
De Kia



Life is what you make of it.
Welcome to the world of Kia.

Life is spectacular. It is vivid, unpredictable and exciting  

in all its facets. Whatever will happen, wherever you will  

go and whatever you will discover, Kia is with you.

We at Kia have dedicated our lives to making a contribution 

towards building a better future. That is why we develop 

and build cars which help you to discover and enjoy new 

horizons. Cars with stunning designs, advanced technologies 

and smart solutions. Cars with our remarkable 7-year  

warranty as proof of our outstanding quality. Whatever 

we do, we are driven by one mission: to always exceed  

your expectations. We call it ‘The Power to Surprise’.

Now, we invite you to take a closer look and allow us to 

surprise you.

Het leven is wat je er zelf van maakt.
Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, 
onvoorspelbaar en spannend in al zijn facetten. 
Wat er ook gebeurt, waar je ook heen gaat en wat 
je ook gaat ontdekken, Kia is erbij. 

Bij Kia bouwen we graag aan een betere 
toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen wij 
auto’s waarmee jij de wereld kunt verkennen, 
dichtbij of ver voorbij de horizon. Prachtige auto’s 
met geavanceerde technologieën en slimme 
oplossingen. Auto’s met onze unieke zeven jaar 
garantie, als ultiem bewijs van onze buitengewone 
kwaliteit. Bij alles wat we doen staat er altijd maar 
één doel centraal: jouw verwachtingen overtreffen. 
Wij noemen dat ‘The Power to Surprise’. 

We nodigen je uit om deze Kia Niro eens goed te 
bekijken. Zodat wij je opnieuw kunnen verrassen.
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Verantwoord rijden was nog nooit zo leuk. En zo opwindend. De Kia Niro gooit alle bestaande 
regels overboord: in deze crossover hybride is het niet óf, óf, maar én, én. Een duurzame, 
zuinige hybride, met de stijl, technologie en veelzijdigheid van een crossover. De beste keuze 
als je het milieu minstens zo belangrijk vindt als je rijplezier. 

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN

DE KIA NIRO. CROSSOVER. HYBRIDE.
*  Getoonde 18” wielen is de SUNG accessoire-set die op verzoek van de klant gemonteerd kan worden na registratie.
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Ook van binnen toont de Niro zijn bijzondere klasse, met 

hoogwaardige materialen en innovatieve technologie. Het prachtige 

dashboard loopt naadloos over in het hightech instrumentenpaneel 

en het riante 10,25” TFT LCD breedbeeld touch screen. Zo heb je 

navigatie en multimedia altijd direct aan je vingertoppen, net als de 

schakelflippers achter het stuurwiel waarmee je trefzeker de juiste 

versnelling kiest. 

MAXIMAAL COMFORT 

SLIMME IDEEËN,

Navigatiedisplay
Op het nieuwe navigatie- en multimediasysteem kun je tot drie 
verschillende functies tegelijk bekijken en bedienen. Zoals route-
instructies, je muziekspeler en de weersverwachting met de 
voorspellingen voor je bestemming: allemaal tegelijk op 
hetzelfde slanke en frameloze 10,25” beeldscherm.

Instrumentenpaneel
Het nieuwe, volledig digitale instrumentenpaneel verrast je met 
een digitale snelheidsmeter en instelbare kleuren en graphics. 
Alle belangrijke informatie krijg je zo helder gepresenteerd, 
inclusief rijmodus, accureserves en resterende actieradius. Plus: 
je kunt de weergave naar eigen smaak aanpassen. 

HYBRIDE
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Actieve luchtklep Een actieve luchtklep 
achter de grille koelt het motorblok. Hij 
sluit wanneer mogelijk om de lucht-
weerstand te beperken, wat betere 
prestaties en brandstofefficiency oplevert. 

Achter diffuser Een diffuser aan de 
achterkant van de Niro heeft 
lengtegroeven voor stabiliteit en 
luchtstroombeheersing. 

Achterspoiler Boven het achterraam 
gebruikt een spoiler de luchtstroom om de 
Niro bij hogere snelheden meer stabiliteit 
te geven. 

Energie-efficiënte eigenschappen

Permanente  
magneet-elektromotor

De elektromotor levert niet 
alleen tot 43pk, maar onder-
steunt in hybride stand ook de 
brandstofmotor en laadt de 
accu op tijdens afremmen. 

6-traps DCT

Een 6-traps DCT (Dual Clutch 
Transmission) brengt het 
motorvermogen ef f ic iënt 
over en zorgt voor dyna-
mische rijeigenschappen, met 
een snelle schakelrespons en 
een direct gevoel.

1.6 GDi motorblok 
141 PK Gecombineerd maximaal 
vermogen

Het 1.6 GDi motorblok genereert 
een maximaal vermogen van 
105pk bi j 5700 tpm en een 
maximaal koppel van 147Nm bij 
4000 tpm: de perfecte match 
voor het hybride systeem van 
de Kia Niro. Opgeteld levert het 
systeem een gecombineerd 
maximaal vermogen van 141pk.

Regenererend remsysteem

Kinetische energie die opgewekt wordt bij het 
afremmen, wordt opgevangen en omgezet in 
elektriciteit. Dit wordt gebruikt om de accu weer 
op te laden. 

Lithium-ion polymere accu

De duurzame en lichte 1.56kWh 
lithium-ion polymeer accu levert 
op efficiënte wijze elektrische 
energie en koelt bovendien zeer 
effectief. Hij is veilig geplaatst 
onder de achterbank en heeft 
maar liefst 7 jaar garantie.

Banden met lage rolweerstand

Om meer afstand uit iedere liter 
brandstof te halen, zijn de banden zo 
o n t w o r p e n  d a t  z e  e e n  l a g e 
rolweerstand hebben. Zo besparen ze 
meer energie. 

Aerodynamische onderkant

Buiten het zicht zijn de aandrijflijn, 
het chassis, de uitlaat en het design 
zo ontworpen dat ze zo min mogelijk 
luchtweerstand opwekken als de Niro 
vooruit beweegt. 

HYBRIDE

De Kia Niro werkt met een parallel hybride systeem dat schakelt tussen 
brandstof en elektrisch vermogen, of een combinatie van beide. Het 
systeem werkt naadloos en direct, en is het meest efficiënt in zijn klasse. 
De CO2-uitstoot is met 86 g/km inspirerend laag.

AANGEDREVEN DOOR TWEE KRACHTBRONNEN

MILIEUBEWUST RIJDEN,  

Start (EV) Bij wegrijden vanuit 
stilstand gebruikt het systeem 
uitsluitend vermogen van de 
elektromotor. Dit zorgt voor 
brandstofbesparing bij rijden in 
het stadsverkeer. 

Rustige acceleratie (EV) Tijdens 
rustige acceleratie gebruikt het 
systeem ook uitsluitend de 
elektromotor.  

Snelle acceleratie Trek je sneller 
op dan werkt de 
brandstofmotor samen met de 
elektromotor om de Kia Niro 
snel op de gewenste snelheid 
te krijgen. 

Consistent Op relatief constan-
te snelheid schakelt het sys-
teem in power-assist modus, 
waarbij de brandstofmotor de 
primaire krachtbron is. 

Afremmen Het regenererende 
remsysteem maakt gebruik 
van iedere snelheidsafname, 
door energie op te vangen en 
op te slaan in de accu, om later 
te gebruiken.

GESTROOMLIJNDE SCHOONHEID 
MET EEN GEDACHTE
Het aerodynamische design zorgt ervoor dat de luchtweerstand wordt 
doorbroken, wat extra kilometers per tank oplevert.
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PLUG-IN HYBRIDE

Met de H/EV-knop, naast de schakelpook in de middenconsole, kies je of je hybride of 
uitsluitend elektrisch wilt rijden. De EV-modus is de ideale stand voor stadsritten: daarbij 
rijd je vrijwel geruisloos en 100% emissievrij. Dankzij de sterke accu kun je in de stad tot 
wel 65* kilometer puur elektrisch rijden. Raakt de accu te ver leeg, dan schakelt het 
systeem automatisch terug in hybride modus: de brandstof- en elektromotor doen dan 
beide weer mee.

* In stadsverkeer, of tot 49 km in een gecombineerde WLTP-rijcyclus. 

Hybride/EV-rijden

In de nieuwe Kia Niro Plug-in Hybride wil je blijven rijden. Het doordachte en ruime interieur verrast je met 

zijn ambient dashboardverlichting, heldere lijnen en prachtige materialen, voor eindeloos uitzonderlijk 

comfort.

EINDELOOS GENIETEN.
EXTRA COMFORT 
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PLUG-IN HYBRID

Oplaadpoort
Opladen is kinderspel: dat kan gewoon via elk 220 V stopcontact of openbaar 
oplaadpunt. Aan openbare laadpunten met een capaciteit van 220 V/32 A kun je de 
Niro Plug-in Hybrid tot 100% opladen in circa 3 uur. 

Kabel-controller
De nieuwe Niro Plug-in Hybrid is standaard uitgerust met een oplaadkabel inclusief 
Kabel-controller. Het full colour display toont de laadstatus. Zo weet je precies hoe vol 
de accu’s zijn. 

De innovatieve Kia Niro Plug-in Hybrid combineert groene mobiliteit met eigentijds, door de 
natuur geïnspireerd design. Met helderblauwe accenten in voor- en achterbumper oogt hij net zo 
fris als hij rijdt.

GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR.
   MET HART VOOR HET MILIEU. 
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VOEL DE VERBONDENHEID

Nuttige plaatsen  

Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of een 

bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel eenvoudig 

in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

Oplaadpunten 

Met dit overzicht weet je altijd waar op jouw route of in je 

omgeving de dichtstbijzijnde oplaadpunten zijn, inclusief 

extra info over laadsnelheid en connectortype  

(voor PHEV en EV).

Parkeren  

Kia Live vertelt je waar in de buurt van je bestemming 

parkeerplaatsen zijn. Het toont openbare parkeerplaatsen 

op straat en in parkeergarages. Inclusief locaties, details, 

kosten en live beschikbaarheid. 

Live Verkeersinformatie 

Het navigatiesysteem brengt je tevens accurate 

verkeersinformatie van TomTom, die elke twee minuten 

wordt ververst. Zo weet je altijd waar het verkeer goed 

doorstroomt en welke wegen je beter even kunt mijden. 

Loopt het verkeer echt vast? Dan suggereert het systeem 

je snel een alternatieve route naar je bestemming.

Controles en ‘black spots’  

Met deze informatie weet je altijd zo actueel mogelijk 

waar je vaste of mobiele flitsers of trajectcontroles mag 

verwachten, of bijvoorbeeld milieuzones. Het systeem 

waarschuwt je ook voor plaatsen waar bovengemiddeld 

veel ongevallen gebeuren.

Weersverwachtingen 

Met weerberichten zie je direct wat voor temperaturen, 

zon- en neerslagkansen je op de plaats van bestemming 

mag verwachten, tot vier dagen vooruit. Zo weet je 

precies wat je moet inpakken: een warme jas, of toch de 

strandspullen?

UVO App
Deze superslimme nieuwe app, speciaal door Kia ontwikkeld voor Android en Apple 

smartphones, vertelt je alles wat je wilt weten over je auto, de actuele status en 

je gemaakte ritten. En, nog mooier: je kunt er veel zaken zelfs op afstand mee 

uitlezen of bedienen.

Kia Live
Deze nieuwe dienst werkt na activatie via de geïntegreerde  

SIM-kaart in het infotainmentsysteem. Deze ontvangt live data 

voor verschillende services. Zo heb jij onderweg altijd actuele 

informatie van buitenaf, direct op je navigatiedisplay.

KIA UVO CONNECT  
Met de nieuwe dienst UVO Connect, exclusief door Kia ontwikkeld, stap je in de toekomst van verbonden autorijden. 
Allereerst brengt de nieuwe Kia Live service nuttige real-time rit- en omgevingsinformatie naar je navigatiesysteem.  
Daar bovenop brengt de nieuwe UVO app relevante data over je auto naar je Android of Apple smartphone. 
Extra goed om te weten: deze nieuwe technologie is ontwikkeld conform de EU-normen voor privacy, transparantie  
en security.

Met deze functie stuurt je auto jou actief belangrijke 

berichten en updates zodra er iets gebeurt. Bijvoorbeeld als 

het alarm afgaat. Of als er onderhoud nodig is. Je kunt zelfs 

instellen dat je maandelijks een overzicht krijgt van al je 

ritten.

Vind mijn auto  

Vertelt je de laatst bekende locatie van je auto – ideaal voor 

het terugvinden van je auto in een onbekende stad of een 

groot parkeerterrein.

Voertuigstatus  

Biedt je een actueel overzicht van alle belangrijkste aspecten 

van je auto, zoals portiersloten. Voor een EV is ook de 

accustatus en het oplaadniveau beschikbaar in het overzicht.

Mijn ritten  

Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief 

gemiddelde rijsnelheid, afstand en reistijd. 

Airconditioning  

Hiermee kun je op afstand je climate control inschakelen.  

Zo kun je het interieur alvast verwarmen of afkoelen 

voordat je instapt (alleen voor EV).

Laadstatus 

Met deze functie kun je altijd en overal de actuele 

accustatus bekijken en oplaadsessies op afstand starten of 

stoppen.

Upload naar auto  

Handig: via de app stuur je ook draadloos en moeiteloos je 

volgende bestemming of route vanaf je smartphone naar 

het navigatiesysteem van je auto.

Portiervergrendeling 

Twijfel je of je auto wel op slot staat? Je ziet het direct in 

de UVO Connect app. Je kunt hem zelfs op afstand ont- en 

vergrendelen.

Diensten op afstand

Voertuiginformatie

Meldingen
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*  Getoonde 18” wielen is de SUNG accessoire-set die op verzoek van de klant gemonteerd kan worden na registratie.
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In auto’s die alsmaar complexer worden, is het steeds moeilijker om de rijervaring helder en 
overzichtelijk te houden. Daarom maakt onze slimme technologie autorijden makkelijker. De cockpit van 
de Niro is ontworpen als een slimme interface tussen mens en machine. Hij presenteert belangrijke 
informatie, terwijl hij tegelijkertijd ruis en afleiding minimaliseert. 

EENVOUDIGER BEWEGEN 
IN EEN COMPLEXE WERELD

Bluetooth handsfree met stemherkenning Eenvoudig je telefoon en andere mobiele 
apparaten verbinden en bedienen. Ingebouwde Bluetooth® connectiviteit verbindt mobiele 
apparaten voor onder andere muziek streamen en *handsfree mobiele communicatie, 
waaronder stemherkenning.

*  Deze functie is alleen beschikbaar als Apple Carplay of Android Auto gekoppeld is

Navigatie systeem
Verfrissend eenvoudig om af te lezen en te bedienen: het navigatiesysteem presenteert routes, kortste route 
opties en andere belangrijke informatie op een levendig 10.25" LCD kleuren touchscreen dat is verbonden aan de 
achteruitrijcamera. Het scherm kan gesplitst worden in drie secties voor eenvoudige toegang tot alle 
verschillende apps, voertuiginformatie en multimedia. Daarnaast stuurt deze optioneel ook een extern 
versterkt 8-speaker JBL® premium geluidssysteem aan. Het systeem is tevens voorbereid voor Android Auto en 
Apple CarPlay.

Draadloze smartphone oplader
Laad je mobiele telefoon draadloos op met de intelligente oplader in de mid-
denconsole. Je hoeft geen snoertje aan te sluiten. Een waarschuwingslampje 
houdt je op de hoogte van de batterijstatus.

7" TFT LCD supervision cluster
Een smaakvol, intelligent ontworpen en aanpasbaar supervision display presenteert je 
de buitentemperatuur, bandenspanningswaarschuwing en andere essentiële 
voertuig- en tripinformatie. Ook toont het de status van het hybride oplaadsysteem, 
waaronder brandstof- en accuniveaus en verbruik. Op het hoge-resolutie scherm zie 
je in een oogwenk alles wat je moet weten.
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Hoewel de Niro is gebouwd voor veelzijdig gebruik, biedt hij jou en je passagiers 
een waanzinnig ontspannen en verfrissende rijervaring dankzij stevige, 
ondersteunende stoelen en meer dan genoeg bewegingsruimte. Slimme features 
maken je reis prettig en productief. De bestuurdersstoel heeft een hele serie 
verstelmogelijkheden, zodat je altijd in een gezonde, actieve rijhouding zit. Beide 
voorstoelen zijn verwarmd en geventileerd. 

Slim bedieningssysteem 
voorstoelen
De Niro is ontworpen om jou veilig en fris 
naar je bestemming te brengen. De 
geventileerde voorstoelen bieden niet 
alleen een verkoelende luchtstroom als 
het warm is, maar zijn bovendien te ver-
warmen voor maximaal comfort in de 
winter.

Verwarmd stuurwiel 
Om rijden in de winter  comfortabeler te 
maken heeft de Niro optioneel stuurver-
warming.

8-voudig verstelbare bestuurdersstoel Om jouw rit zo comfortabel en prettig mogelijk 
te maken is de 8-voudig verstelbare bestuurdersstoel verticaal en horizontaal te 
verstellen, is hij kantelbaar en biedt hij lendenondersteuning. 

Stoel met 
geheugenfunctie
Je auto delen zonder steeds je stoel en 
spiegels te hoeven verstellen: De geheu-
genfunctie slaat de stoel- en spiegelposi-
ties van twee bestuurders op. 

Het interieur van de Niro is buitengewoon ruimtelijk voor een hybride. De royale hoofd-, schouder- en 

beenruimte nodigt je uit om te ontspannen. Omgeven door strakke, moderne en hightech accenten 

voel je je hier direct thuis.

VEEL STIJL, EEN HOOG PLAFOND
EN MAXIMAAL COMFORT

VERFRISSENDE 
RIJERVARING
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EEN RUIMTELIJKE, VEELZIJDIGE 
KIJK OP HYBRIDE

Met de nieuwe Kia Niro houd je dankzij zijn royale afmetingen – en slimme 
configuratiemogelijkheden - al je opties open. Het ruimtelijke interieur biedt jou en je 
passagiers meer dan genoeg hoofd- en beenruimte, terwijl je in de flinke 
kofferruimte probleemloos je bagage kwijt kunt. De veelzijdige 60:40 gedeelde 
achterbank is ook nog eens neer te klappen voor extra ruimte. Je hoeft dus nooit 
meer iets te laten staan. 

436Lbagageruimte (HEV)
Zelfs als alle stoelen bezet zijn kan er in de Niro een 
indrukwekkende 436 liter bagage mee. Dat betekent dat je 
tijdens je roadtrip, skivakantie of shopfestijn nog altijd meer 
dan genoeg ruimte hebt voor familie en vrienden. 

Bagageafdekscherm Extra plaats onder de bagageruimte

Opbergruimte voor een reservewiel
Neerklapbare 60:40 verdeelde 
achterbank

Volledig neerklapbare, gedeelde achterbank 
De achterbank is 60:40 verdeeld en kan volledig neergeklapt worden, voor 
maximale bagageruimte en flexibiliteit. Dat betekent eindeloze mogelijkheden 
om verschillende combinaties van passagiers en bagage mee te nemen. 

Flexibel interieur 
Het interieur van de Niro is flexibel genoeg voor jouw actieve levensstijl: jij 
bepaalt, de Niro past zich aan. De achterbank kun je neerklappen voor grote 
stukken bagage, terwijl je je kostbaarheden veilig uit het zicht kunt opbergen 
onder de bagageruimte.

*  Getoonde 18” wielen is de SUNG accessoire-set die op verzoek van de klant gemonteerd kan worden na registratie.
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Veiligheid: 
Detecteert gevaar en 
waarschuwt je of grijpt 
in als dat nodig is. 

Gemak: 
Helpt stress vermin-
deren en verhoogt je 
rijplezier. 

VEILIG VOOR DE PLANEET
EN HAAR BEWONERS
DRIVE WiSE is onze nieuwe ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) technologie. Het is 
ontwikkeld voor rijplezier en maximale veiligheid, doordat het je vervelende of lastige taken 
achter het stuur uit handen neemt. 
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BESCHERMEND TOT 
OP MOLECULAIR NIVEAU
De Niro helpt je bewust te worden en te blijven van je positie op de weg en de 
beweging van auto’s om je heen, en kan zelfs ingrijpen om je te beschermen. Als een 
soort extra paar ogen geeft DRIVE WiSE je aanwijzingen die jou veilig het verkeer 
door helpen. Op basis van continue berekeningen helpt het systeem jou afstand te 
houden van andere voertuigen en voetgangers, problemen en verrassingen te 
vermijden. Zo bereik je veilig en stressvrij je bestemming. 

Kruisend verkeersdetectie achter 
Kruisend verkeersdetectie maakt achteruit een parkeerplaats of oprit uitrijden veilig 
door je te waarschuwen als er verkeer van achteren aankomt.

Parkeerassistentie
Om jou vertrouwen te geven bij het inparkeren, gebruikt de parkeer-assistentie 
ultrasone sensoren die je waarschuwen wanneer er obstakels van achteren worden 
gedetecteerd.  

Autonome noodremassistentie
De autonome noodremassistentie monitort zowel 
voertuigen die voor je rijden als voetgangers die oversteken. 
Dankzij sensoren en een camera waarmee hij de afstand en 
snelheid van voertuigen meet, geeft hij een waarschuwing 
als hij een potentiële botsing detecteert. Als de bestuurder 
niet reageert, remt de auto automatisch om een ongeval te 
vermijden of beperken.

Voetgangersbescherming

De Kia Niro herkent ook voet-
gangers:  a ls de Autonome 
remassistentie een stilstaande 
of bewegende voetganger bij of 
op de rijbaan ziet, geeft het  
systeem een signaal en brengt 
zo nod ig de auto ze l f  tot 
stilstand.

Voertuigherkenning

De Autonome noodremassistentie ziet met 
sensoren en camera’s eventuele voorliggers. Op 
basis van hun snelheid en afstand berekent hij 
continu het botsrisico. Bij dreigend gevaar geeft hij 
een waarschuwing en maakt indien nodig zelf een 
noodstop.

Automatische rijbaanvolgassistentie 
Dit systeem is een grote stap vooruit in de richting van semi-autonoom rijden en 
maakt level 2 autonoom rijden mogelijk.  Afhankelijk van snelheid en richting van de 
voorligger bedient de automatische rijbaanvolgassistentie de snelheid, de 
vertraging en de besturing en volgt op een vooraf ingestelde veilige volgafstand. 
Het werkt met een videocamera en radarsensoren en ‘leest’ de rijbaanmarkering 
om de auto netjes in zijn baan te houden. Dit systeem werkt bij snelheden van 0 en 
180 km/h. 
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Actieve rijbaanassistentie 
De standaard geleverde actieve rijbaanassistentie gebruikt een camera om 
de lijnen van je rijbaan te detecteren. Zodra je onbedoeld buiten je rijbaan 
raakt, stuurt de actieve rijbaanassistentie je terug naar de juiste positie op 
jouw rijbaan. 

Adaptieve cruise control met Stop&Go
Een sensor achter de grille meet de afstand tot het voertuig voor je en past indien 
nodig de snelheid automatisch aan om een veilige afstand te bewaren. Vervolgens 
brengt de adaptieve cruise control je weer op de ingestelde snelheid, zonder dat je hier 
iets voor hoeft te doen. Zodra het voertuig voor je weer wat sneller gaat, zal de Niro 
ook versnellen tot de ingestelde snelheid. Wanneer het voertuig voor je langzamer 
gaat rijden en de vooringestelde snelheid en veilige afstand niet gehandhaafd kunnen 
worden zal het systeem de snelheid verlagen of zelfs de auto tot stilstand brengen.

Dodehoekassistentie 
De dodehoekassistentie heeft sensoren aan de zij- en achterkant van de auto die je 
blinde hoeken monitoren en je indien nodig waarschuwen voor auto’s in je blinde hoek. 
Zo kun je veiliger en eenvoudiger van rijbaan wisselen. 

Eco DAS (bestuurderassistentiesysteem)
Het nieuwe Eco Driving Assistant-systeem (Eco-DAS) ondersteunt de bestuurder om 
zo zuinig mogelijk te rijden. Eco DAS omvat Coasting Guide Control (CGC) en Predictive 
Energy Control (PEC). CGC adviseert de bestuurder wanneer hij het beste gas kan 
liften of afremmen. PEC maakt gebruik van het navigatiesysteem en de cruise control, 
om actief het energieverbruik te beïnvloeden op basis van topografische 
veranderingen op de route vóór de auto. Zo bepaalt het systeem wanneer de batterij 
op het beste moment bijgeladen kan worden en op welk moment de opgeslagen 
energie het meest efficiënt benut kan worden. Uniek aan het systeem is dat het ook 
rekening houdt met hoogteverschillen. 

Snelheidsbordenherkenning
Met de Snelheidsbordenherkenning of SLIF (Speed Limit Information Function) hoef je 
nooit meer te twijfelen over de maximumsnelheid ter plaatse. Een camera in de 
voorruit herkent snelheidsborden en eventuele inhaalverboden langs de weg, en toont 
die in de navigatie en in het instrumentenpaneel. 
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delen 140m

TECHNOLOGIE DIE 
GEMOEDSRUST OPLEVERT
Design reflecteert karakter, en de Niro is gebouwd voor veiligheid. Van de geavanceerde 
materialen van de carrosserie en de manier waarop ze geplaatst zijn, tot het gebruik van de 
nieuwste, veiligste en meest proactieve driver-assistance systemen: bij de Niro draait alles om 
veiligheid. Engineering kan wonderen verrichten, maar wat ons betreft is het mooiste van 
hedendaagse technologie dat het je uit de problemen kan houden en je veilig door een hectische 
dag kan loodsen. 

Elektronisch stabiliteitsprogramma 
Het elektronisch stabiliteitsprogramma zorgt voor optimale 
remprestaties en koersvastheid door op basis van berekeningen van 
koppel en rijomstandigheden automatisch de juiste hoeveelheid 
remvermogen naar ieder wiel te sturen.

Hellingproefassistentie 
Met de hellingproefassistentie wordt de hellingproef een makkie, omdat het systeem 
voorkomt dat je achteruit rolt door subtiel twee seconden te remmen als jij je voet van 
de rem haalt om gas te geven. 

Zeven airbags
Om inzittenden te beschermen en mogelijke verwondingen bij een 
ongeval te beperken, heeft de Niro twee voor-, zij- en gordijn-airbags 
voor de bestuurder.

Geavanceerd hoogwaardig staal (AHSS) en hitte geperste componenten
De nieuwe Kia Niro is voor 53% gemaakt van geavanceerd hoogwaardig staal 
(AHSS), wat zorgt voor een ongekende stijfheid. Het op hoge temperatuur 
persen van componenten is toegepast op 24 onderdelen in stress-zones. Dit 
levert een aanzienlijk sterkere carrosserie op, verbetert de bescherming in de 
cabine en verbetert de dynamische performance. 

Aluminium motorkap en achterklep
Terwijl kritieke zones gemaakt zijn met meer hoogwaardig staal 
dan ooit tevoren, zijn de motorkap en achterklep juist gemaakt 
van aluminium. Dit levert een gewichtsbesparing van 11 kilo op, 
wat zorgt voor betere handling en brandstofefficiency. 

geavanceerd 
hoogwaardig 

staal

onderdelen met 
hitte geperste 
componenten 

slimme lijm 

Vermoeidheidsherkenning
Dit systeem merkt het als je slaperig wordt achter het stuur, door te letten op de 
bediening van stuurwiel, richtingaanwijzers en gaspedaal en de totale ritduur. Slaat de 
vermoeidheid toe, dan geeft het een geluidssignaal en verschijnt een pictogram van een 
kop koffie in het instrumentenpaneel: tijd voor een pauze! 
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Bovenop een indrukwekkende lijst standaard features heb je de keuze uit een hele serie 
comfort- en gemak opties, ontwikkeld om jouw Niro echt helemaal eigen te maken. 

DE POWER VAN PERSONALISEREN

Stuurwiel afstandsbediening Houd je ogen op de weg. 
Met de afstandsbediening op het stuur bedien je de 
audio, activeer je stemherkenning, neem je telefoontjes 
op en beëindig je ze, stel je snelheden in en krijg je 
toegang tot het clustermenu.

USB-poorten Verbind je smartphone via de USB poort 
om Android AutoTM/Apple CarPlayTM te gebruiken of om 
je mobiele apparaten op te laden.

Bluetooth Communiceer en deel content draadloos en 
met minimale afleiding, via verbonden Bluetooth 
apparaten. 

JBL sound system technologie Geniet van heldere, sprankelende muziek die jouw Niro vult met een levendig geluid. 
Het state-of-the art geluidssysteem heeft een externe versterker, JBL speakers en innovatieve Clari-Fi 
muziekrestauratietechnologie die de geluidskwaliteit van gecomprimeerde muziek verbetert en high-definition 
geluid levert. 

Kleuren TFT-LCD touchscreen audio-weergave  Het 8" 
kleuren TFT LCD-touchscreen bevat handige functies 
zoals een achteruitrijcamera.

Aluminium pedalen Race-geïnspireerde aluminium 
pedalen hebben een rubberen noppenpatroon voor grip 
en nog opwindender rijden.  

Bandenspanningcontrolesysteem (TPMS) Dit systeem 
monitort de bandenspanning in iedere band. Het 
systeem waarschuwt je op je display voor een 
leeglopende band.

Dual-zone volledig automatische klimaatbeheersing 
Schakelt automatisch de airconditioning of verwarming 
aan/uit om de verschillende ingestelde temperaturen 
voor de bestuurder en bijrijder te handhaven.

Automatisch ontwasemingssysteem Sensoren detecteren condensvorming aan de binnenkant van de voorruit en 
schakelen automatisch het ontwasemingssysteem in voor maximale zichtbaarheid en veiligheid. 

Dorpellijsten De dorpellijsten geven de Niro niet alleen 
een sportievere look, maar beschermen bovendien de 
lak bij in- en uitstappen.  

Dakrails / Schuifdak  Draag een dakkoffer en (sport)
uitrusting veilig op het dak. Een elektrisch schuifdak 
opent of sluit met een druk op de knop om zonlicht en 
frisse lucht binnen te laten. 

Achterconsole verwarming  Passagiers op de 
achterbank bepalen hun eigen klimaat met behulp van 
de verwarming achterop de middenconsole.  

Auto Light Control Activeer Auto Light Control en de 
koplampen en achterlichten gaan automatisch aan bij 
schemering en in het donker.

In ruitenwisser geïntegreerde achteruitrijcamera De 
achteruitrijcamera is geïntegreerd in de bevestiging van 
de ruitenwisser, voor een strakke look. Bovendien blijft 
de lens zo beter droog in slecht weer.

Haaienvin antenne Een stijlvolle, aerodynamische 
haaienvin antenne zorgt voor optimale ontvangst van 
AM/FM radio, DAB+, digitale radio en navigatie. 

*  Getoonde 18” wielen is de SUNG accessoire-set 
die op verzoek van de klant gemonteerd kan worden na registratie.
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STIJLVOL INTERIEUR 
Kies uit volledig stof, stof-/ledercombinatie of volledig lederen 
stoelbekleding. Het centrale deurpaneel kan ook worden afgewerkt in 
hoogglans zwart.

Volledig zwart leder (ExecutiveLine)Stof-/ leder combinatie (DynamicLine/DynamicPlusLine)Volledig stof (ComfortLine)

Saturn Black interieur
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Clear White (solid) 

Silky Silver (metallic)

Platinum Graphite (metallic) 

Horizon Blue (metallic)

Deep Cerulean Blue (metallic) 

Snow White Pearl (metallic)

Steel Grey (metallic) 

Aurora Black Pearl (metallic)

Gravity Blue (metallic) 

Runway Red (metallic)

Velgen

Afmetingen (mm)

Kleuren 

Totale lengte 4355 Beenruimte (voor) 1059

Totale breedte 1805 Beenruimte (achter) 950

Totale hoogte 1545 Hoofdruimte (voor) 1018

Wielbasis 2700 Hoofdruimte (achter) 993

Spoor (voor) 1555 Schouderruimte (voor) 1423

Spoor (achter) 1569 Schouderruimte (achter) 1402

Overhang (voor) 870 Grondspeling 160

Overhang (achter) 785 Brandstoftank (l) 45

SPECIFICATIES EN KLEUREN

16” lichtmetalen velgen met 
aerodynamische wieldeksels

16” lichtmetalen velgen
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MET KIA HEB JE 
HEEL VEEL OM NAAR UIT TE KIJKEN

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking, daarna geldt een 
maximum van 150.000 km.

7 jaar garantie
Na tal loze rigoureuze betrouwbaarheids- en 
duurzaamheidstests kunnen we op de Niro, net als op 
alle andere Kia modellen, met trots een garantietermijn 
van zeven jaar aanbieden. Uniek in de branche. Elke 
nieuwe Kia profiteert van deze garantie van zeven jaar 
of 150.000 km op een nieuwe auto (onbeperkt aantal 
kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf 
jaar vier). Kijk voor de volledige garantie-voorwaarden 
in het garantieboekje. Deze volledige garantie is gratis 
en 100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op 
voorwaarde dat de auto volgens de voorgeschreven 
onderhoudsintervallen wordt onderhouden. Hierdoor 
blijft de restwaarde van de auto hoog en is de auto zeer 
aantrekkelijk voor toekomstige kopers.

5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie 
De hoogwaardige lak zorgt ervoor dat jouw nieuwe Kia 
langdurig beschermd is en mooi blijft glanzen. Ook is de 
nieuwe Niro voorzien van superieure corrosie- 
bescherming, waardoor wij maar liefst twaalf jaar  
garantie bieden tegen doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van Kia 
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. 
Ontdek meer over Kia en over onze spannende nieuwe 
auto’s. Lees alles over nieuwe technieken op het gebied 
van alternatieve brandstoffen, zoals vloeibaar gas, 
hybride technologie en brandstofcellen. Of ontdek waar 
ons milieuonderzoekscentrum op dit moment mee 
bezig is.

We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officieel 
partner van zowel de UEFA als de FIFA. Ook sponsoren 
we de Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Kia Finance 
De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen 
van een financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer 
om meer informatie.

Kia Autolease 
Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen 
om individuele leaseoplossingen. Kia Autolease biedt 
een breed en gevarieerd pakket van producten, zowel 
Full Operational Lease als Netto Operational Lease.

*  Getoonde 18” wielen is de SUNG accessoire-set die op verzoek van de klant gemonteerd kan worden na registratie.
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KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van 
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. 
De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt 
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien 
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, die niet leverbaar zijn op 
de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie contact op met de Kia-dealer. 
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

ZKDEXX050JUL20   201385  Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

kia.com
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