  -

16" zliatinové disky

16" zliatinové disky
k dispozícii len pre PHEV a HEV

17" zliatinové disky
k dispozícii len pre EV

18" zliatinové disky 
k dispozícii len pre HEV

* Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj štýl riadenia, netechnické činitele a aktuálny stav vozidla.
CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.
Všetky údaje, ilustrácie a technické údaje v tejto publikácii sú platné v čase zadávania do tlače a podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Modely a špecifikácie uvedené
v tejto publikácii sa môžu líšiť od modelov dostupných na našom trhu. Vzhľadom k obmedzeniam v procese výroby sa farby karosérie môžu od skutočných farieb mierne líšiť.
Aktuálne informácie získate u najbližšieho predajcu Kia.



V rámci nášho rozsiahleho prísľubu kvality 

majú všetky nové vozidlá Kia od výroby 

vybavené navigačným zariadením LG nárok na 

6 bezplatných aktualizácií máp ročne v servisnom 

stredisku. Tento jedinečný program zaisťuje, že 

váš navigačný systém je vždy aktuálny.

7-ročná 
aktualizácia máp
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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 informá-
cie o úspechoch vo vývoji alternatívnych palív ako sú 
kvapalný 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 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.G A R A N C I A  K VA L I T Y

ROČNÁ ZÁRUKA
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