
De nieuwe Kia Niro.



Inspiratie ontstaat niet zomaar. Inspiratie komt als je uit je 
comfortzone stapt. En nieuwe plekken ontdekt. Als je de wereld 
bekijkt met een frisse blik, vanuit een ander perspectief. Inspiratie 
vind je als je in beweging komt. Wij willen mensen inspireren door 
ze in beweging te brengen. Daarom creëren wij vooruitstrevende 
auto’s die jou de ruimte geven om inspiratie te vinden en de tijd 
om je ideeën tot leven te brengen. Ga met ons mee op deze 
spannende reis. En ontdek met Kia hoe beweging inspireert.

Kia.
Movement that inspires.
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Een enkele stap kan het begin zijn van een reis. Verandering van perspectief kan nieuwe 
werelden openen. En een simpele keuze kan een betere toekomst betekenen voor jou en 
je geliefden. Ontdek de elektrische Niro, een innovatieve, gewaagde en vooruitstrevende 
crossover. Ruim en minimalistisch. Vol duurzame materialen en geavanceerde technologie, 
connectiviteit en veiligheid. En dankzij de nieuwste elektrische aandrijflijnen een flinke stap 
voorwaarts in duurzame autotechnologie. Van de volledig elektrische EV tot de Plug-in 
Hybrid of Hybrid. Ga op weg naar geweldig.

Make way for wonderful.  
Met de nieuwe elektrische 
Niro familie.
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Als je durft te veranderen gebeuren er mooie dingen. Kijk maar 
naar het gewaagde en stijlvolle exterieurdesign van de elektrische 
Niro EV. Geniet van zijn frisse, expressieve vorm en uitzonderlijke 
looks. Van het unieke EV-ontwerp, met mat en glanzend two-
tone hexagonaal rooster. En van het brede bumperontwerp in 
carrosseriekleur met centraal oplaadpunt. En wat denk je van de 
karaktervolle carrosseriebekleding met aerodynamische C-stijl? 
Aangedreven door de nieuwste elektromotor levert de Niro een 
dynamische rijervaring. Geprikkeld door een 64,8 kWh lithium-
ionbatterij met een volledig elektrische actieradius van maximaal 
460 km* op een enkele lading. In deze crossover ontdek je 
vandaag al wat de toekomst jou te bieden heeft.

*Actieradius met volle batterij volgens WLTP-meting.

Geef je toekomst 
een nieuwe lading.
Kies vandaag voor 
de EV van morgen.
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Plug-in voor  
grenzeloos potentieel.

Zoek je nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden? Dan is de nieuwe Niro Plug-in Hybrid 
je perfecte startpunt. Je hebt alle voordelen van elektrisch rijden, gecombineerd met de 
nieuwste zeer efficiënte 1.6 GDI benzinemotor. Je schakelt naadloos over van hybride naar 
emissieloos elektrisch rijden. Dat levert je behalve kostenbesparing ook een elektrisch 
rijbereik tot 65 km* op. Aan de buitenkant vind je strakke, verfijnde carrosserielijnen, met een 
discreet oplaadpunt aan de zijkant en kenmerkende Heartbeat-dagrijlichten aan de voorkant. 
De achterzijde heeft een helder en stijlvol design. Met Boomerang-achterlichten, Heartbeat-
vormige reflector, robuuste skidplate en eenvoudige maar sterke onderbumper. Kies voor 
grenzeloos potentieel.

*Actieradius met volle batterij en 16” lichtmetalen velgen volgens WLTP-meting.
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Bij Kia willen we jou helpen zo duurzaam mogelijk te rijden. Het resultaat van 
die filosofie is de nieuwe Kia Hybrid. Die schakelt automatisch tussen een zeer 
efficiënte benzinemotor en duurzaam elektrisch vermogen. Of een combinatie 
van beide. De Hybrid gebruikt Kia’s regeneratieve remsysteem om de batterij 
op te laden. Tel daarbij op een strak, maar onderscheidend en robuust exterieur 
met karakteristieke Tiger-face om de HEV te accentueren. Plus, een two-tone 
carrosseriekleur met aanpasbare aerodynamische C-stijl m . Dit is de ultieme 
urban crossover. Onderscheidend. Indrukwekkend. Expressief.

Hybride denken.
Slimmer rijden. 
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Als jij de ruimte wil hebben om te doen wat je wil, waar je dat wil en wanneer je 
wil, stap dan in de nieuwe Niro. Royaal van formaat. Minimalistisch in design. En 
doordacht tot in het kleinste detail. 
Onze ontwerpers hebben hightech design en vooruitstrevende technologie 
gecombineerd met duurzame, gerecyclede materialen. Een auto, geïnspireerd 
door de natuur. De slim ontworpen stoelen maximaliseren comfort en 
minimaliseren vermoeidheid. Het resultaat? Een ontspannende ervaring voor 
jou en je passagiers. Zo wordt elke trip een inspirerende reis. De intuïtieve, 
gebruiksvriendelijke features maken de nieuwe Niro meer dan een futuristische 
omgeving om in te rijden. Het is een bron van tijd en ruimte.

De ruimte om 
jezelf te zijn.
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Digitaal 10.25-inch instrumentenpaneel. m  In de volledig nieuwe Niro-cockpit is het geïntegreerde dubbele display 
zo geplaatst dat hij het minimalistische interieurontwerp accentueert. Je vindt er al je rij-informatie, connectiviteit en 
entertainment. Ervaar next-level navigatie met stapsgewijze aanwijzingen. Blijf up-to-date met draadloze software- en 
kaartupdates. En communiceer via de Kia Connect-app op je smartphone met jouw Niro. Zo heb je altijd en overal 
toegang tot Kia Connect Live Services. Zoals voertuigdiagnose, EV/PHEV-batterijstatus en/of brandstofniveau, 
reisinformatie, online spraakherkenning en agenda-integratie.

Minimalistisch interieur.
Maximale inspiratie.
Wat in ons zit, onderscheidt ons. Stap in de nieuwe Niro en ontdek wat een op 
jou als bestuurder gericht design echt betekent. In een zee van ruimte vind je 
innovatieve technologieën en duurzame materialen. Een hightech dual 10,25-
inch panoramisch high-definition display m  presenteert alles wat je moet 
weten in je zicht. Met zowel informatie als infotainment in één geïntegreerd 
display. Daaronder regel je met het multimode bedieningsdisplay s  eenvoudig 
je multimedia en klimaat. Laat je inspireren door hoogwaardig design en 
duurzaam comfort. Van de slanke, stijlvolle stoelen die meer ruimte opleveren, 
tot de textuur van gerecyclede materialen. En van de serene sfeerverlichting m  
tot finishing touches als dynamische deurbekleding en royale opbergruimte. Dit 
is jouw ruimte. Opnieuw uitgevonden.

Multimode Display. s  Controle binnen handbereik. Een innovatieve manier om het 
interieur nog strakker en intuïtiever te maken: je schakelt met een simpele aanraking 
eenvoudig tussen infotainment en climate control.

Versnellingskeuzeknop. m  De centraal en makkelijk te bereiken elektrische 
draaiknop werkt met Shift-by-wire technologie, zodat je nauwkeurig en snel 
schakelt. Met de Drive Mode Select-knop s  op het stuur kies je eenvoudig je 
gewenste rijmodus. En omdat wij snappen dat jij veiligheid belangrijk vindt, schakelt 
het systeem automatisch naar de parkeerstand P als jij dit vergeet.
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Alles verandert continu. Ons leven wordt beter, ons 
werk slimmer en ons rijden duurzamer. Dit levert 
ruimte op. Ruimte om onze creativiteit te voeden. 
Verbinding te maken met de natuur. Of gewoon in het 
moment te zijn. Bij Kia inspireerde die ruimte ons om 
de nieuwe Niro EV te creëren, de volgende generatie in 
elektrisch rijden. 

Een unieke auto. Waarin innovatie, technologie 
en gebruiksgemak een nieuwe norm in duurzame 
mobiliteit opleveren. Waarin een stijlvol exterieur 
aerodynamische oppervlakken combineert met een 
robuust karakter. Waarin een minimalistisch interieur 
is voorzien van gerecyclede materialen. Waarin 
ultramoderne elektrische aandrijflijnopties premium 
keuze en efficiëntie bieden. En waarin uitzonderlijke 
veiligheid en geavanceerde connectiviteit elkaar 
moeiteloos vinden.

Verkrijgbaar in negen expressieve kleuren met 
contrasterende kleuropties voor de aerodynamische 
C-stijl. Plus verschillende afwerkingen voor de 
carrosseriebekleding. Deze spraakmakende EV zegt 
alles over jou.

De nieuwe Niro EV is de volgende stap op weg naar 
zinvolle, duurzame en probleemloze mobiliteit. Ga mee 
op reis en inspireer een schonere toekomst.

De toekomst wacht op je.
Start jouw elektrische reis.
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17-inch lichtmetalen velgen. s  Exclusief ontwikkeld voor de Niro 
EV. Met een 5-blads design en two-tone afwerking met zwarte 
accenten.

Moderne en karakteristieke achterzijde. Van achteren even 
indrukwekkend als van voren. De achterbumper is strak en 
eigentijds om de voorkant van deze EV te matchen. Het heldere 
design en de prachtige carrosseriebekleding accentueren de 
aerodynamische styling. Verticale Boomerang LED-achterlichten 
en Heartbeat-reflectoren maken de Niro stijlvol af.

Innovatie voedt inspiratie.
Kiezen voor efficiënter en duurzamer rijden mag niet ten koste gaan van 
puur rijplezier. In de stijlvolle en spannende Niro EV heb je het beste van 
twee werelden.

Kenmerkende two-tone hexagonale 
voorgrille.  
Geniet van het opvallende design van de 
gecombineerde mat en glanzend afgewerkte 
two-tone voorgrille. Het zeshoekige 
stereoscopische patroon is vanuit elke hoek 
futuristisch en hightech.

Brede bumper met centraal oplaadpunt.  
De bredere en opvallende voorbumper is zowel 
stoer als stijlvol. Het centrale oplaadpunt is slim 
en onopvallend in de bumper verwerkt, voor een 
extra strakke look.
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16 of 18-inch  
lichtmetalen velgen.   
Maak jouw Niro nog 
persoonlijker met speciaal 
ontworpen 16-inch s  of  
18-inch m  lichtmetalen velgen.

Jouw bestemming.
Op jouw voorwaarden.
Elke trip is anders. Elke reis heeft zijn ups en downs. Wat jouw 
bestemming ook is, de nieuwe Niro Plug-in Hybrid met zijn 
verbeterde batterij en grotere actieradius biedt jou flexibiliteit om te 
komen en te gaan zoals jou dat uitkomt. Efficiënt en effectief.

De nieuwe Niro Plug-in Hybrid biedt je volledige flexibiliteit. Indien 
nodig neemt de efficiënte benzinemotor het automatisch over voor 
aandrijving, verwarming of acceleratie.  Zijn deze functies niet 
nodig? Dan levert de verbeterde lithium-ionbatterij van 11,1 kWh tot 
65 km* elektrisch rijden. Perfect voor goedkope, korte ritten.

Slim en robuust. De gecombineerde benzinemotor en geavanceerde Plug-in Hybrid aandrijflijn 
denken met je mee. Ze gebruiken elektrisch vermogen als je de auto start of met lage of constante 
snelheid rijdt. Zo is jouw Niro zuiniger, wat jou een lagere CO2-uitstoot en totale gebruikskosten 
oplevert. 

*Actieradius met volle batterij en 16” lichtmetalen velgen volgens WLTP-meting.

Next-gen elektrische aandrijflijn. Aangedreven door een zeer efficiënte 
1.6 GDI-benzinemotor, is de Niro Plug-in Hybrid zorgvuldig ontworpen om het 
brandstofverbruik te optimaliseren, met nieuwe technologieën voor koeling, wrijving 
en verbranding. De motor is gekoppeld aan de nieuwste automatische dual-clutch 
zesversnellingsbak, voor snel en soepel schakelen.
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Makkelijker rijden. Met het 
beste van twee werelden.
Soms kunnen simpele dingen het leven leuker maken. Zoals je geen zorgen 
hoeven maken over hoe en waarom. Minder gedoe is meer vrijheid. Dat is 
rijden in de nieuwe Niro Hybrid.

De zeer efficiënte 1,6-liter GDI-aandrijflijn met automatische dual-clutch 
zesversnellingsbak is een eenvoudige en effectieve manier om je uitstoot te 
verminderen én je brandstofverbruik te verbeteren zonder een stekker te 
hoeven aansluiten. Rijd gewoon met de Hybrid zoals je zou doen met een 
normale verbrandingsmotor. Telkens als jij afremt, laadt hij zijn batterij op. 
Het geavanceerde hybridesysteem bepaalt vervolgens de meest efficiënte 
manier om dat batterijvermogen te gebruiken. Zo kom jij verder met een tank 
brandstof, keer op keer op keer.

Efficiënte energieregeneratie. Als jij afremt, maakt het 
Regenerative Braking System daar gebruik van. Het systeem 
vangt energie op en slaat het op in de batterij, zodat je het later 
kunt gebruiken.

Effectieve uitstootreductie. Door over te schakelen tussen 
benzine en elektrisch, of door een optimale combinatie van beide 
te gebruiken, vermindert de Niro de uitstoot zonder in te leveren 
op flexibiliteit en veelzijdigheid.
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Blijf verbonden.
Laat je inspireren.
Bij Kia geloven we dat verbondenheid eindeloze mogelijkheden oplevert. Mogelijkheden 
die jou inspireren om je ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, waar je ook 
bent en wat je ook zoekt. Dat is precies wat de Kia Connect-app en on-board Kia Connect 
Live Services m  jou bieden. Ontworpen om je auto continu te monitoren. En jou up-to-date 
te houden met actuele en gedetailleerde informatie. Houd controle over jouw trip via online 
navigatie en realtime verkeersinformatie. Inclusief laadstations, parkeren, het weer, nuttige 
plekken en spraakherkenning. De Kia Connect-app helpt je met persoonlijke autosettings 
en handige functies zoals last-mile navigatie, parkeerservice, vind mijn auto, deurbediening 
en nog veel meer. Met zoveel slims binnen handbereik wordt elke trip een inspiratiereis.

Connect met de toekomst. Zelfs als je niet in je auto zit, maakt de 
Kia Connect-app m  jouw leven makkelijker. En leuker. Met de Vind 
mijn auto-functie vind je jouw auto snel en probleemloos in grote 
parkeergarages of onbekende straten. Heb je geparkeerd? Dan 
neemt Last-mile-navigatie je bij de hand om je van je auto naar je 
eindbestemming te leiden. Bestuurt iemand anders jouw auto, dan 
blijf je via de Valet-parkeerfunctie toch verbonden. Plan en stel 
je reis vooraf in met Naar-auto-sturen en check je voertuigstatus 
voor je vertrekt. Je kunt zelfs op afstand deuren vergrendelen en 
ontgrendelen met de deurbediening. En je eerdere reizen bekijk je 
onder Mijn reizen: handig voor je administratie.

Altijd aan. De on-board services van Kia Connect m  bieden je alle 
informatie die jij voor én tijdens je trip nodig hebt. Navigeer via de 
snelste route naar elke bestemming met Live verkeersinformatie. 
Volg via Kia Connect Live Services het weer en check de 
beschikbaarheid van parkeerplaatsen, bezienswaardigheden 
en oplaadstations. Activeer spraakherkenning voor handsfree 
spraakopdrachten. Wijzig of herstel eenvoudig je favoriete 
voertuiginstellingen door te wisselen van persoonlijk 
gebruikersprofiel. Open je smartphone-agenda op je 
navigatiescherm en jouw Niro leidt je rechtstreeks naar de locatie 
van je afspraak.

Het gemak van elektrisch. Rijd je in een elektrische Kia, dan 
houden de Kia Connect-app en Kia Connect Live Services je 
up-to-date en in controle. Met de Kia Connect-app start, stop of 
plan je op afstand het opladen van de batterij. Met Kia Connect 
on-board services vind je snel en probleemloos een oplaadpunt. 
Het realtime netwerk presenteert je beschikbare laadstations 
inclusief relevante details zoals de beschikbaarheid van stekkers 
en compatibele connectortypes.

Veiligheid en service-support. Met Kia Connect houd je zowel 
jezelf als je auto veilig en gezond. Met voertuigstatus heb je 
uitgebreid inzicht in alles wat met je auto te maken heeft. Je ziet de 
batterijlading, maar ook of de ramen open of dicht zijn en andere 
diagnostische gegevens. Bovendien waarschuwt Kia Connect je 
als er iets misgaat. Zo meldt het antidiefstalalarm een mogelijke 
inbraak. En waarschuwt het voertuig-stationair-alarm je als je 
vergeet dat de motor draait in parkeermodus (versnelling P) met 
het portier open.

 
De weergegeven Kia Connect-schermen zijn alleen ter illustratie en tonen niet noodzakelijk de nieuwste versie van de Kia Connect-app en on-board Kia Connect Live 
Services. Zie de Kia Connect gebruiksvoorwaarden voor meer info over regelgeving of juridische details. 

*   Informatie- en controleservice voor uw Kia; deze diensten zijn de eerste zeven jaar gratis, gerekend vanaf de dag van eerste tenaamstelling, en kunnen tussentijds 
wijzigen. Details over de werking, het gebruik en de gebruiksvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de Kia-dealer en op kia.com. Voor gebruik van deze diensten is een 
smartphone met iOS- of Android-besturingssysteem en gsm-abonnement met data-optie nodig.
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Meer weten, meer genieten. 
De mooiste avonturen vind je altijd achter de horizon, de mooiste uitzichten 
ná de volgende bocht. Daarom wil jij niet stilzitten maar eropuit. Jouw 
Niro is er klaar voor dankzij Kia Live Services. Daarmee vind jij altijd je 
weg: in het dagelijkse woon-werkverkeer, tijdens ontspannen weekendjes 
weg en op wekenlange roadtrips in het buitenland. Kia Live Services m  
maakt autorijden slimmer en veiliger. Met super secure routebegeleiding 
inclusief handige diensten zoals Live verkeersinformatie, nuttige plaatsen 
en weersverwachtingen. Waar het leven je ook brengt: met Kia Connect Live 
Services ben je er klaar voor. 

Parkeerinformatie en oplaadpunten. m  Om parkeren 
makkelijker te maken vertelt Kia Live Services je vooraf waar 
je in de buurt van je bestemming kunt parkeren. Het toont 
openbare parkeerplaatsen en de verwachte beschikbaarheid 
op basis van historische data, en toont de actuele beschikbare 

ruimte in parkeergarages met kleurcodes. Aan de hand van een 
online database vind je overal moeiteloos de dichtstbijzijnde 
oplaadpunten. Inclusief info over betaalmethoden, 
beschikbaarheid van stekkers en compatibele connectortypes. 

Nuttige plaatsen en Weersverwachtingen. m  Zoek jij een goed 
sushirestaurant, een supermarkt die nog open is of een leuk 
terrasje? Je vindt ze met Nuttige plaatsen. Plan jij een weekendje 
weg en wil je weten wat er mee moet – badpak of regenjas? 
Weersverwachtingen geeft je een vierdaags vooruitzicht inclusief 
minima en maxima, windverwachting en de zon- en regenkansen. 

Live verkeersinformatie.** m  Het navigatiesysteem levert 
zeer nauwkeurige live verkeersinformatie, elke twee minuten 
geüpdatet. Zo weet je precies waar het soepel doorstroomt en 
welke wegen je beter even kunt mijden. Loopt het op jouw route 
toch vast, dan biedt het systeem je direct het beste alternatief. 

Android AutoTM s  houdt je onderweg perfect connected met je 
telefoon en beperkt tegelijkertijd afleiding tot een minimum. Zo blijf jij 
veilig onderweg. Via de eenvoudige, intuïtieve interface bedien je de 
belangrijkste apps en functies zoals Google Maps, apps, muziek en 
spraakbesturing. Ook organiseert het systeem automatisch informatie 
in eenvoudige kaarten die verschijnen wanneer ze nodig zijn.

Apple CarPlayTM s  is een slimme, veilige manier om onderweg je 
iPhone te gebruiken. Het plaatst alles wat je wil zien en doen in 
je autodisplay. Zo kun je tijdens het rijden toch veilig navigeren, 
muziek streamen, bellen en gebeld worden. 

*   Smartphone met databundel nodig om services te activeren. 
**  Afhankelijk van het land kunnen wettelijke beperkingen op deze services van 

toepassing zijn
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De ruimte om te relaxen.
De vrijheid om jezelf te zijn.
Inspiratie en creativiteit krijgen de ruimte in een omgeving waarin jij echt kunt 
relaxen. Daarom hebben we de volgende generatie Niro een langere wielbasis 
gegeven. Zo konden we een nog ruimer interieur creëren. De voorstoelen zijn 
juist extra slank. Het resultaat? Extreem veel ruimte en comfort voor jou en je 
passagiers. En over comfort gesproken: de passagiersstoel met relax  
functie m  kun je eindeloos verstellen. Lekker voor een dagenlange roadtrip of 
een korte powernap.

Verwarmde en geventileerde voorstoelen. m  
Geventileerde voorstoelen maken rijden zelfs bij 
warm of vochtig weer heel comfortabel. Is het koud, 
dan maak je met een simpele druk op de knop de 
stoelen warm en uitnodigend.

Kantelbare achterstoelen m . Door het slanke 
ontwerp van de voorstoelen heb je achterin meer 
beenruimte. Daar komt nog bij dat je de rugleuning 
achterin ook achterover kan klappen. m   
Minimaal gedoe, maximaal comfort. Verder heb 
je verstelbare hoofdsteunen en een armsteun in 
het midden s  met daarin een opbergvak met 
verschuifbare bekerhouder s .
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Grenzeloos in slimme 
opbergoplossingen.
Met de langere en bredere afmetingen en wielbasis biedt de nieuwe Niro een nieuwe dimensie in ruimte 
en opbergmogelijkheden. Jij mag het zeggen: in de Niro EV kun je je spullen opbergen onder de motorkap, 
onder de laadvloer achter en onder het bagagescherm. Moeten er grotere spullen mee, dan klap je gewoon 
de achterbank neer. Zo geef je jouw ideeën alle ruimte.

Opbergvak voorin (FRUNK). s  Voorin je Niro EV, onder de motorkap, vind je de ‘FRUNK’. Met 20 
liter opbergruimte is die perfect voor allerlei spullen. Je vindt er ook de oplaadkabel en de Vehicle-to-
Device adapter m .

Neerklapbare achterbank. s  Moet er een kerstboom of IKEA-kast mee? Klap de achterbank neer en 
ontdek hoe onvoorstelbaar ruim tot 1.445 liter opslagruimte is.

Slimme automatische achterklep. m  De elektrisch bedienbare achterklep kun je instellen om 
automatisch tot een door jou gewenste hoogte te openen. De laadvloer van de Niro is speciaal 
ontworpen zodat hij meer gelijk ligt met de drempel van de kofferbak. Zo wordt inladen nog 
makkelijker.
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Altijd ‘in charge’.
Waar je ook bent.
Stap in de Niro EV en ervaar wat er gebeurt als innovatie 
voor jou gaat werken. Van onze nieuwste lijn geavanceerde 
elektromotoren met een groter rijbereik. Tot makkelijke 
laadopties en een uitgebreid laadnetwerk.

Kia Charge. Kia Charge* maakt opladen aan openbare laadstations eenvoudig. Met Kia Charge heb je altijd een probleemloze en 
gebruiksvriendelijke oplaadservice bij de hand, waar je ook bent. Alles wat je nodig hebt is één simpele Kia Charge RFID-kaart. Daarmee 
heb je snel en makkelijk toegang tot het  snel groeiende DCS-netwerk. Met meer dan 340.000 laadstations in 29 Europese landen, naast 
een breed scala aan slimme diensten die het opladen van jouw Kia appeltje-eitje maken.

*Kia Charge en Kia Charge.com worden aangeboden door Digital Charging Solutions. Ga voor meer informatie naar kiacharge.com of download de app.

Andere apparaten opladen, zowel binnen als buiten jouw Niro. m  In tegenstelling tot andere EV’s, die alleen opladen in één richting, 
is de Niro EV jouw mobiele energiebron. Waar je ook bent, je laadt ieder apparaat op dankzij de Vehicle-to-Device functionaliteit. Volledig 
opgeladen biedt Vehicle-to-Device tot 3 kW aan vermogen. Genoeg om een flink tv-scherm of mid-size airconditioner 24 uur lang te 
laten werken op de camping. Liever je stofzuiger aansluiten bij het schoonmaken van de auto? Je e-bike opladen? Je laptop van stroom 
voorzien? Jij mag het zeggen.

Onze nieuwe generatie krachtige elektromotoren. De Niro EV wordt aangedreven door onze nieuwste elektromotor en een 64,8 kWh 
lithium-ionbatterij met een geschat bereik van maximaal 460 km* op een volledige lading. Met een geschikte DC-snellader kan de Niro 
EV in slechts 43 minuten van 10 tot 80% opladen. Die 80% is genoeg om tot 368 km* te rijden.
 
*Gecombineerd bereik Niro EV is 460 km volgens WLTP-meting
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Minder stress. 
Meer tijd voor inspiratie.
Bij het creëren van de volgende generatie Niro was het onze 
topprioriteit om jou en je geliefden zo veilig mogelijk op jullie 
bestemming te krijgen. Daarom heeft de nieuwe Niro een heel 
scala aan geavanceerde features. Die minimaliseren de kans op 
ongevallen. En maximaliseren jouw veiligheid.

Niro EV Highway Driving Assist 2 (HDA 2) – snelwegassistentie met rijbaanwisseling. m  HDA 2 helpt jou moeiteloos te rijden op 
de snelweg door automatisch de afstand van jouw Niro tot je voorligger constant te houden. Bovendien houdt het systeem de auto 
gecentreerd op zijn huidige rijstrook. En regelt het de besturing, acceleratie en vertraging. HDA 2 beschikt ook over “lane-change-assist”. 
Nadat jij aangeeft dat je van rijstrook wilt wisselen, doet het systeem dit voor jou. Maar alleen als wisselen van rijstrook mogelijk is. 
Veiligheid voor alles.

Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2) - autonome 
noodremassistentie bij afslaan en oversteken. m  Via de 
frontzichtcamera en radar ziet en herkent FCA 2 voorliggers, 
voetgangers en fietsers. Door in geval van nood te waarschuwen 
en automatisch te remmen, helpt het ongevallen te voorkomen of 
de schade te beperken. Het systeem werkt ook als je afslaat op 
een kruispunt, of oversteekt.

Head-Up Display. m  Het Head-up Display van de Niro projecteert 
rij-informatie op de voorruit. Het plaatst afslaginstructies van 
het navigatiesysteem over de wegen voor je, laat je weten of je 
van je rijstrook afwijkt en geeft aan welk voertuig voor je wordt 
gedetecteerd.
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Highway Driving Assist (HDA) - snelwegassistentie. m  Highway 
Driving Assist helpt jou moeiteloos te rijden op de snelweg door 
automatisch de afstand van jouw Niro tot je voorligger constant 
te houden. Bovendien houdt het systeem de auto gecentreerd op 
zijn huidige rijstrook. En regelt het de besturing, acceleratie en 
vertraging. Onder bepaalde omstandigheden zal het systeem, in 
combinatie met de op navigatie gebaseerde Smart Cruise Control 
(NSCC), de snelheid van jouw Niro automatisch aanpassen aan 
de snelheidslimietinformatie die hij van het navigatiesysteem 
binnenkrijgt.

Forward Collission-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5) - autonome 
noodremassistentie. s  Het FCA-systeem gebruikt zowel camera- 
als radargegevens van jouw Niro en analyseert informatie over 
andere auto’s en overstekende voetgangers of fietsers. Zo helpt 
het om aanrijdingen te voorkomen. FCA 1.5 helpt je ook bij afslaan 
op kruispunten. Detecteert het een mogelijke aanrijding? Dan krijg 
je een waarschuwingssignaal op je instrumentenpaneel en remt de 
auto maximaal.

Navigation Based Smart Cruise Control (NSCC) – adaptieve cruise control met navigatieondersteuning. m  NSCC helpt je om via je 
navigatie een veilige snelheid aan te houden. Druk gewoon op de SCC-knop op het stuur en op basis van je navigatiesysteem houdt jouw 
Niro automatisch de geldende snelheidslimiet aan. Zodra de snelheidslimiet verandert, verandert jouw snelheid mee. Bovendien gebruikt 
NSCC navigatiegegevens om een naderende bocht op te herkennen en vermindert het je snelheid indien nodig. Na de bocht wordt je 
snelheid teruggebracht naar de snelheidslimiet. Hoe makkelijk wil je het hebben?
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Remote Smart Parking Assist (RSPA). m  Met Remote Smart Parking 
Assist kun je jouw Niro in- of uitparkeren, zelfs als je ernaast staat. 
Handig voor krappe parkeerplaatsen. Met je sleutel verplaats je de 
Niro veilig in een rechte lijn, een parkeerplek in of uit. Het systeem 
remt automatisch als het een obstakel detecteert.

Safe Exit Assist (SEA) - Uitstapbeveiliging. m  SEA voorkomt dat 
jouw achterpassagiers uitstappen wanneer het systeem mogelijke 
naderende gevaren detecteert. Als dat gebeurt, schakelt het 
systeem de deursloten in en geeft het een hoorbare en zichtbare 
waarschuwing.

Blind-Spot Collision Avoidance Assist (BCA) - 
Dodehoekassistentie. m  Als jij aangeeft dat je van rijstrook wilt 
wisselen, word je gewaarschuwd als er kans is op een aanrijding 
met een voertuig in de blinde hoek naast of achter je. Blind-Spot 
Collision-Avoidance Assist helpt je ook bij het uitparkeren uit parallelle 
parkeerplaatsen en waarschuwt je voor kruisend verkeer achter je.
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Het leven is wat je er zelf van maakt. Daarom zijn al onze hoogwaardige 
accessoires ontwikkeld om jouw leven in en rond je Niro leuker en makkelijker 
te maken. Dus zeg het maar. Wat gaan we doen?

Gemaakt om jouw leven 
te upgraden.

Fietsendrager, geschikt voor alle trekhaken. De ideale reisgenoot voor sportieve dagtochtjes en avontuurlijke fietsvakanties. 
Eenvoudig te bevestigen, voorzien van diefstalbeveiliging. En zelfs met twee fietsen achterop kan de achterklep open!

Antislipbak. Hoe nat, modderig of vies je spullen of huisdieren 
ook worden, deze antislipbak beschermt je kofferbak. Hij is 
duurzaam en waterdicht, met opstaande randen.

Sierlijsten achterklep en achterbumper. Geef je achterklep 
een stijlvol accent en je achterbumper een verfijnde 
oppervlakteafwerking met deze sierlijsten van geborsteld 
aluminium.

Textiele vloermatten, velours. Houd je cabine langer smetteloos. 
Deze hoogwaardige velours vloermatten beschermen het interieur 
van je Niro tegen vuil en upgraden tegelijkertijd de look.

Sierlijsten zijkant. Deze subtiele sierlijsten van geborsteld 
aluminium geven de zijcontouren van je Niro een stijlupgrade.

Laadkabel, Mode 3. Jouw Niro laden (AC) kan niet makkelijker 
en sneller. Hij heeft aan beide kanten Type 2-stekkers die je 
kunt gebruiken voor opladen bij openbare en particuliere 
oplaadpunten.

Trekhaak, afneembaar. Altijd paraat, ook voor het zwaardere 
werk. Deze hoogwaardige roestvrij stalen trekhaak is perfect voor 
klus, vakantie, werk of vrije tijd. Je plaatst en verwijdert ‘m snel en 
eenvoudig.
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Toen het Kia designteam het interieur van de 
nieuwe Niro’s ontwierp, stelden ze zichzelf een 
uitdagende opdracht: een interieur creëren dat 
premium comfort combineert met de nieuwste 
duurzame materialen.
 
Niro stoelen zijn verkrijgbaar in verschillende 
stijlvolle afwerkingen. De stoelen kunnen afgewerkt 
worden in stof, een stof-lederlook combinatie, PVC-
lederlook of PU-lederlook, beide 100% vegan. De 
PU-lederlook stoelen bevatten bovendien Tencel™. 
Dit is gemaakt van eucalyptushout, voor een 
natuurlijker gevoel.

ComfortLine - stoffen bekleding. De ComfortLine is voorzien 
van stoelen van geweven stof in charcoal en een verstevigde 
bekleding met charcoal stiksels. Passend bij de stoelen is de 
armleuning van lederlook, zijn de deurpanelen aan de binnenkant 
zwart gelakt en is een grijze hemelbekleding standaard.

Duurzame stoelen.
Premium comfort.
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DynamicLine - Bekleding in 
stof/lederlook combinatie. 
De DynamicLine is voorzien 
van stoelen van geweven 
stof in charcoal met charcoal 
stiksels en met een lederlook 
afwerking. De hoofdsteun 
en armsteun voorin zijn 
eveneens van lederlook en 
het dashboard is uitgevoerd 
in charcoal.  De deurpanelen 
aan de binnenkant zijn 
afgewerkt met een donker 
koolstofpatroon  en de 
hemelbekleding is grijs.

DynamicPlusLine - zwarte 
bekleding in lederlook. 
Je wilt het iets luxer? Dan 
kies je de strakke lederlook 
stoelen met charcoal stiksels. 
De hoofdsteun en armsteun 
voorin zijn eveneens van 
lederlook en het dashboard 
is uitgevoerd in charcoal. 
De deurpanelen aan de 
binnenkant zijn afgewerkt met 
een donker koolstofpatroon en 
de hemelbekleding is grijs.

ExecutiveLine/Launch 
Edition - bekleding in 
premium lederlook. De 
strakke PU-lederlook stoelen 
met mesh-patroon en charcoal 
stiksels hebben Tencel™ 
(gemaakt van eucalyptushout) 
voor een natuurlijker gevoel. 
De hoofdsteun en armsteun 
voorin zijn eveneens van 
lederlook en het dashboard 
is uitgevoerd in charcoal. 
De deurpanelen aan de 
binnenkant zijn afgewerkt met 
een donker koolstofpatroon  en 
de hemelbekleding is grijs.
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Carrosseriekleuren

Snow White Pearl (SWP) Aurora Black Pearl (ABP)  

Runway Red (CR5)  Steel Gray (KLG)  

Clear White (UD)  

Interstellar Gray (AGT)  

Mineral Blue (M4B)  

Cityscape Green (CGE)  

Laat zien waar jij voor staat, trip na trip na trip. We hebben negen opvallende 
kleuren om uit te kiezen, van urban chic tot gedurfd en opvallend. Bovendien 
kun je voor het eerst de kleur van de aerodynamische C-stijl en de 
carrosseriebekleding personaliseren. Maak jouw Niro echt de jouwe.

Two-tone kleuropties.
Jouw persoonlijke statement.

*Keuze voor aerodynamische C-stijl-kleuren is enkel beschikbaar op ExecutiveLine/Launch Edition.

Aerodynamische C-stijl kleuren*.

Aurora Black Pearl (ABP)

- beschikbaar op Mineral 
Blue en Cityscape Green.

Steel Gray (KLG)

- beschikbaar op Snow 
White Pearl, Aurora Black 
Pearl en Interstellar Gray.

Opties carrosseriebekleding.  
De nieuwe Niro wordt geleverd met robuuste zijbekleding, passend bij de carrosseriekleur.
Zwarte ongelakte bekleding (ComfortLine) & hoogglans zwarte bekleding (Dynamic(Plus)Line/
ExecutiveLine/Launch Edition) beschikbaar voor alle aandrijflijnen. Exclusieve optionele Steel Gray 
bekleding (ExecutiveLine) beschikbaar voor Niro EV in Snow White Pearl carrosseriekleur.
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1,825 4,420

2,720895 805

1,825 4,420

2,720895 805

1,560

*zonder roof-rail.

Jouw Niro. Jouw finishing touch.  
Bij het ontwikkelen van de nieuwe Niro hebben we van ieder detail een 
hoofdzaak gemaakt. Kijk maar naar onze strakke, sportieve wielopties.

Afmetingen HEV/PHEV (mm) *zonder roof-rail.

Afmetingen EV (mm)

16-inch lichtmetalen velgen. 
s   beschikbaar voor Niro HEV 

& PHEV

17-inch lichtmetalen velgen. 
s   beschikbaar voor Niro EV

18-inch lichtmetalen velgen. 
m   beschikbaar voor Niro HEV 
& PHEV
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JAAR GARANTIE

P U R E  K WA L I T E I T

Als jij een nieuwe Niro koopt, willen we dat jij je volledig vrij en geïnspireerd voelt. 
Vandaag, morgen en nog vele jaren. Daarom wordt elke nieuwe Kia geleverd met 
exclusieve uitgebreide garanties.

7 jaar garantie. Op elke nieuwe Kia krijg je een garantie van 7 jaar of 150.000 km 
(onbeperkt aantal kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier). 
Deze volledige garantie is gratis en 100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, 
op voorwaarde dat de auto volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen 
wordt onderhouden. 

Kia 7 jaar garantie op EV/HEV/PHEV-batterij. Als je overstapt naar een Kia 
Electric (EV), Hybrid (HEV) of Plug-in Hybrid (PHEV), is het prettig om te weten 
dat onze batterijen zijn gebouwd om heel lang mee te gaan*. Daarom krijg je bij 
Kia 7 jaar garantie vanaf de eerste registratie of 150.000 km, afhankelijk van 
wat zich het eerst voordoet. Dit alles betekent dat jij jarenlang kunt genieten van 
milieuvriendelijk rijden. Een lekker gevoel.

Pure kwaliteit voor 
volledige gemoedsrust.

**  Let op: alleen voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een batterijcapaciteit van 70%. 
Capaciteitsvermindering van de batterij in HEV- en MHEV-voertuigen valt niet onder deze garantie. Om 
mogelijke capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken, raadpleeg de gebruikershandleiding. 
Zie voor de volledige voorwaarden het Kia-garantie boekje. Meer informatie vind je op www.kia.com
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KIA 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.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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