
De Niro.



Inspiratie komt niet toevallig. Inspiratie komt wanneer we onze comfortzone 
verlaten en nieuwe paden bewandelen. Wanneer we de wereld met een frisse 
blik en vanuit nieuwe perspectieven bekijken. We vinden ze wanneer we in 
beweging zijn. Kia wil u laten kennismaken met de inspirerende kracht van 
beweging zodat u alles uit uw creatieve vermogen kunt halen. Daarom bieden 
we u in alles wat we creëren de ruimte om inspiratie te vinden en de tijd om uw 
ideeën tot leven te brengen. Stap met ons mee in dit spannende avontuur en 
ontdek samen met Kia hoe beweging kan inspireren.

Beweging als inspiratie.
Ontdek de nieuwe Kia.



Als uw zoektocht naar een schoner milieu hand in hand gaat met de passie voor 
stijlvol rijden, hebben wij het antwoord hierop. Of, 3 antwoorden, om precies te 
zijn. De Kia Niro-serie voldoet aan verschillende behoeften met een veelzijdig, 
verbluffend crossover-ontwerp vol inspirerende technologie en met veel ruimte. 
Het model is verkrijgbaar als hybride, plug-in hybride en elektrisch voertuig 
zonder enige emissie. Er is maar één vraag: welk soort Niro spreekt uw groene 
kant aan?

Drie antwoorden op de 
vraag naar duurzaam rijden.



De Kia Niro Hybride is gemaakt voor wie zijn steentje wil bijdragen aan het 
milieu, maar niet aan kracht of esthetiek wil inboeten. De combinatie van 
verbrandingsmotor en elektrische motor staat garant voor een aangename 
rijervaring, terwijl de uitstoot tot een minimum beperkt blijft. En dat op een 
vlekkeloze manier. Wat meteen opvalt, zijn de mooi gestroomlijnde voor- en 
achterbumper, met nieuwe dubbele pijlvormige led dagrijlichten, een dynamisch 
rooster en originele led achterlichten. U hebt ook de keuze uit verschillende 
nieuwe lichtmetalen velgen, om de Hybride nog meer kracht te laten uitstralen.

Ga voluit voor groen.



Het stijlvolle interieur is afgewerkt met verfijnde materialen en uitgerust 
met spitstechnologie, zoals het indrukwekkende eendelige dashboard met 
naadloos ingebed nieuw high-tech instrumentenbord en een strak en breed 
high-definition 10.25” TFT lcd navigatie- en multimediascherm. Alle belangrijke 
informatie bevindt zich binnen handbereik, terwijl u dankzij de nieuwe paddle 
shifter moeiteloos schakelt. En om het u van bij het instappen al comfortabel 
te maken, zijn er lederen zetels met geïntegreerd geheugensysteem 
beschikbaar.*

Slimme ideeën voor  
maximaal comfort.

Navigatiedisplay*. Het navigatie- en multimediasysteem tilt 
personalisatie naar een hoger niveau. Dankzij de geavanceerde 
split-screenfunctie geeft het maximaal drie toepassingen 
tegelijkertijd weer. Bijvoorbeeld: navigatie, muziek en 
weersvoorspelling. En dat in een fraai en frameloos 10.25” design. 

Instrumentenbord*. Het nieuwe, digitale high-tech 7” supervision-
instrumentenbord is voorzien van een digitale snelheidsmeter en 
unieke visuals. U kunt er belangrijke statistieken mee opvolgen 
zoals huidige rijmodus, laadniveau, batterij en bereik. U kunt het 
scherm ook personaliseren naargelang de gewenste informatie. 

* Uitrusting naargelang de versie.



De echte schoonheid van het aerodynamische ontwerp van de Niro ligt in de 
manier waarop hij rijdt en door de lucht snijdt, en er zo extra kilometers uitperst.

Welgevormde en gestroomlijnde 
schoonheid met een doel.

Starten (volledig elektrisch). 
Bij het starten na een stop is 
het hybride systeem volledig 
afhankelijk van het vermogen 
van de elektromotor. Dit helpt 
het brandstofverbruik in 
het stop-and-go-verkeer te 
verminderen.

Zachte acceleratie (volledig 
elektrisch). 
Tijdens een lichte acceleratie 
maakt het systeem exclusief 
gebruik van het vermogen van 
de elektrische motor. Deze 
heeft voldoende rendement 
om uw snelheid te verhogen.

Volledige versnelling. 
De benzinemotor werkt samen 
met de elektromotor om de 
Niro op het gewenste toerental 
te krijgen bij een sterkere 
acceleratie.

Cruisen. 
Wanneer met relatief 
constante snelheden wordt 
gereden, schakelt het 
systeem over op de power-
assist-modus, waarbij de 
benzinemotor de belangrijkste 
bron van aandrijfkracht is.

Vertragen. 
Het regeneratief remmen van 
het systeem maakt gebruik 
van elke snelheidsdaling van 
het voertuig, vangt de energie 
op en slaat deze op in de accu 
voor toekomstig gebruik.

* Gecombineerde uitstoot variëren tussen 100 en 119 g/km, volgens WLTP-cyclus.

Actieve luchtklep. Een actieve luchtklep achter 
het rooster koelt de motor. De klep sluit bij 
hogere snelheden om de luchtweerstand te 
verminderen voor betere prestaties en efficiënt 
brandstofverbruik.

Achterste diffusor. Een spoilerpaneel 
onder de achterkant van de Niro is gevormd 
met longitudinale randen voor stabiliteit en 
aerodynamische controle.

Achterspoiler. Boven de achterklep maakt een 
achterspoiler gebruik van de luchtstroom om de 
wagen te helpen stabiliseren bij het rijden tegen 
een hoge snelheid.

Lithium-ion-polymeerbatterij. De lichtgewicht 1,56 kWh lithium-
ionpolymeerbatterij regelt de elektrische energie op een efficiënte 
manier en koelt effectiever. Er is 7 jaar garantie op de accu, die 
veilig onder de achterbank geïnstalleerd is.
Regeneratief remsysteem. Kinetische energie die wordt 
geproduceerd bij het vertragen of tot stilstand komen, wordt 
opgevangen en omgezet in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt op 
haar beurt weer gebruikt om de batterij op te laden.
Nieuw ontwikkelde DCT met  
6 versnellingen. Een nieuwe DCT (Dual Clutch Transmission) met 
6 versnellingen brengt het motorvermogen efficiënt over en zorgt 
voor dynamische rijeigenschappen met een snelle schakelrespons 
en een reactief gevoel.
Nieuwe Kappa 1.6 GDi-motor 141 pk gecombineerd vermogen. 
Deze 1,6 GDi-motor genereert een maximaal vermogen van 105 pk 
bij 5.700 tpm en een piekkoppel van 15,0 kg-m bij 4.000 tpm de 
perfecte match voor het hybride systeem van de Niro. Alles bij 
elkaar biedt het systeem een gecombineerd maximaal vermogen 
van 141 pk.
Elektromotor met permanente magneet. De elektrische motor 
levert tot 43,5 pk op zichzelf, maar ondersteunt de benzinemotor 
ook in hybride modus en laadt de accu op tijdens het afremmen.

Banden met lage rolweerstand. De banden zijn ontworpen met 
het oog op een lage rolweerstand, zodat ze bij elke omwenteling 
meer energie besparen en uit elke liter brandstof het maximum 
aantal kilometers halen.
Aerodynamica van de onderkant. Uit het zicht zijn de aandrijflijn, 
het chassis, de uitlaat en de blootgestelde carrosserie-elementen 
zo ontworpen dat de Niro zo min mogelijk weerstand creëert 
wanneer de wagen voortschrijdt.

De Niro maakt gebruik van een parallel hybridesysteem dat schakelt tussen 
benzine en elektrische energie, of een combinatie van beide, en laadt de 
accu waar mogelijk op. Het systeem is naadloos en responsief, terwijl het 
tegelijkertijd de hoogste efficiëntie in zijn klasse bereikt. De CO2-uitstoot is met 
100 g/km inspirerend laag.*

Milieuvriendelijk rijden 
aangedreven door twee harten.



* In een stadsomgeving bedraagt het bereik 65 km, of 49 km met een gecombineerde WLTP-cyclus.

Als u wilt genieten van het beste van beide 
werelden, een plaats waar mechanische en 
ecologische prestaties perfect in harmonie zijn, is 
de Plug-in Hybride een goede keuze.  
Hij imponeert niet alleen met een krachtige 
buitenkant. U kunt er tot 65 km* mee rijden zonder 
te herladen, ideaal voor dagelijkse verplaatsingen. 
Net als de Hybride lijkt deze Kia crossover 
multifunctioneler dan ooit. Hij is uitgerust met een 
gesloten rooster met diamantvormen, pijlvormige 
led dagrijlichten en een nieuwe achterbumper met 
led lichten.

Het beste van 
beide werelden.



Met de Kia Niro Plug-in Hybrid zult u met plezier heel wat tijd in de wagen 
doorbrengen. Van ruime afmetingen tot zacht aanvoelende materialen: hij 
toont zich op alle vlakken bijzonder comfortabel. Het exclusieve tweekleurige 
interieur (optie) in lichtgrijs/ zwart met blauwe accenten draagt bij tot de 
verfrissende look en tilt het gevoel van ontspanning en rust naar een nog 
hoger niveau.

Meer comfort om u fris  
tot uw bestemming te brengen.

Hybride-/EV-modus. Met een druk op de HEV-toets naast de 
versnellingspook kunt u overschakelen tussen de elektrische 
en hybride modus. In de EV-modus - ideaal voor stadsritten 
- gebruikt het systeem enkel elektrische energie om zonder 
brandstof of emissies te rijden*. Dankzij de capaciteit van de grote 
batterij geniet u van een indrukwekkend emissievrij rijbereik 
van meer dan 65 kilometer**. En wanneer het laadniveau van de 
batterij onder een bepaalde drempel zakt, schakelt het systeem 
automatisch over op de hybridemodus. Deze modus gebruikt 
beide energiebronnen en laat de benzine- en elektromotor 
simultaan werken om de auto aan te drijven.

Dual-mode schakelpaddles. Schakelpaddles geven de Niro 
Hybride en Plug-in Hybride een uniek gebruiksgemak. In de 
Eco-modus kunnen de schakelpaddles gebruikt worden om het 
regeneratieve remsysteem te bedienen. In de Sportmodus kan de 
bestuurder via de schakelpaddles vlot hoger en lager schakelen 
voor een sportievere rijervaring.

* Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch wordt 
geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: 
wanneer het laadniveau van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, 
wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer het nodig is om de 
cockpit te verwarmen.
** In een stadsomgeving bedraagt het bereik 65 km, of 49 km met een 
gecombineerde WLTP-cyclus.



De geavanceerde Kia Niro Plug-in Hybride 
combineert een gesofisticeerd, op de natuur 
geïnspireerd design met een ecovriendelijke 
rijervaring. Dankzij de strakke buitenkant is hij even 
aangenaam om naar te kijken als om mee te rijden. 
In een stadsomgeving bedraagt het bereik maar 
liefst 65 km, of 49 km met een gecombineerde 
WLTP-cyclus.

Geïnspireerd door de 
natuur. Geëngageerd 
voor het milieu.

Laadpoort. Geniet van een handig laadproces aan een 
220 V-stopcontact of een openbaar laadstation. De batterij  
van de Kia Niro Plug-in Hybrid kan worden opgeladen aan een 
openbaar laadstation (240 V, 16 A): tot 100% in ongeveer 2 uur  
en 15 minuten.

In de kabel geïntegreerde sturing. De Kia Niro Plug-in Hybrid 
is standaard uitgerust met een in de kabel geïntegreerde sturing. 
Het kleurenscherm op de kabel geeft de laadstatus van de batterij 
aan, zodat u de vooruitgang eenvoudig kunt volgen.



Met de Kia e-Niro begint een nieuw, spannend hoofdstuk voor de elektrische 
mobiliteit. De wagen combineert milieuvriendelijk rijden met stijl en 
opwinding. Met een actieradius van 455 km (versies met 64 kWh accu) en 
snelle oplaadmogelijkheden zet deze wagen een belangrijke stap voorwaarts 
wat betreft de elektrische aandrijvingstechnologie. Als een echte crossover 
combineert hij geavanceerde technologie en comfort met een ruime kofferbak 
van 451 liter. De e-Niro wordt geleverd met veel individuele accenten, te 
beginnen met het aerodynamische, gesloten rooster vooraan met een 
opvallend diamantpatroon en een geïntegreerd laadcontact. De opvallende 
pijlvormige Daytime Running Lights, de bumpers en de 17” lichtmetalen velgen 
hebben ook een uniek e-Niro design.

De kracht van een elektrische 
wagen, de stijl van een crossover.



Het interieur van Kia e-Niro staat in het teken van individuele stijl. In de cockpit trekt de zwevende middenconsole meteen de aandacht: 
hier vervangt een draaiknop de traditionele versnellingspook geheel in de stijl van de volgende generatie elektrische voertuigen. 
Bovendien bevat het 10,25" touchscreen naast navigatie- en muziekfuncties* ook belangrijke informatie over de aandrijflijn.

De Kia e-Niro is het bewijs dat elektrische voertuigen een lange weg hebben 
afgelegd. Deze verbluffende crossover is uitgerust met de nieuwste technologie 
om groen rijden zowel comfortabel als plezierig te maken.

Vooruitstrevend denken 
voor slimmer rijden.

Rijmodus selecteren. De e-Niro past zich aan uw favoriete rijstijl 
aan. Er zijn vier modi: de zeer efficiënte ECO+ modus, de ECO-
modus, Normal en de meer dynamische Sportmodus. Met deze 
vier rijmodi kunt u de prestaties en het energieverbruik van de 
crossover aanpassen.

Elektronische parkeerrem. Zeg vaarwel tegen omslachtige 
schakelpaddles. Een druk op de knop volstaat om de parkeerrem 
te activeren.

Regeneratief remmen. De Kia e-Niro beschikt over de volgende 
generatie regeneratieve remmen. Voor uw gemak kunt u kiezen 
tussen verschillende regeneratieve remmodi, afhankelijk van de 
omstandigheden. Selecteer Single Pedal-rijden door de linker 
schakelpaddle achter het stuurwiel minimaal 0,5 seconden 
ingedrukt te houden. Door de schakelpaddle vast te houden kan 
de auto tot stilstand worden afgeremd zonder het rempedaal 
in te trappen. Bij het loslaten van de schakelpaddle of door het 
activeren van de rechter schakelpaddle keert het systeem terug 
naar de normale modus. Het is een andere manier om zeer 
efficiënt te rijden en om het batterijbereik verder te vergroten.

* Uitrusting naargelang de versie.



Eenvoudig 
opladen.
Beide e-Niro-accu’s kunnen met een 100 kW snellader in iets 
meer dan 40 minuten van 20% tot 80% worden opgeladen, 
bijvoorbeeld terwijl u in de stad bent, zodat uw elektrische Kia 
snel klaar is om op pad te gaan. Bovendien kan u dankzij de 
geïntegreerde wisselstroomlader van 11 kW (alleen bij versies 
met een batterij van 64 kWh) vlot gebruikmaken van het steeds 
uitbreidende netwerk van snellaadstations.

Ga voor meer.
Met de Kia e-Niro is het mogelijk om elektrisch rijden 
comfortabeler dan ooit te maken. En er is bovendien meer keuze. 
Er is een 136 pk-model met een actieradius van 289 km, terwijl 
het 204 pk-model een actieradius heeft van maximaal 455 km.

Luchtgordijn. Het luchtgordijn zorgt voor een snellere luchtstroom aan  
de voorkant. Hierdoor wordt de weerstand door turbulentie verminderd voor  
een betere aerodynamica.



Vrij van emissies, 
vol opwinding.

Foto ter illustratie.

Batterij. De e-Niro wordt geleverd met een batterij 
naar keuze, afhankelijk van de individuele voorkeur. 
De 64kWh accu is ontworpen voor langere 
afstanden tot 455 km. Hij kan in 40 minuten van 
20% tot 80% worden opgeladen met een 100 kW 
snellader. Als u voornamelijk in de stad rijdt, kies 
dan voor het 39,2 kWh batterijpakket met een 
actieradius van 289 km.

Motor. In combinatie met de langeafstandsaccu 
versnelt de 150 kW-motor (204 pk) in 7,8 seconden 
van 0-100 km/u. Dit zorgt voor een dynamische 
start die past bij het knappe ontwerp van de 
verbluffende Kia e-Niro.

Warmtepomp. Een slimme functie die ervoor 
zorgt dat u niet op comfort hoeft in te boeten. 
De warmtepomp helpt om energie te besparen 
en verlengt bijgevolg de batterijduur, vooral bij 
temperaturen van 10° C en lager, wanneer u met 
Climate Control rijdt (standaard op de versies met 
een batterij van 64 kWh).

Batterijverwarmingssysteem (Pulse): het 
batterijpakket onder de e-Niro is uitgerust met 
een batterijverwarmingssysteem. Het warmt de 
batterijbodem op bij koudere temperaturen om te 
zorgen voor een soepele start van de motor. Het 
systeem helpt ook het verlies van de batterijlading 
‘s nachts tegen te gaan als gevolg van koude 
weersomstandigheden. Programmeer het 
batterijverwarmingssysteem voor een bepaalde tijd 
met behulp van het 8” touchscreen voordat u aan 
uw reis begint.

Programmeerbaar opladen. Gebruik het handige 
8” touchscreen om de tijd in te stellen om uw Kia 
e-Niro op te laden, als u bijvoorbeeld wilt profiteren 
van goedkopere nachttarieven.



Blijf verbonden. 
Laat u inspireren.
Bij Kia geloven we dat verbindingen eindeloos inspireren. En mogelijkheden 
scheppen om grootse ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, waar 
u ook bent en wat u ook zoekt. En dat is precies wat u zult vinden met de Kia 
Connect (UVO)-app en de on-board Kia Connect (UVO) services. Die houden 
uw auto voortdurend in de gaten en bieden naadloos informatie over uw reis. 
Blijf voortdurend op de hoogte aan boord via online navigatie en realtime 
info over het verkeer maar ook over laadstations, parkings, het weer en 
points of interest. Maar er is ook nog spraakherkenning en veel meer. Via 
de Kia Connect (UVO)-app krijgt u toegang tot user profile transfer, last-mile 
navigatie, valet parkeermodus, find my car, deurbediening en vele andere 
functies. Met zoveel binnen handbereik was er nog nooit een beter moment om 
van elke rit een echt inspirerende rit te maken.

Een handige verbinding. Ook wanneer u niet in uw auto  
zit, is het gebruik van de interactieve Kia Connect (UVO)-app 
op uw smartphone een simpele en handige manier om tijd  
te besparen en verbonden te blijven. Tik op de find my  
car-functie en vind uw auto in grote parkings of in onbekende 
straten. Zodra u de wagen geparkeerd hebt, loodst last-mile 
navigatie u naar uw eindbestemming. En als iemand anders 
achter het stuur kruipt, controleert de valet parkeermodus 
alles voor u. Plan uw reis op voorhand met send to car en 
controleer de status van uw voertuig voordat u vertrekt. 
Met deurbediening vergrendelt en ontgrendelt u deuren op 
afstand. En onder my trips staan uw vorige ritten samengevat. 

Altijd onderweg. Met de on-board Kia Connect (UVO) 
services hebt u toegang tot een hele resem naadloze en 
gedetailleerde informatie voor uw rit. Neem de snelste 
route naar elke bestemming met realtime verkeersinfo, 
waarbij de aanpassingen en geschatte aankomsttijd 
voortdurend bijgewerkt worden. Gebruik de Kia Connect 
(UVO) live services om het weer te volgen en beschikbare 
parkeerplaatsen, bezienswaardigheden en oplaadstations 
te vinden. Activeer de spraakherkenning en bedien alles 
handsfree. Wijzig of herstel uw voertuiginstellingen via 
user profile transfer. Open uw smartphoneagenda op uw 
navigatiescherm met de third-party calendar en laat u 
rechtstreeks naar de plaats van uw komende afspraken leiden.

Alles binnen handbereik. Wanneer u met een elektrische Kia 
rijdt, houden de Kia Connect (UVO)-app en de Kia Connect 
(UVO) on-board services u op de hoogte en in controle. Met de 
Kia Connect (UVO)-app kunt u het opladen op afstand starten, 
stoppen en plannen via battery charging. Met de Kia Connect 
(UVO) on-board services vindt u een oplaadpunt onder live 
EV stations. En via de gegevens van het up-to-date realtime 
netwerk kunt u gemakkelijk oplaadpunten zoeken en andere 
info zoals de beschikbaarheid van stekkers en compatibele 
connectortypes raadplegen.

Veiligheid & ondersteuning. Met Kia Connect (UVO) blijven 
u en uw wagen veilig dankzij een aantal baanbrekende 
meldingen op afstand. Voertuigstatus biedt een uitgebreid 
overzicht van uw auto, zoals raamvergrendeling, batterijniveau 
en andere belangrijke diagnose-informatie. Kia Connect (UVO) 
stuurt u ook belangrijke alarmmeldingen. Het anti-theft alarm 
waarschuwt u voor mogelijke inbraken. Het vehicle idle alarm 
verwittigt als u vergeet dat de motor draait terwijl u in de 
parkeerstand staat (versnelling P) en de deur opent.

De afgebeelde Kia Connect (UVO)-schermen dienen enkel ter illustratie en tonen niet altijd de meest recente versie van de Kia Connect (UVO)-app en Kia 
Connect (UVO) on-board services.  Voor vragen over regelgeving of wettelijke details kunt u de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect (UVO) raadplegen.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de 
wagen aan zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden 
gewijzigd. Voor meer informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij uw Kia-partner en op kia.com. Smartphone met iOS- of 
Android-besturingssysteem en gsm-contract met data-abonnement noodzakelijk (meerkost).



* Uitrusting naargelang de versie.

Navigatiesysteem*. Het gebruiksvriendelijke navigatiesysteem in Hybride en Plug-in Hybride toont routes, opties voor de kortste 
weg en andere essentiële informatie op een levendig, high-definition 10.25" lcd-kleurenaanraakscherm. Het is ook verbonden met de 
achteruitrijcamera en geeft dynamische instructies weer. Het scherm kan in drie opgesplitst worden, zodat u vlot toegang krijgt tot alle 
apps, voertuiginformatie en multimedia. Bovendien kan het ook gebruikt worden om het JBL® Premium Sound System met  
8 luidsprekers te bedienen. Alle Niro-modellen zijn compatibel met Android AutoTM- en Apple CarPlayTM-toestellen en -apps. 

De technologische complexiteit van auto’s blijft verder toenemen, waardoor 
het steeds moeilijker wordt om voor een ongecompliceerde rijervaring te 
zorgen. De ingenieuze technologieën van Kia helpen echter om het leven 
van de bestuurder gemakkelijker te maken. De cockpit van de Kia Niro is 
ontworpen als een intelligente interface tussen mens en machine. Hij toont de 
belangrijke informatie en filtert de overbodige. Dat leidt tot een overzichtelijke 
schikking en minder afleiding.

Een eenvoudige manier om in 
een complexe wereld te reizen.

Draadloze oplader smartphone*. Laad een compatibele 
smartphone draadloos op met de oplaadpad vooraan in de 
middenconsole. Geen gedoe meer met losse kabels. Een oplichtend 
symbool houdt je op de hoogte van de oplaadstatus.

Bluetooth handsfree met spraakherkenning*. Ingebouwde 
Bluetooth® verbindt met aangemelde, compatibele mobiele 
toestellen om muziek te streamen en handsfree* te bellen, inclusief 
spraakherkenning.

*  Deze functie is enkel beschikbaar wanneer CarPlay of Android Auto verbonden zijn.

4,2" TFT LCD Supervision-instrumentenpaneel*. Een smaakvol, 
intelligent ontworpen en aanpasbaar supervision-instrumentenpaneel 
houdt u op de hoogte van de temperatuur en de bandenspanning en 
geeft u andere essentiële informatie over de auto en de rit. Het geeft 
ook de status van het hybride laadsysteem, waaronder niveau en 
gebruik van brandstof en batterij. En door het hogeresolutiescherm 
leest u in één oogopslag een hoeveelheid aan informatie af.



* Uitrusting naargelang de versie.

De Niro is gemaakt om veelzijdig te zijn. Bestuurder en passagiers krijgen een 
buitengewoon ontspannende en verfrissende ervaring, dankzij stevige zetels 
die ondersteuning bieden, voldoende bewegingsvrijheid en nuttige functies 
voor een aangename en productieve trip. De bestuurderszetel is verstelbaar 
voor een gezonde,aandachtige rijhouding, en beide voorzetels kunnen 
verwarmd en geventileerd worden*.

Met de juiste positie arriveert 
iedereen ontspannen.

Geventileerde voorstoelen / Smart control system voor 
verwarmde stoelen*. Geventileerde voorstoelen zorgen voor 
koeling van de luchtstroom op warme dagen. De verwarmde 
stoelen zijn voorzien van een slim bedieningssysteem dat de 
verwarming van de voorste passagiersstoel in de loop der tijd 
geleidelijk verlaagt om baby's en oudere passagiers te beschermen 
tegen mogelijke brandwonden. De Niro is ontworpen om u veilig en 
fris naar uw bestemming te brengen.

Verwarmbaar stuurwiel*. Maak koude winterdagen minder 
bijtend en houd uw hoofd bij het rijden dankzij het verwarmbare 
stuurwiel.

In 8 richtingen elektrisch verstelbare bestuurderszetel*.  
Om het rijden zo comfortabel en makkelijk mogelijk te maken,  
kan de bestuurderszetel elektrisch versteld worden in 8 richtingen: 
verticaal, naar voren/achteren en omhoog/omlaag, inclusief 
lendensteun.

Geïntegreerd geheugensysteem (IMS)*. Het is niet zo dat de 
bestuurdersstoel en de buitenspiegels elke keer opnieuw moeten 
worden afgesteld wanneer u in de auto stapt nadat iemand anders 
met de wagen heeft gereden. Om ervoor te zorgen dat iedereen 
zich thuis voelt aan het stuur, slaat het IMS de voorkeuren voor 
stoelen en zijspiegels van twee bestuurders op in het geheugen.

Het interieur van de Niro is ongewoon ruim voor een hybride, met veel 
hoofd-, schouderen beenruimte, en perfect om lekker te ontspannen. 
Aantrekkelijke en moderne hightech designtoetsen zorgen ervoor dat u 
zich vanaf de start helemaal thuis voelt.

Stijlvol, ruim en  
boordevol comfort.



* Uitrusting naargelang de versie.

De Kia Niro houdt al uw opties open dankzij zijn ruime indeling 
- en intelligente manieren om die te configureren. De royale 
interieurafmetingen geven u en uw passagiers overvloedige 
hoofd- en beenruimte, en de aanpasbare kofferruimte ontfermt 
zich over al uw bagage. De veelzijdige achterzetels kunnen in 
een 60:40 verhouding neergeklapt worden om extra ruimte te 
creëren, zodat u nooit moet kiezen wat u thuis laat.

Een ruimere en meer 
veelzijdige benadering 
van hybride.

Afdekscherm. Opbergvak onder de vloer*. Reservewiel van normale grootte 
en opbergvak*.

In delen (60:40) neerklapbare 
achterbank .

Laadvermogen. Zelfs wanneer alle zitplaatsen ingenomen zijn, heeft de Kia Niro nog steeds een indrukwekkend laadvermogen. Een 
ritje maken, uitgebreid shoppen, naar sportevenementen rijden, er blijft altijd voldoende ruimte over voor familie en vrienden. Met 
neergeklapte zetels geniet u van 1342 liter aan kofferruimte in de hybride versie. Bij de Plug-in Hybride is dit 1322 liter en bij de elek-
trische versie 1405 liter.

In delen neerklapbare achterzetels. De achterzetels kunnen in een 60:40 
verhouding neergeklapt worden voor een maximaal koffervolume en maximale 
flexibiliteit. Haal alles uit uw Niro en probeer alle combinaties van passagiers en 
bagage. Zo is er met neergeklapte achterzetels in de kofferruimte plaats voor grote 
dozen of een stapel platte voorwerpen.

Flexibel interieur.
Het interieur van de Niro is 
flexibel genoeg voor een 
actief leven. Bovendien is hij 
ook perfect voor een avondje 
stappen, een dag in de natuur 
of een week eropuit. De 
achterzetels kunnen neergeklapt 
worden om plaats te maken voor 
langere items, en waardevolle 
spullen kunnen uit het zicht 
opgeborgen worden.



DRIVE WiSE is het nieuwe ADAS (Advanced Driver 
Assistance Systems) van Kia: ondersteunende 
technologieën, ontworpen voor een aangename 
rijervaring en vooral de veiligheid van passagiers 
en voetgangers, door de saaie en ingewikkelde 
handelingen over te nemen die traditioneel voor  
de bestuurder zijn.

Veilig voor de planeet 
en voor mensen.



* Uitrusting naargelang de versie.

Achterzijde kruisend verkeer waarschuwing (RCTA)*. Dit 
systeem waarschuwt u voor dwarsverkeer op de weg die u wilt 
oprijden, wanneer u achteruit een parkeerplaats of oprit verlaat.

Grootlicht assistentie (HBA). Als de rijomstandigheden het 
toelaten, schakelt de Niro automatisch de grote lichten in. 
Wanneer het donker is en de camera in de voorruit de koplampen 
van een tegenligger detecteert, schakelt het High Beam Assist-
systeem automatisch naar de dimlichten om andere bestuurders 
niet te verblinden.

Rijvakassistentie (LFA)*. Dit systeem is een gigantische stap 
in de richting van semi-automatisch rijden. LFA controleert het 
versnellen, remmen en sturen in functie van de voertuigen vóór 
u. Dit maakt rijden in files makkelijker en veiliger. Het systeem 
gebruikt camera- en radarsensoren om een veilige afstand te 
bewaren ten opzichte van het voertuig vóór u en monitort de 
wegmarkeringen om uw auto in het midden van het rijvak te 
houden. LFA is actief tussen 0 en 130 km/u.

De Niro helpt u met het letten op uw positie en de beweging van de auto’s 
rond u, en kan zelfs ingrijpen om u te beschermen. Als een extra paar ogen 
geeft de DRIVE WiSE-technologie u essentiële informatie, waaronder visuele 
signalen, om u te helpen veilig door de dag te komen. Met bliksemsnelle 
beslissingen helpt het u voldoende afstand te houden tot andere voertuigen 
en voetgangers, problemen en verrassingen te vermijden, en in alle rust uw 
bestemming te bereiken.

Beschermt, tot op 
moleculair niveau.

Autonome Noodremhulp (FCA)*. Met behulp van sensoren en een camera kan de Autonome Noodremhulp (FCA) een potentiële 
aanrijding met een voertuig, voetganger of obstakel detecteren, u waarschuwen en zelfs maximaal remmen om een ongeval te vermijden 
of de gevolgen ervan te beperken.

Voetgangers beschermen. FCA beschermt ook voetgangers. Als de sensoren of camera's vooraan een stilstaande of bewegende 
voetganger detecteren, zal de FCA u waarschuwen. Als u niet reageert, zal het systeem voor u remmen om een aanrijding te voorkomen 
of de gevolgen ervan te beperken.

Voorliggers detecterend. FCA detecteert voorliggers en voorspelt met behulp van sensoren potentiële aanrijdingen. Als een aanrijding 
dreigt, zal de FCA u waarschuwen, en indien u niet reageert, maximaal remmen om te helpen een aanrijding met de voorligger te 
voorkomen.

Parkeerhulpsysteem (PDW)*. PDW gebruikt ultrasoonsensoren 
in de voor- en achterbumper om te waarschuwen voor obstakels 
wanneer u in krappe ruimtes manoeuvreert.



Dodehoekdetectie (BCW)*. Dodehoekdetectie gebruikt sensoren 
die de zij- en achterkant van de auto nauwlettend in de gaten 
houden en waarschuwt de bestuurder met visuele signalen voor 
voertuigen in de dode hoek, waardoor u eenvoudiger en veiliger 
van rijstrook verandert.

Eco DAS (Driver Assistance System). Het nieuwe Eco-Driving 
Assistant System (Eco-DAS) combineert Coasting Guide Control 
(CGC) met Predictive Energy Control (PEC) om u te helpen 
energie te besparen tijdens het rijden. Beide technologieën staan 
rechtstreeks in verbinding met het navigatiesysteem van de Niro, 
en helpen de wagen te anticiperen op de wegomstandigheden. 
Zo verbruikt hij minder energie of benut hij de energie zo efficiënt 
mogelijk, en kan hij extra energie recupereren om de batterij op te 
laden. Het systeem van Kia is het eerste in de autosector dat het 
energiebeheer zowel op hellingen als afdalingen optimaliseert.

Intelligente snelheidsbeperking waarschuwing (ISLW)*. Met 
deze functie houdt u zich makkelijker aan de snelheidslimiet. 
Met behulp van de camera in de voorruit leest het systeem 
snelheidslimieten en inhaalverboden en geeft deze informatie 
duidelijk weer op het navigatiescherm en het instrumentenbord.

Smart Cruise Control (SCC)*. Een radarsensor achter de grille 
meet de afstand tot de voorligger en bewaart automatisch een 
veilige afstand door de snelheid te regelen, tot de snelheid van 
de bestuurder, ook als de bestuurder niet versnelt of remt.

Rijstrookassistent (LKA). Standaard LKA gebruikt een camera vooraan om de randen van de rijstrook te detecteren en stuurt 
automatisch mee om de bestuurder te helpen zich binnen de gewenste rijstrook te houden.

* Uitrusting naargelang de versie.



Design weerspiegelt karakter, en de Niro is 
ontworpen met veiligheid in het achterhoofd. 
Veiligheid staat voorop in de Niro: van de 
geavanceerde carrosserie onderdelen en hun 
locatie, tot het integreren van de nieuwste, 
uiterst waakzame en meest proactieve 
rijassistentiesystemen. Techniek kan wonderen 
verrichten, maar het beste aan de technologie  
van vandaag is misschien wel de manier waarop 
die kan helpen u uit de problemen te houden  
en ervoor te zorgen dat u veilig door uw drukke 
dag komt.

Technologie die  
u geruststelt.

Geavanceerd Hoogwaardig Staal (AHSS) en warmgeperst 
staal. De Kia Niro heeft meer dan 53% Geavanceerd Hoogwaardig 
Staal (AHSS), wat zorgt voor een fenomenale stijfheid. Bovendien 
worden op 24 delen van gevoelige gebieden componenten 
warmgeperst. Deze maatregelen zorgen voor een veel sterkere 
carrosserie, een betere bescherming van de inzittenden en een 
dynamischere prestatie.

Elektronische Stabiliteitsregeling (ESC). ESC zorgt voor 
een optimale remwerking en controle over het stuur door 
automatisch de juiste hoeveelheid remvermogen te leveren 
aan elk wiel, op basis van een evaluatie van motorkoppel en 
rijomstandigheden.

7 Airbags. Om inzittenden beter te beschermen en letsels bij 
een aanrijding te verminderen, biedt de Niro frontale airbags 
voor bestuurder en passagier, twee laterale airbags, twee 
gordijnairbags en een knieairbag voor de bestuurder.

Aluminium carrosserie-elementen (motorkap/kofferklep). 
Terwijl voor kritieke punten meer hoogwaardig staal dan ooit is 
gebruikt, zijn de motorkap en kofferklep van aluminium, voor een 
gewichtsbesparing van liefst 11 kg, een beter rijgedrag en grotere 
zuinigheid.

Vertrekhulp op oplopende hellingen (HAC). Bij stilstand  
op een helling voorkomt HAC dat u achteruit rolt door twee 
seconden zacht te remmen terwijl uw voet van de rem naar  
het gaspedaal gaat.

Waakzaamheidswaarschuwing voor de bestuurder (DAW). 
Dit systeem detecteert concentratieverlies door na te gaan hoe 
u stuurt, de richtingaanwijzers bedient en versnelt of vertraagt. 
Als het tekenen van vermoeidheid herkent, raadt DAW u met een 
geluidssignaal en een koffiekopsymbool op het instrumentenbord 
aan om een pauze in te lassen.

* Uitrusting naargelang de versie.



Bluetooth. Communiceer en stream draadloos, met een minimum 
aan afleiding, met aangemelde Bluetoothcompatibele toestellen. 
Bedieningsknoppen op het stuurwiel.  Houd uw ogen op de 
weg. Met de bedieningsknoppen op het stuurwiel regelt u met 
uw vingertoppen het geluid, activeert u de spraakherkenning, 
beantwoordt of beëindigt u oproepen, stelt u snelheidslimieten 
in en bedient u het instrumentenpaneel.
AUX/USB-aansluitingen. Sluit muziekdragers en mobiele 
toestellen aan via USB of mini-RCA-stekkers om naar muziek te 
luisteren.

TFT audio lcd-kleurenaanraakscherm. Het 8" (7" op e-Niro) 
TFT audio LCD-kleurenaanraakscherm beschikt over een aantal 
handige functies zoals bediening van Digital Audio Broadcast 
(DAB) en van het scherm voor de achteruitrijcamera.
USB-lader / AC-omvormer (220 V). Laad usb-apparaten op en 
profiteer van een AC-omvormer waarmee u laptops en andere 
compatibele huishoudelijke apparaten van stroom kunt voorzien.
Aluminium pedalen. Op de racesport geïnspireerde aluminium 
pedalen hebben rubberen noppen voor grip en maken elke rit 
opwindender.
Meetsysteem voor de bandenspanning (TPMS). TPMS 
controleert de spanning in elk van de banden. Het vertelt u van 
welke band de spanning te laag is door de spanningswaarde weer 
te geven op het instrumentenpaneel.
Ventilatieopeningen op de achterconsole. De passagiers op de 
achterbank kunnen zich warm houden dankzij de ventilatieopeningen 
die zich aan de achterkant van de middenconsole bevinden.
Achteruitrijcamera in achterruitenwisser. De achteruitrijcamera 
is geïntegreerd in de achterruitenwisser voor een strakkere look, 
en om te voorkomen dat de lens vuil wordt bij slecht weer.

Volautomatische temperatuurregeling met twee zones 
(D-FATC). D-FATC zet automatisch de airconditioning en 
verwarming aan en uit voor een afzonderlijke temperatuurregeling 
voor bestuurder en passagier.
Automatische ontwaseming. Sensoren detecteren condensatie 
aan de binnenkant van de voorruit en schakelen automatisch de 
ontwaseming aan voor maximale zichtbaarheid en veiligheid.
Plaat voor dorpellijst. Niro-platen geven de dorpellijsten een 
sportieve toets telkens wanneer u in- of uitstapt, en beschermen 
bovendien de afwerking.
Dakrails / Zonnedak. Vervoer sportuitrusting en andere bagage 
veilig op de dakrails. Een elektrisch zonnedak opent en sluit met 
een druk op de knop om de zon en frisse lucht binnen te laten.
Automatisch licht. Zet de bedieningsknop op Auto en de 
koplampen en achterlichten zullen automatisch aan gaan bij 
schemering of op donkere plaatsen.
Haaienvinantenne. Een stijlvolle, aerodynamische 
haaienvinantenne zorgt voor een optimale ontvangst van AM/FM-
radio, satellietradio en navigatiesystemen

De kracht van personalisering.
Naast een indrukwekkend gamma standaarduitrustingen, kunt u kiezen uit een 
hele reeks comfort- en gebruiksgemakverhogende functies, om uw Niro helemaal 
uniek te maken.*

JBL Sound System. Geniet van heldere en zuivere muziek die het interieur van de Niro vult met levendige klanken, een 
geavanceerd audiosysteem met externe versterker, JBL-luidsprekers, en innovatieve Clari-FiTM technologie die de geluidskwaliteit 
van gecomprimeerde muziekbestanden verbetert en zorgt voor klank van topniveau.

* Uitrusting naargelang de versie.



Mode 3-laadkabel. Laad uw nieuwe elektrische Niro snel en 
in alle eenvoud op. De Mode 3-laadkabel kan gebruikt worden 
om uw elektrisch voertuig op te laden aan openbare of private 
laadpunten die uitgerust zijn met Type 2-aansluitingen. Dat geldt 
ook voor Plug-in Hybride voertuigen.

Deze bijzondere accessoires van Kia helpen u nog meer te halen uit al uw 
activiteiten in de buitenlucht.

De buitenlucht zit  
op u te wachten.

Aluminium dakdragers & Active-fietsdrager. Deze stevige en 
perfect passende dakdragers van aluminium zijn licht en eenvoudig 
te plaatsen. Ze helpen u alles mee te nemen wat u nodig zou 
kunnen hebben tijdens uw volgende avontuur. Haal het maximum 
uit een actieve dag op de fiets. Met de Active-fietsdrager is uw fiets 
bevestigen en van de drager nemen kinderspel.

Rubberen vloermatten, met grijs accent. Van welk avontuur 
u ook terugkomt wanneer u instapt, maak u geen zorgen over 
schoenen die nat zijn of vol modder of zand hangen. Deze 
slijtvaste matten met grijs Niro-logo zijn op maat gemaakt en 
voorzien van bevestigingspunten om ze stevig op hun plaats  
te houden.

Afneembare trekhaak. Wanneer u een grote lading moet slepen, 
komt deze roestvrijstalen trekhaak van topkwaliteit goed van pas.

Kofferbak, met grijze accentstrips. Hoe nat, modderig of vuil 
spullen ook zijn, deze op maat gemaakte bak beschermt uw koffer. 
Met Niro-logo en grijze accentstrip langs de zijkanten.

Koffertapijt. Of u nu een huisdier, uw wekelijkse boodschappen 
of de bagage van uw gezin vervoert, dit op maat gemaakte tapijt 
met dubbele stiknaden houdt uw koffer proper en stijlvol, zodat hij 
als nieuw blijft. Enkel beschikbaar voor HEV.



Grijze lederen zetelbekleding (beschikbaar op 
e-Niro)

Grijze lederen zetelbekleding met blauwe 
stiknaden (beschikbaar op HEV & PHEV)

Zwarte lederen zetelbekleding

Grijze halflederen / halfstoffen zetelbekleding 
(beschikbaar op e-Niro)

Zwarte halflederen / 
halfstoffen zetelbekleding 
(beschikbaar op HEV & PHEV)

Zwarte lederen zetels met rood/oranje stiksels 
(beschikbaar op HEV & PHEV)

Zwarte stoffen zetelbekleding Zwarte half kunstlederen /
halfstoffen zetelbekleding
(beschikbaar op e-Niro)

Zwarte kunstlederen 
zetelbekleding

Pruimkleurig lederen zetelbekleding 
(beschikbaar op HEV & PHEV)

 Saturn Black interieur

Intérieur gris uni

Kleuren Pack interieur

Gesofisticeerd interieur.
Bij de Kia Niro draait alles om individuele stijl: voor de hybride en 
plug-in hybride kunt u kiezen tussen stoffen of optionele lederen 
stoelen in uw favoriete kleur. De Kia e-Niro biedt de keuze tussen 
3 interieurkwaliteiten, inclusief optionele lederen bekleding.



Clear White (UD) 

Aurora Black Pearl (ABP)**

Deep Cerulean Blue (C3U)* 
(niet beschikbaar op e-Niro)

Snow White Pearl (SWP)**

Steel Grey (KLG)* (niet beschikbaar op e-Niro) Interstellar Grey (AGT)* (enkel op e-Niro)

Horizon Blue (BBL)* 
(niet beschikbaar op e-Niro)

Gravity Blue (B4U)*

Yacht Blue (DU3)* Runway Red (CR5)*

Orange Delight (DRG)* (niet beschikbaar op e-Niro)

Specificaties en kleuren.

16” Lichtmetalen velgen 16” Lichtmetalen velgen 
(enkel op PHEV en HEV)

17” Lichtmetalen velgen 
(enkel op e-Niro)

18” Lichtmetalen velgen  
(enkel op HEV)

Velgen

* Metaalkleur    ** Parelmoerkleur

Afmetingen (mm)

AfmetingenInterieur

Totale lengte (mm) 4,355 Totale breedte (mm) 1,805

Totale hoogte (mm) 1,545/1560* Wielbasis (mm) 2,700

Overhang voor (mm) 870/885* Overhang achter (mm) 785/790*

Spoorbreedte voor (mm) 1,555/1576* Spoorbreedte achter (mm) 1,569/1585*

Brandstoftank (liter) 45/43

Bagage (VDA) 436–1,434 / 324–1,322 / 451–1,405*

Vooraan Achteraan

Hoofdruimte (mm) 1,018 993/957*

Beenruimte (mm) 1,059 950/914*

Schouderruimte (mm) 1,423 1,402/1,400*

Grondspeling (mm) 160/155*

* e-Niro
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Voertuiggarantie van 7 jaar. Elke nieuwe Kia heeft een 
garantie van 7 jaar/ 150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; vanaf 4 
jaar 150.000 km). Deze ‘bumper tot bumper’-garantie is gratis 
en overdraagbaar op volgende eigenaars, op voorwaarde 
dat de auto regelmatig wordt onderhouden volgens het 
onderhoudsschema.

7 jaar EV/HEV/PHEV batterijgarantie van Kia. Wanneer u 
overstapt op een elektrische (EV), hybride elektrische (HEV) 
of Plug-in hybride (PHEV) Kia, is het goed om te weten dat 
onze batterijen gebouwd zijn om lang mee te gaan*. Daarom 
bieden we u graag 7 jaar garantie vanaf de eerste inschrijving 
of 150.000 km, afhankelijk van wat er eerst komt. Ook voor 

batterijen met een laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride 
elektrische Kia-wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie voor 
een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht 
het aantal kilometers op de teller. Dit betekent dat u jarenlang 
kunt genieten van ons milieuvriendelijk assortiment, elke dag 
opnieuw. 

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten 
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige 
bescherming en blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende 
bescherming tegen corrosie en een garantie van 12 jaar tegen 

roesten van binnenuit.

Gerust onderweg.
Bij de aanschaf van een nieuwe Kia willen we dat u zich helemaal één voelt met uw wagen. Niet alleen 
vandaag maar ook de komende jaren. Daarom gelden er voor elke nieuwe Kia exclusieve uitgebreide 
garanties. 

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com. Lees alles over Kia en onze nieuwe modellen. Kom meer 
te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar 
aardgas, en de hybride en brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum 
momenteel werkt.

* Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische (EV), hybride 
elektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische wagens (PHEV) zijn 
ontworpen om lang mee te gaan. Deze batterijen gaan vergezeld van 
een garantie van 7 jaar vanaf de eerste inschrijving of van 150.000 km, 
wat er ook eerst komt. Voor batterijen met een laag voltage (48 V en 
12 V) in mild-hybride elektrische wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie 
voor een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht het 
aantal kilometers op de teller. Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een 
batterijcapaciteit van 70%. Een vermindering van de batterijcapaciteit 
in HEV’s en MHEV’s wordt niet gedekt door de garantie. Om een 
capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken, raadpleegt u de 
handleiding. Meer informatie over de Kia-garantie op www.Kia.com.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële partner van zowel  
de UEFA als de FIFA. We sponsoren de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden die optimaal is afgestemd  
op uw behoeften. Hij of zij geeft u graag meer informatie.



Kia Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en 
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in 
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. 
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht 
verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht 
bij uw lokale Kia-dealer.
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1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door 
Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van 
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie.

Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.

Voor plug-in hybrid (PHEV) versies, zijn er bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch 
wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer het laadniveau 
van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer  
het nodig is om de cockpit te verwarmen. Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.


