Zcela nová Kia Niro.

Kia.
Pohyb, který inspiruje.
K inspiraci nedochází náhodně. Přichází k nám, když opustíme
svou komfortní zónu a vstoupíme do nového prostředí.
Když na svět pohlédneme svěžíma očima a z nových perspektiv.
Nacházíme ji, když jsme v pohybu. Kia Vás bude provázet
působením inspirující síly pohybu, abyste dokázali využívat svůj
veškerý tvůrčí potenciál. Proto Vám všechno, co vytváříme,
bude poskytovat prostor k inspiraci a čas k tomu, abyste svým
nápadům mohli vdechnout život. Přidejte se k nám na tuto
vzrušující cestu a se značkou Kia objevujte, jak pohyb inspiruje.

Uvolněte místo úžasným zážitkům.
Se zcela novou elektrifikovanou
modelovou řadou Kia Niro.

Jedním krokem můžeme změnit naše místo na světě. Odlišná perspektiva nám může
poskytnout prostor pro objevování nových horizontů. Jediné rozhodnutí může vytvořit
zářivější budoucnost pro Vás i Vaše blízké. Seznamte se se zcela novou elektrifikovanou
modelovou řadou Kia Niro. Crossoverem, který má konstrukci založenou na inovacích.
Karoserii s odvážným a asertivním designem. Prostorný a současně minimalistický interiér
s ekologickými materiály. Vyspělé technologie, konektivitu a bezpečnost obdařené
kreativitou. Společně s nejpokročilejšími elektrifikovanými pohony, které představují
výraznou skokovou změnu v technologii trvale udržitelného pohonu.
Od elektromobilu Niro (EV) přes plug-in hybrid (PHEV) až po hybrid (HEV).
Uvolněte místo úžasným zážitkům.

Elektrifikujte svou
budoucnost.
Vezměte do svých rukou
už dnešní den.
Když se rozhodneme pro změny, mohou se stát úžasné věci.
Skvělým příkladem je odvážný a elegantní vnější design
elektromobilu Kia Niro EV. Všimněte si jeho svěže a expresivně
tvarované karoserie a výjimečného vzhledu. Jedinečný
design zcela nového modelu elektromobilu se vyznačuje
šestiúhelníkovou maskou chladiče s matnou i lesklou povrchovou
úpravou ve dvou odstínech, širokým nárazníkem v barvě
karoserie a centrálně umístěnou dobíjecí zásuvkou. Charakter
tohoto vozu umocňuje také aerodynamicky tvarovaný třetí
střešní sloupek. Zcela nová Kia Niro poháněná nejmodernějším
elektromotorem poskytuje zážitky z dynamické jízdy napájené
ze sady lithium-iontových akumulátorů o kapacitě 64,8 kWh,
která umožňuje dojezd na jedno dobití až 460 km*. S tímto
crossoverem se můžete těšit na to, co přinese budoucnost.

*Kombinovaný dojezd je 460 km podle metodiky WLTP.

Plug-in hybrid nabízí
obdivuhodný potenciál.

Nové příležitosti. Nové možnosti. Zcela nová Kia Niro Plug-In Hybrid (PHEV) nabízí skvělý start,
protože všechny výhody elektrické jízdy kombinuje s velmi hospodárným zážehovým motorem
1.6 GDI nejmodernější konstrukce. S tímto vozem můžete hladce přecházet z hybridního pohonu
na elektrickou jízdu s nulovými emisemi. A využívat ještě větší potenciál pro úsporu nákladů,
mimo jiné i díky dojezdu s elektrickým pohonem až 65 km*. Čisté, sofistikované linie karoserie
s dobíjecí zásuvkou umístěnou diskrétně na boku umocňují na přídi charakteristická světla
pro denní svícení s motivem srdečního pulzu. Záď se vyznačuje jednoduchým a nádherným
designovým konceptem se zadními svítilnami ve stylu bumerangu, odrazovými skly ve
tvaru srdečního pulzu, robustním spodním ochranným panelem a solidním, ale současně
jednoduchým spodním nárazníkem. Uvolněte sílu tohoto potenciálu.

*Kombinovaný dojezd modelu Niro PHEV se 16“ koly z lehké slitiny je 65 km podle metodiky WLTP.

Hybridní myšlení.
Sofistikovanější jízda.
Trvale udržitelné cestování automobilem by mělo být maximálně snadné a komfortní.
Přesně to nabízí zcela nová Kia Niro Hybrid. Její hybridní pohon automaticky přepíná mezi
velmi hospodárným zážehovým motorem a čistějším elektrickým pohonem nebo spolu
kombinuje oba zdroje hnací síly. K dobíjení sady akumulátorů využívá při zpomalování také
systém rekuperace značky Kia. To vše doplňuje elegantní a současně osobitý a robustní
vnější design s jedinečnou dvojitou kapotou, která u tohoto hybridního vozu zvýrazňuje
příď s motivem tygřího nosu. Celkový dojem ještě umocní dvoubarevné lakování karoserie
a individualizovatelný třetí střešní sloupek s aerodynamickými tvary. Tento crossover je
stvořen pro jízdu ve městě. V osobitém stylu. Úchvatném, ale také expresivním.

Úžasný prostor.
Ve Vašem vlastním tempu.
Dodává Vám spojení s prostorem inspiraci? Nabíjí Vás energií prostor, v němž
můžete kdykoli dělat to, co chcete? Pak se posaďte do zcela nového modelu Kia
Niro. Uvnitř naleznete velkorysý prostor, minimalistické detaily i útulnost v každém
ohledu. Naši designéři zkombinovali nejmodernější high-tech design a technologie
s ekologickými či dokonce recyklovanými materiály inspirovanými přírodou.
Mimořádně sofistikovaná sedadla maximalizují komfort a minimalizují únavu.
Udělali jsme vše pro to, abyste si Vy i Vaši spolucestující při jízdě odpočinuli. Zcela
nová Kia Niro je víc než jen futuristicky ztvárněným prostorem pro Vaše cestování
automobilem, je to podmanivý zdroj inspirace, do něhož se můžete ponořit. K tomu
přispívají i uživatelsky přívětivé prvky výbavy s intuitivním ovládáním a funkce
koncipované pro snadnou interakci.

Minimalistický interiér.
Podmanivé potěšení.
Odlišujeme se tím, co máme ve svém nitru. Proto až usednete do zcela nového
modelu Kia Niro, začnete objevovat, co opravdu znamená design zaměřený na
řidiče. Vůz překypující prostorem přináší nejmodernější technologie a trvale
udržitelné materiály. Před sebou budete mít všechno na očích díky výrazně
tvarované, high-tech zobrazovací ploše tvořené dvěma panoramatickými
10,25“ digitálními displeji s vysokým rozlišením. Na jednom místě přehledně
naleznete jak informace pro řidiče, tak i informační a zábavní funkce. Pod
nimi můžete na vícerežimovém ovládacím displeji snadno měnit nastavení
multimediálního systému a klimatizace. A přitom Vás bude obklopovat nejlepší
design s vytříbeným estetickým pojetím od štíhlých, elegantních sedadel, která
umocňují prostornost interiéru, až po texturované recyklované materiály. Od
harmonického dekoračního osvětlení přes zajímavé detaily, například v podobě
dynamických výplní dveří, až po velkorysé odkládací prostory. Toto je prostor,
ve kterém budete chtít trávit svůj čas.

Otočný volič automatické převodovky. Otočný volič umístěný uprostřed ve snadném
dosahu používá technologii elektronického přenosu signálu („shift-by-wire“), která
umožňuje precizní a snadné ovládání převodovky. Z hlediska bezpečnosti je stejně
důležitá skutečnost, že převodovka automaticky přejde do parkovacího režimu P, pokud
na to řidič zapomene.

10,25“ displej sdruženého panelu přístrojů a informačního a zábavního systému. Ideální poloha přístrojové desky
zcela nového modelu Niro umocňuje její minimalistický design, jemuž vévodí dva integrované displeje, které Vám
poskytnou veškeré potřebné provozní informace a uspokojí Vaše požadavky na konektivitu a zábavu. Užívejte si novou
úroveň navigace s pokyny před každou odbočkou. Díky nejnovějším bezdrátovým aktualizacím softwaru a mapových
podkladů budete vždy v obraze. Stačí si nainstalovat aplikaci Kia Connect na chytrý telefon a můžete vstupovat do
interakce se svým vozem Niro. Tímto způsobem budete mít přístup k palubním službám Kia Connect s širokou nabídkou
funkcí, mezi něž patří například diagnostika stavu vozidla včetně stavu akumulátorů verzí EV/PHEV, množství paliva
v nádrži u příslušných variant, údajů palubního počítače, online hlasového ovládání a integrace kalendáře z Vašeho
chytrého telefonu.

Duální panel pro ovládání informačního a zábavního systému/klimatizace. Ovládací
prvky jsou v dosahu Vašich prstů. Díky tomuto inovativnímu řešení je interiér přehlednější
a intuitivnější. Jedním stisknutím můžete snadno přepínat mezi ovládacími prvky
informačního a zábavního systému nebo klimatizace.

Čeká na Vás zářivější
budoucnost. Vydejte se
na svou elektrickou cestu.
Změny jsou všudypřítomné. Přinášejí nám možnosti,
jak žít náš život lépe, jak pracovat chytřeji a jak
cestovat automobilem trvale udržitelněji. Umožňuje
nám nalézat prostory, v nichž můžeme rozvíjet naši
kreativitu, navazovat spojení s přírodou nebo prostě
prožívat každý okamžik. Tyto výzvy nás ve společnosti
Kia inspirovaly k vytvoření zcela nového modelu Kia
Niro EV.
Nová generace elektrifikované jízdy. Inovace,
technologie a uživatelská přívětivost u ní přinášejí
opravdovou skokovou změnu v oblasti trvale
udržitelné mobility. Odvážný a elegantní vnější design
zde nenuceně spojuje uhlazené aerodynamické
povrchy s robustním a odvážným charakterem.
Prostorný a minimalistický interiér je zde naplněný
prémiovými a recyklovatelnými materiály. Výběr
nejmodernějších elektrifikovaných a hospodárných
pohonů je zde mimořádně široký a výjimečná
úroveň bezpečnosti se prolíná s vyspělou a intuitivní
konektivitou.
Na výběr je paleta devíti expresivních barev, na přání
s kontrastními barvami pro aerodynamický třetí střešní
sloupek, plus odlišné povrchové úpravy pro obložení
karoserie v závislosti na Vámi vybraném stupni výbavy.
Tento elektromobil o Vás může vypovídat mnohem víc.
Zcela nová Kia Niro EV je dalším krokem na cestě
ke smysluplné a trvale udržitelné mobilitě, která je
maximálně snadná a uživatelsky přívětivá. Vydejte se
také na tuto cestu a vytvořte ve svém životě prostor
pro úžasné zážitky.

Všudypřítomné inovace.
Dojem, který nevybledne.
Volba hospodárnějšího a trvale udržitelnějšího pohonu nemusí znamenat, že se
vzdáte potěšení z jízdy v elegantním a vizuálně vzrušujícím voze s výjimečným
designem. Díky zcela novému modelu Niro EV tento problém nebudete muset
nikdy řešit.
Specifická 17“ kola z lehké slitiny. Tato kola byla navržena
exkluzivně pro zcela nové Niro EV. Jejich design s motivem
5 okvětních lístků umocňuje dvoubarevná povrchová úprava
s černými ozdobnými prvky.

Osobitá dvoubarevná šestiúhelníková maska
chladiče. Kochejte se přitažlivým designem
dvoubarevné masky chladiče s kombinací
matné a lesklé povrchové úpravy. Svým
šestiúhelníkovým, stereoskopickým vzorem
zanechává z každého úhlu pohledu futuristický,
high-tech dojem.

Široký nárazník s centrálně umístěnou
dobíjecí zásuvkou. Širší přední nárazník
elektromobilu vypadá neobyčejně – je robustní
a současně neuvěřitelně elegantní. Centrálně
umístěná dobíjecí zásuvka je důmyslně
a nenápadně uložena v jeho horní části, čímž
přispívá k mimořádně uhlazenému vzhledu
přídě.

Moderní a charakteristická záď. Tento vůz je zezadu stejně
pozoruhodný jako zepředu. Čisté a moderní tvary zadního
nárazníku ladí s nekomplikovaným designem přídě elektromobilu.
Aerodynamický design doplňuje vizuálně přitažlivé ochranné
obložení karoserie. Jedinečným završením elegantního vzhledu
jsou zadní svítilny LED ve vertikálním bumerangovém stylu
a odrazová světla ve tvaru srdečního pulzu.

Užijte si každou jízdu.
Podle svého.
Stejně jako život, i každá jízda má své odlišnosti. Každý výlet má
své vrcholy a sestupy. Ať jste si naplánovali jakoukoli trasu, zcela
nové Niro Plug-In Hybrid (PHEV) s vylepšenou sadou akumulátorů
a prodlouženým dojezdem Vám nabídne flexibilitu, díky níž si
snadno poradíte s každou výzvou. Hospodárně a efektivně.
Zcela nové Niro PHEV nabízí naprostou flexibilitu. Hospodárný
zážehový motor v případě potřeby automaticky převezme pohon
vozu, dodá dostatek tepla pro vyhřátí interiéru nebo velkou hnací
sílu pro akceleraci. Pokud není zapotřebí, vylepšená sada lithiumiontových akumulátorů o kapacitě 11,1 kWh zajistí dojezd až 65
km* s elektrickým pohonem. To je ideální řešení pro krátké jízdy
s nízkými náklady.
* Kombinovaný dojezd modelu Niro PHEV s 16“ koly z lehké slitiny je 65 km podle metodiky WLTP.

Nová generace elektrifikovaného pohonu. Zcela nové Niro (PHEV), poháněné
velmi hospodárným zážehovým motorem 1.6 GDI, má vyspělou konstrukci, která
snižuje spotřebu paliva novými technologiemi pro chlazení, snižování tření a řízení
spalovacího procesu. Motor je doplněn nejmodernější 6stupňovou dvouspojkovou
automatickou převodovkou s rychlým a hladkým řazením.

Důmyslná a robustní. Kombinace zážehového motoru a elektromotoru ve vyspělém plug-in
hybridním pohonu je důmyslná, protože využívá elektrický pohon při rozjezdu nebo jízdě nízkou či
konstantní rychlostí. Tím se kromě spotřeby paliva snižují také emise CO2 a celkové provozní náklady.

16“ nebo 18“ kola z lehké
slitiny. Dodejte svému
vozu ještě osobitější vzhled
speciálně navrženými 16“
nebo 18“ koly z lehké slitiny,
dodávanými v závislosti na
Vámi zvoleném stupni výbavy.

Užívejte si bezstarostnou jízdu.
A využívejte to nejlepší
z obou světů.
Někdy nám život zpříjemní i jednoduché věci. Když se například nemusíme
zabývat hledáním odpovědí na otázky „proč“ a „jak“. Prostě si užíváte sami
sebe. Minimum starostí a maximum svobody. Je to podobný pocit, jako když
řídíte zcela nové Niro Hybrid (HEV).
Velmi hospodárný motor GDI 1,6 litru s 6stupňovou dvouspojkovou
automatickou převodovkou je ve verzi HEV jednoduchým a efektivním řešením,
jak snížit emise a zvýšit hospodárnost, aniž byste museli vůz připojovat
k elektrické síti. S HEV prostě jezdíte úplně stejně jako s běžnými vozy na
benzin nebo naftu, a systém bude dobíjet akumulátory, kdykoli budete
zpomalovat. Vyspělý hybridní systém se pak rozhodne, jak nejefektivněji
využije energii z akumulátorů, abyste na každou nádrž paliva ujeli ještě větší
vzdálenost.

Účinná rekuperace. Systém rekuperace kinetické energie využívá
každý pokles rychlosti jízdy k získávání energie, kterou ukládá do
sady akumulátorů pro pozdější využití.

Efektivní snížení emisí. Přepínání mezi pohonem na benzin
a elektrickou energii nebo využívání kombinace obou zdrojů
hnací síly snižuje emise při každodenním cestování a současně
poskytuje flexibilitu a všestrannou využitelnost.

Zůstaňte připojeni.
Nechte se inspirovat.
Ve společnosti Kia jsme přesvědčeni o tom, že vzájemná propojení mohou být inspirací pro
nekonečný proud příležitostí. Příležitostí, které Vás budou inspirovat k realizaci skvělých
nápadů. Ve voze, prostřednictvím telefonu, ať jste kdekoli a hledáte cokoli. A přesně to
naleznete díky aplikaci Kia Connect App a palubním službám Kia Connect, které budou
neustále sledovat Váš vůz a nepřetržitě nabízet informace o Vaší jízdě. Nechte se ve svém
voze průběžně informovat online navigací s využitím dat o dopravě v reálném čase. Kromě
toho si můžete vyhledávat dobíjecí stanice, parkovací místa, předpověď počasí a zajímavé
cíle, případně používat hlasové ovládání a mnoho dalších funkcí a služeb. Prostřednictvím
aplikace Kia Connect App můžete využívat řadu užitečných funkcí, mezi něž patří mimo jiné
přenos uživatelského profilu, navigace na posledním úseku cesty, parkování zajišťované
obsluhou, vyhledání zaparkovaného vozu nebo ovládání dveří. S tolika dostupnými
informacemi a funkcemi v dosahu Vašich prstů ještě nikdy nebyla příhodnější doba k tomu,
aby se každá cesta proměnila … v opravdu inspirující jízdu.

Neustále na cestách. S palubními službami Kia Connect budete
mít snadný přístup k podrobným informacím o Vaší jízdě.
Nechte si navigačním systémem vypočítat nejrychlejší trasu do
jakéhokoli cíle. Praktická služba přitom využívá data o dopravě
v reálném čase a trasu včetně předpokládaného času příjezdu
do cíle průběžně upravuje na základě nepřetržitých aktualizací.
Používejte služby Kia Connect Live Services, chcete-li sledovat
počasí nebo zkontrolovat dostupnost parkování, případně
vyhledat zajímavé cíle a informace o dobíjecích stanicích. Aktivujte
funkci rozpoznávání hlasu a ovládejte různé funkce hlasovými
povely, aniž byste museli pouštět volant z rukou. Funkce přenosu
uživatelského profilu Vám umožní měnit nebo obnovit nastavení
Vašeho vozidla. Externí kalendář zpřístupní kalendář z Vašeho
chytrého telefonu na displeji navigačního systému. Můžete se
nechat navigovat přímo do místa Vaší nadcházející schůzky.

Připojte se a získáte praktičnost i komfort. Používání
interaktivní aplikace Kia Connect App ve Vašem chytrém telefonu
je snadné a praktické, i když nejste ve svém voze. Ušetříte tak
cenný čas a zůstanete ve spojení. Poklepejte na funkci vyhledat
můj vůz a zobrazí se Vám poloha Vašeho vozu na velkých
parkovištích nebo v neznámém prostředí. Po zaparkování Vás
vezme za ruku navigace na posledním úseku cesty a dovede Vás
od vozu do Vašeho konečného cíle. Pokud řídí Váš vůz někdo
jiný, funkce parkování zajišťované obsluhou monitoruje jízdu za
Vás. Naplánujte si svou jízdu předem pomocí funkce odeslat do
vozu a před odjezdem zkontrolujte stav vozidla. Ovládáním dveří
je můžete dokonce na dálku odemknout nebo zamknout. Funkce
moje jízdy Vám poskytne souhrn informací o předchozích jízdách.

* Informační a ovládací služby pro Váš vůz Kia: Služby budou dostupné bezplatně po dobu sedmi let ode dne prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tzn. od okamžiku, kdy
začne platit kupní smlouva. Služby se mohou v průběhu uvedeného období měnit. Podrobné informace o fungování služeb a podmínkách jejich používání získáte od
svého partnera Kia nebo na kia.com. Nezbytným předpokladem pro využívání služeb je chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android a smlouva s mobilním
operátorem včetně datového tarifu, který pro zákazníky znamená dodatečné náklady.

Elektricky na dotek. Pokud jezdíte s jedním z elektricky
poháněných modelů Kia, aplikace Kia Connect App a palubní
služby Kia Connect Vám budou poskytovat potřebné informace.
Díky nim budete mít všechno pod kontrolou. S aplikací Kia
Connect App můžete na dálku spustit, zastavit a plánovat dobíjení
sady akumulátorů. S palubními službami Kia Connect si můžete
vyhledávat dobíjecí přípojky pomocí funkce dobíjecí stanice live.
Pomocí dat z internetu, aktualizovaných v reálném čase, můžete
snadno objevovat polohu dobíjecích stanic a další podrobné
informace, například o dostupnosti zásuvek a kompatibilitě s typy
konektorů.

Bezpečnost a servisní podpora. Kia Connect Vám zajistí
bezpečnost a dobrý technický stav Vašeho vozu díky řadě
průkopnických upozornění na základě vzdáleného přístupu.
Funkce Stav vozidla nabízí komplexní zprávu o Vašem voze včetně
informací, zda jsou okna otevřená nebo zavřená, jaký je stav
dobití sady akumulátorů a další důležité diagnostické údaje. Kia
Connect Vám bude zasílat také důležitá upozornění alarmu při
pokusech o vloupání do vozu, či o jeho odcizení. Upozornění na
volnoběh Vám oznámí, že jste nechali běžet motor s převodovkou
v parkovacím režimu (páka voliče v poloze P) při otevřených
dveřích vozidla.

Zobrazené displeje se systémem Kia Connect jsou pouze ilustrační a nemusí reprezentovat nejnovější verzi aplikace Kia Connect App a palubních služeb Kia Connect.
Máte-li dotazy týkající se legislativy a práva, přečtěte si podmínky pro používání služeb Kia Connect.

Informace o parkování a dobíjecích stanicích. Zaparkujte svůj
vůz rychle. Systém Vám ukáže dostupná parkovací místa již před
Vaším příjezdem do cíle. Potenciálně volná parkovací místa na
ulicích jsou zobrazována na základě historických dat. Dostupnost

parkovacích míst mimo ulice je barevně odlišena. Online seznam
zobrazuje polohu dobíjecích stanic a další související informace
včetně způsobu placení, dostupnosti zásuvek a kompatibility
s různými typy konektorů.

Doprava live.** Navigační systém poskytuje v reálném čase
velmi přesné informace o dopravě, které se aktualizují každé dvě
minuty, abyste přesně věděli, kde je doprava plynulá a kterým
oblastem se máte vyhnout. Systém Vás upozorní na případnou
dopravní zácpu a navrhne Vám alternativní trasy.

Lokální vyhledávání a předpověď počasí. Hledáte restauraci,
kde podávají suši? Supermarket? Nebo konkrétní místo setkání?
Jednoduše použijte funkci lokální vyhledávání. Bude Váš víkend
v přírodě slunečný, nebo deštivý? Raději si zkontrolujte předpověď
počasí. Po zadání destinace se Vám zobrazí čtyřdenní souhrnná
předpověď včetně minimálních a maximálních teplot, rychlosti
větru a pravděpodobnosti slunečného počasí nebo deště.

Nechte se informovat.
Vydejte se na průzkum.
Těšíte se každý den, jaké vzrušující zážitky Vám život s novým ránem přinese?
Jdete vstříc dobrodružstvím, která na Vás čekají za dalším horizontem? Právě
pro Vás je tu Kia. Se službami Kia Live Services bude Vaše cestování chytřejší
a bezpečnější, od každodenního dojíždění do zaměstnání přes víkendová
dobrodružství až po spontánní cesty do neznáma. Využívejte výhody spolehlivého
a přesného vedení trasy, které Vám pro každou jízdu nalezne nejrychlejší cestu do
cíle pomocí informací o dopravě v reálném čase. Zůstaňte ve spojení se vším, co
se děje, využíváním služeb doprava live, lokální vyhledávání a počasí. Kamkoli Vás
život zavane, se službami Kia Live Services budete připraveni na cokoli.

Apple CarPlay® je chytrý způsob, jak bezpečně ovládat iPhone i za
jízdy. Všechny funkce, které budete chtít používat, naleznete na
displeji Vašeho vozu, abyste mohli nastavit a aktivovat navigaci,
telefonovat či poslouchat hudbu a současně se po celou dobu
soustředit na řízení. Služba Apple CarPlay® není v ČR oficiálně
podporována a její funkčnost může být omezená.

Android Auto® zajistí dokonalé propojení mezi Vaším vozem
a telefonem, abyste díky minimálnímu riziku rozptylování Vaší
pozornosti dojeli do cíle bezpečně. Prostřednictvím jednoduchého,
intuitivního rozhraní budete mít přístup například k navigaci
s Google Maps, aplikacím, hudbě a hlasovému ovládání. Systém
také automaticky sdružuje informace na přehledné „kartičky“, které
zobrazuje pouze v případě potřeby.

* K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem.
** V některých zemích mohou být tyto služby omezeny legislativou.

Volnost pro relaxaci.
Prostor pro odpočinek.
Jste-li v prostředí, ve kterém se můžete dobře uvolnit, přichází snadno inspirace
a rozvíjení kreativity. Proto jsme ve společnosti Kia zkonstruovali zcela novou
generaci modelu Niro s delším rozvorem náprav, abychom vytvořili prostornější
interiér. Přední sedadla jsou štíhlejší a zabírají méně místa. Výsledkem je více
prostoru a komfortu. Prémiová relaxační sedadla vpředu navíc umožňují
širokou škálu nastavení, abyste seděli v nejkomfortnější poloze, která
minimalizuje únavu a nepohodlí.

Vyhřívaná a odvětrávaná sedadla vpředu.
Odvětrávaná sedadla vpředu zajišťují řidiči
a spolujezdci komfortnější cestování za teplého
počasí. Je-li naopak chladno, stačí jeden dotyk na
přední konzole a sedadla se zahřejí na příjemnou
teplotu.

Nastavitelný sklon opěradel zadních sedadel.
Štíhlá konstrukce předních sedadel ponechává více
prostoru pro nohy cestujících vzadu. U opěradel
zadních sedadel lze navíc nastavit sklon pro
maximální komfort nebo využití prostoru. Každé
sedadlo je vybaveno také opěrkou hlavy. Středová
loketní opěrka zahrnuje odkládací schránku
s výsuvným držákem nápojů.

Zavazadlový prostor vpředu. Odkládací prostor naleznete i pod přední kapotou zcela nového
modelu Niro EV. Odkládací prostor o objemu 20 litrů je ideální pro nejrůznější věci včetně dobíjecího
kabelu a adaptéru pro napájení elektrických spotřebičů z akumulátorů vozidla.

Důmyslně řešené odkládací prostory.
Ať potřebujete cokoli.
Zcela nová Kia Niro s delší a širší karoserií ve spojení s delším rozvorem náprav nabízí zcela novou dimenzi
vnitřního a zavazadlového prostoru. Zcela nové Niro EV Vám umožní odložit věci i pod přední kapotu,
podlahu zavazadlového prostoru nebo pod jeho kryt. Kdykoli potřebujete přepravit ještě větší předměty,
můžete sklopit zadní sedadla. Co se týče prostoru, zcela nové Niro nabízí nápady pro přepravu věcí všech
velikostí.

Sklopná opěradla sedadel ve druhé řadě. Sklopte zadní sedadla pomocí páčky na opěradle,
a najednou budete mít k dispozici až 1445 litrů zavazadlového prostoru v závislosti na Vámi zvoleném
pohonu zcela nového modelu Niro. Je to ideální prostor navíc, když potřebujete přepravit dlouhé nebo
velmi rozměrné předměty.
Chytré elektrické ovládání zadního výklopného víka. Zadní výklopné víko má elektrické ovládání
a automaticky se otevře do požadované výšky, kterou si můžete nastavit. Podlaha zavazadlového
prostoru zcela nového modelu Niro má speciální konstrukci, aby byla téměř v rovině s prahem
zavazadlového prostoru, což Vám ještě více usnadní nakládku.

Dobíjejte kdykoli.
A kdekoli.
Rozhodněte se pro zcela nový elektromobil Kia Niro EV a budete
si užívat záplavu inovací, které budou pracovat pro Vás. Od naší
nejnovější řady vyspělých elektromotorů s delším dojezdem až po
rozmanité možnosti snadného dobíjení a rozsáhlou dobíjecí síť.

Kia Charge. Zcela nové Niro EV maximálně usnadňuje dobíjení na veřejných dobíjecích stanicích díky službě Kia Charge*. Se službou Kia
Charge budete mít vždy po ruce bezproblémovou, široce dostupnou a snadno využitelnou dobíjecí službu, ať přijedete kamkoli. Všechno,
co potřebujete, je jediná karta – karta RFID Kia Charge – která Vám poskytne rychlý a snadný přístup k neustále rozšiřované síti DCS
s více než 340 000 dobíjecími stanicemi ve 29 evropských zemích a širokou škálu užitečných služeb, které zajistí, aby dobíjení Vašeho
vozu Kia bylo vždy jen příjemnou záležitostí.
*Kia Charge a Kia Charge.com jsou nabízeny společností Digital Charging Solutions. Více informací naleznete na kiacharge.com nebo si stáhněte aplikaci pro mobilní
telefony.

Nabíjejte ostatní zařízení uvnitř Vašeho vozu i mimo něj. Zcela nová Kia Niro EV jako obrovská powerbanka poskytne výkon až 3 kW
ať jste kdekoli, díky funkci V2D (Vehicle-to-device). Při kempování tak můžete velkou televizi nebo středně velkou klimatizaci napájet
po dobu 24 hodin. Můžete si také zapnout vysavač při úklidu vozu, dobíjet elektrokolo, napájet laptop nebo dokonce uvařit kávu
v kávovaru na pikniku v přírodě. Možnosti závisí jen na Vás.

Nejnovější generace našich výkonných elektromotorů. Zcela nové Niro EV je poháněno nejmodernějším elektromotorem a sadou
lithium-iontových akumulátorů o kapacitě 64,8 kWh s předpokládaným dojezdem na jedno dobití až 460 km*. U vhodné stejnosměrné
rychlodobíječky lze Niro EV dobít z 10 na 80 % za pouhých 43 minut. Se stavem dobití na 80 % můžete ujet až 368 km*.
*Kombinovaný dojezd zcela nového modelu Niro EV je 460 km podle metodiky WLTP.

Méně starostí.
Více času pro potěšení.
Při vývoji zcela nové generace modelu Kia Niro bylo pro nás
nejvyšší prioritou, abychom ochránili Vás i Vaše spolucestující
a blízké. Proto je zcela nové Niro vybaveno řadou vyspělých
prvků výbavy, které minimalizují pravděpodobnost nehody
a maximalizují komplexní ochranu.

Niro EV: S asistentem pro dálniční jízdu HDA 2 (Highway Driving Assist) pojedete po dálnici v naprosté pohodě. Asistent pro
dálniční jízdu zajistí snadné cestování na dálnicích. HDA 2 automaticky udržuje bezpečnou vzdálenost modelu Niro od vpředu jedoucího
vozidla a dohlíží na to, aby vůz jel uprostřed jízdního pruhu. Současně ovládá řízení, zrychlování a zpomalování. HDA 2 disponuje také
„asistentem pro změnu jízdního pruhu“. To znamená, že po zapnutí směrových ukazatelů Vám pomůže přejet do vedlejšího jízdního
pruhu, ale pouze v případě, že je to bezpečné.

Niro EV: Systém autonomního nouzového brzdění FCA
2 (Forward Collision-Avoidance Assist) – s asistenty pro
odbočování a průjezd křižovatkou. Systém FCA 2 detekuje
pomocí přední kamery a radarového senzoru vozidla, chodce nebo
cyklisty před vozem. Asistent Vám upozorněním a automatickým
brzděním pomůže zabránit nehodě, nebo alespoň snížit intenzitu
kolize. Systém zasahuje i v případě, že projíždíte křižovatkou, nebo
na ní odbočujete.

Head-up displej. Head-up displej modelu Niro promítá provozní
informace na čelní okno. Na silnici před vozem zobrazuje pokyny
pro odbočení z navigačního systému, upozorní Vás, že vyjíždíte
z jízdního pruhu, a ukazuje, které vozidlo před Vámi detekuje.

Asistent pro dálniční jízdu HDA (Highway Driving Assist).
Asistent pro dálniční jízdu zajistí snadné cestování na dálnicích.
HDA automaticky udržuje bezpečnou vzdálenost modelu Niro od
vpředu jedoucího vozidla a dohlíží na to, aby vůz jel uprostřed
jízdního pruhu. Současně ovládá řízení, zrychlování a zpomalování.
Systém za určitých podmínek a v kombinaci s pokročilým
adaptivním tempomatem propojeným s navigačním systémem
NSCC (Navigation Based Smart Cruise Control) upravuje rychlost
jízdy modelu Niro v souladu s informacemi o rychlostních limitech
z navigačního systému.

Systém autonomního nouzového brzdění FCA 1.5 (Forward
Collision-Avoidance Assist). Systém FCA detekuje vozidla,
chodce nebo cyklisty před vozem na základě vyhodnocování dat
z přední kamery a radarového senzoru, aby zabránil hrozící kolizi
s nimi. FCA 1.5 také předchází kolizím s vozidly při odbočování
vlevo na křižovatce. Jakmile systém detekuje hrozbu kolize, objeví
se na panelu sdružených přístrojů výstražné upozornění a dojde
k aktivaci maximálního brzdného výkonu.

Pokročilý adaptivní tempomat propojený s navigačním systémem NSCC (Navigation Based Smart Cruise Control). Pokročilý
adaptivní tempomat propojený s navigačním systémem Vám při používání navigace pomůže jezdit bezpečnou rychlostí. Jednoduše
stiskněte tlačítko SCC na volantu a Niro se při zapnuté navigaci automaticky nastaví na právě platný rychlostní limit. Jakmile se omezení
rychlosti změní, Niro si automaticky upraví rychlost jízdy. NSCC navíc pomocí navigačních dat rozpoznává nadcházející zatáčky na trase
a patřičně sníží rychlost jízdy. Po výjezdu ze zatáčky se rychlost vozu Niro vrátí na původně nastavenou hodnotu, pokud to podmínky
dovolí.

Asistent pro bezpečné vystupování SEA (Safe Exit Assist). Systém
zabrání cestujícím vzadu vystoupit z vozidla, pokud detekuje, že se
k vozidlu přibližuje potenciální nebezpečí. V tomto případě systém
uzamkne dveře a aktivuje zvukové a vizuální upozornění.

Aktivní systém sledování mrtvého úhlu BCA (Blind-Spot CollisionAvoidance Assist). Pokud zapnete ukazatele směru před změnou
jízdního pruhu, systém Vás upozorní na riziko kolize s vozidlem, které
jede v sousedním jízdním pruhu vedle Vás nebo se přibližuje zezadu.
Aktivní systém sledování mrtvého úhlu dává pozor také při vyjíždění
z podélného parkovacího místa a upozorní Vás na vozidla, která
přijíždějí za Vaším vozem.

Dálkově ovládaný inteligentní parkovací asistent RSPA (Remote
Smart Parking Assist). S dálkově ovládaným inteligentním
parkovacím asistentem RSPA (Remote Smart Parking Assist) můžete
svůj vůz Kia Niro zaparkovat nebo s ním vyjet z parkovacího místa,
aniž byste museli být uvnitř vozu – to je ideální ve stísněných
prostorech. Pomocí klíčku můžete Niro bezpečně ovládat v přímém
směru, aby zajelo na parkovací místo nebo z něj vyjelo. Vozidlo
automaticky zabrzdí, pokud detekuje překážku.

Stvořen tak, aby byl
součástí Vašeho života.
Život je takový, jaký si ho uděláte. Veškeré naše příslušenství jsme proto stvořili
tak, abyste si se zcela novým modelem Niro mohli svůj životní styl ještě více
užívat. Jak design, tak i výroba veškerého našeho příslušenství splňuje stejně
přísné standardy jako Váš vůz Niro, ať se jedná o verze EV, PHEV nebo HEV.
Takže vybírejte, je to na Vás!

Nosič jízdních kol na všechna tažná zařízení. Ideální společník pro cyklistickou dovolenou nebo celodenní výlety do přírody.
Jeho design poskytne maximální potěšení s minimem námahy. Nosič s ochranou proti odcizení uveze 2 jízdní kola a má maximální
nosnost 60 kg. Jízdní kola snadno naložíte, a i pak můžete snadno otevřít zadní výklopné víko!

Ozdobné boční lišty. Tyto jedinečně elegantní ochranné prvky
se vzhledem matného hliníku vdechnou svým delikátním
vizuálním pojetím nový život bočním konturám Vašeho vozu Niro.

Ozdobná lišta pátých dveří a ochranná lišta zadního
nárazníku. Na míru vyrobené ozdobné a ochranné prvky
se vzhledem matného hliníku zanechají silný dojem a svou
ušlechtilou povrchovou úpravou dodávají elegantní náboj nejen
pátým dveřím, ale také zadnímu nárazníku.

Velurové koberce. Uchovejte interiér Vašeho vozu ještě déle
bez poskvrny. Tyto velmi kvalitní velurové koberce ochrání interiér
Vašeho vozu Niro před každodenními nečistotami a současně
vylepšují jeho vzhled.

Vana do zavazadlového prostoru. Tato na míru vyrobená vana
ochrání zavazadlový prostor Vašeho vozu i při přepravě mokrých,
zablácených nebo jinak znečištěných předmětů. Vana se
zvýšenými okraji je odolná, nepromokavá a má protiskluzovou
povrchovou úpravu.

Odnímatelné tažné zařízení. Kdykoli musíte přepravit opravdu
velký náklad, toto tažné zařízení špičkové kvality z ušlechtilé oceli
je ideálním řešením pro efektivní přepravu. Díky speciálnímu
zajišťovacímu mechanismu lze tažné zařízení snadno a bezpečně
vyjmout a diskrétně uložit.

Dobíjecí kabel, Typ 2. Rychlé dobíjení Vašeho vozu Niro
střídavým proudem už nemůže být snadnější a rychlejší.
Kabel může být používán pro každodenní dobíjení z veřejných
i domácích dobíjecích stanic.

Comfort – standardní tkanina v tmavém odstínu
Charcoal. Standardní stupeň výbavy LX má sedadla
čalouněná tkaninou v tmavém odstínu Charcoal,
který se opakuje i u prošívání na bočních polštářích.
Sedadla standardně doplňují loketní opěrky obšité
umělou kůží, černě lakované vnitřní výplně dveří
a šedé čalounění stropu.

EX – kombinace tkaniny v tmavém odstínu
Charcoal a umělé kůže. Čalounění sedadel
kombinací tkaniny v tmavém odstínu Charcoal
a veganské umělé kůže z PU. Opěrky hlavy vpředu
a loketní opěrky jsou obšity rovněž umělou kůží
a přístrojová deska má tmavý odstín Charcoal.
Vnitřní výplně dveří nesou tmavý ozdobný panel
s povrchem strukturovaného uhlíkového kompozitu.
Čalounění stropu je šedé.

Trvale udržitelná
sedadla.
Prémiový komfort.
Když designový tým značky Kia vytvářel interiér zcela nové
modelové řady Niro, stanovil si náročný cíl: vyrobit interiér, který
spojuje prémiový komfort s použitím nejmodernějších trvale
udržitelných materiálů.
Sedadla modelu Niro jsou k dispozici s několika druhy
elegantního čalounění v různých barvách. V závislosti na Vámi
zvoleném stupni výbavy jsou sedadla čalouněna tkaninou,
kombinací tkaniny a umělé kůže nebo dvěma různými druhy
umělé kůže (PVC nebo PU), které jsou oba veganské. Sedadla
čalouněná veganskou umělou kůží z PU jsou navíc doplněna
viskózovou tkaninou Tencel™, která se vyrábí z eukalyptového
dřeva a je mimořádně příjemná na dotek.

Kompletní čalounění sedadel umělou kůží
z PU v tmavém odstínu Charcoal. Kompletní
čalounění sedadel umělou kůží z PU s elegantním
síťovým vzorem a prošíváním v tmavém odstínu
Charcoal používá tkaninu Tencel™(vyráběnou
z eukalyptového dřeva), která je mimořádně
příjemná na dotek. Opěrky hlavy vpředu a loketní
opěrky jsou obšity rovněž umělou kůží a přístrojová
deska má tmavý odstín Charcoal. Vnitřní výplně
dveří nesou tmavý ozdobný panel s povrchem
strukturovaného uhlíkového kompozitu. Čalounění
stropu je šedé.

Dvoubarevné kompletní čalounění sedadel umělou
kůží z PU v odstínech středně šedá a Charcoal
s dvoubarevnou přístrojovou deskou. Dodejte
svému vozu ještě větší osobitost kompletním
čalouněním sedadel středně šedou umělou kůží z PU
se síťovým vzorem a šedým prošíváním. Použita je
i tkanina Tencel™ (vyráběná z eukalyptového dřeva),
která je mimořádně příjemná na dotek. Opěrky hlavy
vpředu a loketní opěrky jsou obšity rovněž umělou
kůží. Elegantní přístrojová deska v tmavém odstínu
Charcoal je v horní části doplněna středně šedými
panely. Vnitřní výplně dveří nesou tmavý ozdobný
panel s povrchem strukturovaného uhlíkového
kompozitu. Čalounění stropu je šedé.

Dvoubarevné varianty.
Vyjádřete svůj postoj.
Každá jízda může být vyjádřením Vaší osobnosti. Na výběr máte 9 okouzlujících barev, které pokrývají vše
od městské elegance přes odvahu až po výjimečnost. Poprvé si navíc můžete u svého vozu individualizovat
barvu aerodynamicky tvarovaného třetího střešního sloupku a obložení karoserie. Užijte si konfiguraci vozu
podle Vašich představ.
Paleta barev

Bílá Clear White (UD)

Bílá perleťová Snow White Pearl
(SWP)

Černá perleťová Aurora Black
Pearl (ABP)

Modrá Mineral (M4B) s třetím
střešním sloupkem v odstínu
M4B

Završte vzhled svého vozu.
Když jsme vyvíjeli zcela nové Niro, dbali jsme na to, aby byl jeho design promyšlený až do posledního
detailu. A to zahrnuje také elegantní, sportovní a opravdu pozoruhodná kola.
Šedá Steel Gray (AGT)

Oranžová Delight Orange (DRG)

Červená Runway Red (CR5)

Šedá Interstellar Gray (KLG)

16“ kola z lehké slitiny
k dispozici pouze
pro Niro HEV a PHEV

Zelená Cityscape Green (CGE)

Barvy pro aerodynamicky tvarovaný třetí střešní sloupek*.

17“ kola z lehké slitiny
k dispozici pouze
pro Niro EV

18“ kola z lehké slitiny
k dispozici pouze
pro Niro HEV a PHEV

Informace o pneumatikách týkající se spotřebhy elektrické energie a dalších parametrů v souladu s Nařízením EU č. 2020/740, jsou k dispozici na našich webových
stránkách www.kia.cz. Uvedené údaje o pneumatikách jsou pouze pro informaci.

1 560

Šedá Interstellar (AGT)

Perleťová černá Aurora (ABP)

Oranžová Tangerine (TGT)

Zelená Cityscape (CGE)

895
1 825

2 720

805

4 420

*Bez podélných střešních nosičů.

Rozměry verze EV (mm)

Varianty obložení karoserie.
Barva karoserie zcela nového modelu Kia Niro je
doplněna robustním obložením bočních částí karoserie.
Pro všechny verze pohonu jsou k dispozici černá
nelakovaná obložení (Comfort) a leskle černá obložení
(Style/Premium).
Šedá Steel (KLG)

Oranžová Delight (DRG)

*Nabídka barevně odlišených, aerodynamicky tvarovaných třetích střešních sloupků je k dispozici pouze pro určité barvy karoserie.

895
1 825

Rozměry verzí HEV/PHEV (mm)

2 720

805

4 420

*Bez podélných střešních nosičů.

Naprostý pocit jistoty.
Pokud si pořídíte zcela nový model Kia Niro, chceme, abyste cítili těsné sepjetí se
svými zážitky z jízdy, a to nejen dnes, ale také v dalších letech. Proto pro všechny
nové vozy Kia platí exkluzivní rozšířené záruky.
7letá záruka na vozidlo.
Všichni majitelé vozů Kia těží z výhod 7leté záruky na nový vůz, s omezením na
150 000 km (až 3 roky bez omezení; od 4. roku do ujetí 150 000 km). Bezplatná
záruka na celý vůz je přenosná na následné majitele za předpokladu pravidelné
údržby vozu v souladu se servisním plánem.
7letá záruka Kia na akumulátory verzí EV/HEV/PHEV.
Pokud se rozhodnete pro vůz značky Kia s elektrickým (EV), hybridním (HEV) nebo
plug-in hybridním (PHEV) pohonem, je dobré vědět, že naše sady akumulátorů
jsou koncipovány pro dlouhou životnost*. Proto Vám ve společnosti Kia s radostí
nabízíme záruku buď po dobu 7 let od první registrace, nebo do ujetí 150 000 km,
podle toho, co nastane dříve. To všechno znamená, že si můžete jednoduše užívat
každodenní jízdu v našich ekologických modelech po mnoho dalších let.

* Poznámka: Pouze u elektromobilů (EV) a externě dobíjitelných hybridních vozidel (PHEV) pokrývá
záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70 %. Na snížení kapacity akumulátorů
ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se tato záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení
kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů v návodu k obsluze. Více informací o záruce Kia
naleznete na www.kia.com.

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace.
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi
a skutečností.

Oficiální dovozce:
Kia Czech s.r.o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.cz
K22.01204

