
De nieuwe 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 nieuwe Kia Niro gooit alle 
bestaande regels overboord: in deze crossover hybride is het niet óf, óf, maar ón, ón. 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.
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Rijden in de stad betekent vaak even rijden en dan weer stilstaan. Dit is de perfecte omgeving 
voor een hybride. Als je remt wordt er energie opgeslagen, het wegrijden gaat vervolgens zonder 
brandstofverbruik en uitstoot. De Kia Niro is dan ook de ideale auto voor in de stad. Stijlvol, 
comfortabel en stil, bewaart hij jouw gemoedsrust in druk en stressvol stadsverkeer.

LAAT DE DYNAMIEK VAN
STADSVERKEER VOOR JE WERKEN
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Het sportieve profiel en de brede, panoramische ramen maken de Kia Niro óón met zijn 
natuurlijke omgeving. Dynamische lijnen stralen beweging en snelheid uit. De nieuwe Kia 
Niro is geónspireerd op de natuur, en zijn hybride technologie is gemaakt om die natuur zo 
min mogelijk te belasten. 

UITNODIGEND DESIGN, 
GEÏNSPIREERD OP DE NATUUR
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DUURZAAMHEID HEEFT EEN
STIJLVOLLE NIEUWE LOOK
Vanuit iedere hoek pakt de Niro je aandacht en verlegt hij met zijn design de grenzen van hybride 
auto’s. Hij is stijlvol in de stad en voelt zich perfect thuis in de natuur.

Ingenieus silhouet Het sportieve profiel draagt niet alleen bij aan de krachtige uitstraling, maar geeft de Kia Niro ook 
een luchtweerstandscoëfficiënt van 0.29, de beste in zijn klasse. 

Opvallend design De gecombineerde LED achterlichten, zilveren accenten en opvallende rondingen zorgen samen voor 
een ultramoderne look. De gebogen lijnen langs de zijramen minimaliseren wervelingen, turbulentie en luchtweerstand, 
terwijl de diffuser aan de achterkant de luchtstroom beheerst.
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Als je hybride rijdt verminder je de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, 
bespaar je op brandstofkosten en beperk je je CO2-uitstoot aanzienlijk.

ÉÉN MET DE NATUUR

CO2-uitstoot
g/km
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Charge

Brake

MILIEUBEWUST RIJDEN, 
AANGEDREVEN DOOR  
TWEE KRACHTBRONNEN
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 88 g/km inspirerend laag.

Lithium-ion polymere accu
De duurzame en l ichte 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.

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. 

Nieuw ontwikkelde 6-traps DCT
Een nieuwe 6-traps DCT (Dual 
Clutch Transmission) brengt het 
motorvermogen efficiënt over en 
zorgt voor dynamische rijeigen-
schappen, met een snelle schakel-
respons en een direct gevoel. 

Permanente  
magneet-elektromotor 
De elektromotor levert niet alleen 
tot 43pk, maar ondersteunt in 
hybride stand ook de brandstof-
motor en laadt de accu op tijdens 
afremmen. 

Nieuw 1.6 GDi motorblok 
Het 1.6 GDi motorblok genereert 
een maximaal vermogen van 105pk 
bij 5700 tpm en een maximaal 
koppel van 147Nm bij 4000 tpm: de 
perfecte match voor het hybride 
systeem van de Kia Niro. Opgeteld 
l e v e r t  h e t  s y s t e e m  e e n 
gecombineerd maximaal vermogen 
van 141pk. 

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 
sne l le r  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.

Actieve luchtklep Een actieve luchtklep 
achter de grille koelt het motorblok. Hij 
sluit wanneer mogelijk om de lucht-
weerstand te beperken, wat  betere 
prestat ies en brandstofeff ic iency 
oplevert. 

Luchtgordijn Een luchtgordijn creëert 
een versnelde luchtstroom aan de 
voorkant, wat luchtweerstand als gevolg 
van turbulenties beperkt en meer 
aerodynamica oplevert. 

Achter diffuser Een diffuser aan de 
ach te r kan t  van  de  N i r o  hee f t 
lengtegroeven voor stab i l i te i t  en 
luchtstroombeheersing. 

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

Energie-efficiënte eigenschappen

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

Banden met lage rolweerstand
Om meer afstand uit iedere liter brandstof te 
halen, zijn de banden zo ontworpen dat ze een 
lage 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. 
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De Niro biedt een combinatie van technologie en comfort. De elektrisch 
verstelbare bestuurdersstoel is voorzien van een geóntegreerd geheugen 
die twee instellingen kan onthouden. Dit is slechts óón voorbeeld van een 
serie bedieningselementen en displays.

SLIMME IDEEËN VOOR 
MAXIMAAL COMFORT
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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  mob ie le  communicat ie ,  waaronder 
stemherkenning.

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

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

4.2” TFT-LCD supervision display 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.

Navigatiesysteem

Verfrissend eenvoudig om af te lezen en te bedienen: het navigatiesysteem presenteert routes, kortste route 
opties en andere belangrijke informatie op een levendig 8” LCD kleuren touchscreen dat is verbonden aan de 
achteruitrijcamera. Het scherm stuurt ook een extern versterkt 8-speaker JBL® premium geluidssysteem aan 
en is te verbinden met Android Auto en Apple CarPlay* apparaten en apps. Bovendien geeft het je toegang tot 
het hybride systeem en andere voertuiginformatie. 

*Apple CarPlay komt eind 2016 beschikbaar.
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Kia’s connected services powered by:

WAAR? WANNEER? HOE? 
DIT IS HET ANTWOORD
Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia Connected Services 
powered by TomTom maakt betrouwbare routeinformatie 
nu nog preciezer en beter. Het houdt je verbonden met de 
buitenwereld en presenteert meer nuttige informatie dan 
ooit. Het hart wordt gevormd door een WiFi-unit, die het 
gloednieuwe navigatiesysteem van de Niro via jouw 
smartphone met het internet verbindt om zo de data voor 
de livediensten binnen te halen.*

Als een Kia navigatiesysteem binnen bereik is detecteert 
onze innovatieve Hotspot app dit via de Bluetooth van jouw 
Android telefoon. Hij maakt dan automatisch verbinding met 
WiFi en schakelt dit weer uit als de Bluetooth-communicatie 
onderbroken of beëindigd wordt. 

Live traffic**
Het navigatiesysteem presenteert zeer accurate Live 
Traffic informatie die iedere twee minuten geüpdatet 
wordt. Zo weet je altijd precies waar het soepel 
doorrijdt en waar je weg moet blijven. Als de boel 
vastloopt waarschuwt het systeem je en presenteert 
het alternatieve routes. 

Local search
Zoek je een sushibar, een supermarkt of een leuke plek 
om af te spreken, dan gebruik je Local Search. De 
database bevat 500 zoekcategorieën, 25.000 keywords 
en 250.000 plaatsen, zodat je altijd vindt wat je zoekt. 
Daarnaast kun je in het systeem in tien talen zoeken, 
ook in het buitenland. 

Flitsers**
Het systeem waarschuwt je voor flitsers, zowel mobiele 
als vaste, en voor milieuzones. Het systeem kan zelfs 
rekening houden met plekken waar veel ongelukken 
gebeuren en je hiervoor waarschuwen. 

Weersverwachting
Wordt het tijdens je weekendje weg zonnig of gaat het 
regenen? Check de weersverwachting. Je toetst gewoon 
je bestemming in en krijgt een vierdaagse voorspelling, 
compleet met minimum- en maximumtemperatuur, 
windkracht en zon- en regenkans. 

* Smartphone met data abonnement nodig om diensten te activeren. 
**  Per land kunnen er wettelijke beperkingen gelden voor het gebruik van deze 

diensten.
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VERFRISSENDE 
RIJERVARING
Hoewel de Niro gebouwd is 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. 

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.

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 geheugenfunctie slaat de stoel- en spiegelposities van twee bestuurders op. 

Verwarmd stuurwiel Om rijden in de winter 
 comfortabeler te maken heeft de Niro optioneel 
stuurverwarming.

Slim bedieningssysteem voor stoelen
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 verwarmen voor 
maximaal comfort in de winter.

USB oplader Laad USB-
apparaten eenvoudig op. 
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Bagageafdekscherm Neerklapbare 60:40 verdeelde achterbank

Extra plaats onder de bagageruimte Opbergruimte voor een reservewiel

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 verdeelde 
achterbank is ook nog eens neer te klappen voor extra ruimte. Je hoeft dus nooit 
meer iets te laten staan. 

427Lbagageruimte
Zelfs als alle stoelen bezet zijn kan er in de Niro een 
indrukwekkende 427 liter bagage mee. Dat betekent dat je 
tijdens je roadtrip, skivakantie of shopfestijn nog altijd meer 
dan genoeg ruimte hebt voor familie en vrienden. 

1425 liter bagageruimte 
met de achterbank neergeklapt

427 liter bagageruimte 
met de achterbank opgeklapt

Volledig neerklapbare, verdeelde 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.
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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.  

Intelligente remassistentie
De intelligente remassistentie 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.

Waarschuwingslampjes

1.  Voetgangers 
detectie 

2.  Potentiële  
botsing  

3.  Autonome nood-
remassistentie
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Lane Keeping Assist System (LKAS)
Standard LKAS uses a forward-looking camera to detect the edges of 
the driving lane, and automatically assists the steering to help the driver 
stay squarely within the intended lane.

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 rij-
baan. 

Adaptieve cruise control
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. 

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. 
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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. 

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. 

Elektronisch stabiliteitsprogramma 
Het elektronisch stabi l i te itsprogramma 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.

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 achterklep
Terwijl kritieke zones gemaakt zijn met meer hoogwaardig staal 
dan ooit tevoren, is de 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 
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Drive Mode Select (DMS)
Zet in de Drive-stand de schakelhendel naar links en 
je kunt de Ni ro ook handmat ig schake len. 
Tegelijkertijd activeer je hiermee de Sport-stand voor 
scherper schakel- en stuurgedrag. Duw de handel 
naar rechts voor de zuinige Eco mode. De Niro 
schakelt dan weer helemaal zelf.

Trekvermogen 1300 kg  (optioneel)*
Crossover DNA helpt de Niro flinke ladingen trekken. De Niro is 
behalve efficiënt ook zeer krachtig. Zo trek je met de Niro een 
aanhanger tot 1300 kilo.

Of je nu graag de vrije natuur in trekt of 
simpelweg kiest voor een duurzamere 
levensstijl die beter is voor ons ecosys-
teem, in Kia vind je een gelijkgestemde. 

Natuurbehoud en maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen zijn bij ons top-
prioriteit en die toewijding maken wij 
waar met tastbare acties. Ons submerk 
EcoDynamics, opgericht in 2009, bestaat 
uit de meest natuurvriendelijke auto’s in 
iedere Kia modellenlijn en bewijst onze 
nieuwe brandstofbesparende en emis-
siebeperkende technologieën, zoals 
hybride, elektrische en waterstofcel 
krachtbronnen. 

Daarnaast bouwen we een schoon 
wereldwijd productiesysteem met een 
effectiever grondstofverbruik en ont-
wikkelen wij onze modellen met de ver-

wijderingsfase in het achterhoofd. 
Ondertussen verwerken we meer en 
meer milieuvriendelijke materialen in 
onze auto’s, geselecteerd op basis van 
hun samenstelling, afbreekbaarheid en 
bio-geïnspireerde technologie. Om bij-
voorbeeld onze CO2-uitstoot te beper-
ken, vervangen we materialen op olieba-
sis waar mogelijk door materialen op 
plantaardige basis. 

Zoals je ziet committeren we ons bij Kia 
Motors aan de zoektocht naar funda-
mentele oplossingen om ons energiever-
bruik te beperken en klimaatverandering 
te voorkomen. Als jij net zo denkt over 
het milieubescherming en het veiligstel-
len van een mooie toekomst voor vol-
gende generaties, dan hebben wij precies 
de juiste auto voor jou.

AUTO’S IN LIJN MET DE NATUUR

GOED VOOR JOU 
EN GOED VOOR DE PLANEET
De Kia Niro heeft een revolutionair hybride aandrijfsysteem en een sportief profiel. De Niro 
staat voor zo zuinig mogelijk rijden, terwijl het comfort, de stijl en de technologie zelfs de 
meest veeleisende rijder tevreden zal stellen. 

Start-/stop knop
Je start de Niro eenvoudig 
met een druk op de 
start-/stop knop

* Het maximale bruto trekgewicht (bruto voertuiggewicht + 
trailer gewicht) is 2.930 kg
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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.

AUX-en USB-poorten Verbind audiospelers en mobiele 
apparaten via USB-of mini-RCA-kabels om eenvoudig 
muziek af te spelen.

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. 

5" kleuren TFT-LCD touch-screen audio display  Het 
levendige, gebruiksvriendelijke 5" kleuren TFT-LCD 
touch-screen audio display heeft een st i j lvol le 
afwerking. 

Luchtverfrisser Een slimme ionengenerator staat 
stand-by om onprettige geurtjes te filteren: met 
schone lucht in de cabine is het prettiger rijden. 

Aluminium pedalen Race-geónspireerde 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 
v o o r r u i t  e n  s c h a k e l e n  a u t o m a t i s c h  h e t 
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 Bevestig je bagage of andere vracht eenvoudig 
met behulp van de dakrails. 

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 geóntegreerd 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. 
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STIJLVOL INTERIEUR 
Kies uit volledig stof, stof-/ledercombinatie of volledig lederen stoelbe-
kleding. Het centrale deurpaneel kan ook worden afgewerkt in hoog-
glans zwart.

Milieuvriendelijke materialen De Niro heeft oog voor de 
natuur en dat geldt ook voor de details in het interieur. 
Het dashboard is gemaakt van een Bio TPO (Thermo 
Plastic Olefin) composiet, versterkt met natuurlijke 
vezels uit suikerriet. 

Volledig stof (ComfortLine)

Stof-/ leder combinatie (First Edition)

Volledig zwart leder  
(Business-, Sports- en ExecutiveLine)
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Clear White (solid) 

Silky Silver (metallic)

Platinum Graphite (metallic) 

Rich Espresso (metallic)

Deep Cerulean Blue (metallic)

Snow White Pearl (metallic)

Metal Stream (metallic) 

Aurora Black Pearl (metallic)

Gravity Blue (metallic) 

Temptation Red (metallic)

16” lichtmetalen velgen met 
aerodynamische wieldeksels

18” lichtmetalen velgen (gepolijst)

Velgen

Afmetingen (mm)

Kleuren 

Totale lengte 4355 Beenruimte (voor) 1059
Totale breedte 1805 Beenruimte (achter) 950
Totale hoogte (exclusief 
dakrails) 1545 (1535) 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

CO2 (g/km) Brandstofverbruik (l/100km)*
16" velg 88 3.8
18" velg 101 4.4
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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 nieuwe Niro, net 
als op alle andere Kiamodellen, 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.
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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.

ZKDEXX050AUG16  164451  Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

kia.com

Official Partner


