
Prijzen en specificaties vanaf 01/03/2022

De Niro  
HEV-PHEV.



Prijzen - opties - packs

Cilinder
aantal/inhoud

Vermogen
kW/Fiscaal/pk

Gemiddeld verbruik
( /100km) WLTP*

CO2-uitstoot
(g/km) WLTP*) € exBTW € BTWi

HYBRID (HEV) 

Pure 1.6 GDi HEV 6 DCT 4 / 1.580 103.6 / 9 / 141 4,4 100 24.785 29.990 

Pulse 1.6 GDi HEV 6 DCT 4 / 1.580 103.6 / 9 / 141 4,4 101 27.678 33.490 

Pace 1.6 GDi HEV 6 DCT 4 / 1.580 103.6 / 9 / 141 4,7 105 - 106 30.570 36.990 

PLUG-IN HYBRID (PHEV)

Pure 1.6 GDi PHEV 6 DCT 4 / 1.580 134.5 / 9 / 183 0,8 18 31.397 37.990 

Pulse 1.6 GDi PHEV 6 DCT 4 / 1.580 134.5 / 9 / 183 0,8 19 34.372 41.590 

Pace 1.6 GDi PHEV 6 DCT 4 / 1.580 134.5 / 9 / 183 0,8 - 1,0 19 - 22 37.182 44.990 

Opties Pure Pulse Pace € exBTW  € BTWi

Metaalkleur 579 700 

Open dak − 579 700 

Achterstijl in zwarte metaallak − − 165 200 

Lichtmetalen velgen 16'' ipv 18'' (in PHEV) − − 0 0 

Packs Pure Pulse Pace € exBTW  € BTWi

Premium Pack (Pulse) : 
   Digitaal instrumentencluster 10,25''
   Inductieladen van smartphone
   Head-up Display
   Elektrisch openen en sluiten van het kofferdeksel

− − 1.240 1.500

Premium Pack (Pace) : 
   Hulp bij het vermijden van aanrijding bij het recht 

achteruit uitparkeren (PCA)
   Parkeren via afstandsbediening (RSPA)
   Harman Kardon® audio systeem
   Head-up Display

− − 1.405 1.700

Uitrusting

PURE 
   Audiosysteem met 8''- aanraakscherm met RDS/DAB
   Stuurkolom regelbaar in de hoogte en diepte
   Elektrische handrem met Autohold
   Lichtsensor
   Elektrisch regelbare en verwarmbare buitenspiegels
   Zetels vooraan in de hoogte regelbaar
   Achterbank neerklapbaar 60:40
   Bekerhouder in de armsteun achteraan
   USB poort vooraan 
   USB-C poorten in de zetels vooraan
   Stuur met audio control
   Bluetooth met stemherkenning
   Supervision scherm 4,2''
   Intuïtieve bedieningsbalk klimaatregeling - infotainment
   Snelheidsregelaar
   Rijprofielselectie (Eco, Sport)
   Achteruitrijcamera
   12V stekker in de centrale console
   Automatische klimaatregeling (dual zone)
   Parkeersensoren achteraan
   Voorbereiding trekhaak
   Uitneembare koffervloer (dubbele bodem) - enkel PHEV
   LED dagrijlichten
   LED achterlichten

   Buitenspiegels in koetswerkkleur
   Verlichte kofferruimte
  Zetelbekleding in stof
  Kofferafdekking
  Stuurbekleding in kunstleder
  Dakrails
  Lichtmetalen velgen 16''
  Pechkit 
  Frontale airbags voor bestuurder en passagier
  Zij-airbags vooraan
  Knie-airbag voor bestuurder
  Centrale airbag vooraan
  ABS + ESC + HAC + MCB
  Manuele kindersloten achteraan
  e-Call
  Hulp om rijstrook aan te houden (LKA)
  Manueel snelheidsbeperkingssysteem (MSLA)
  Autonoom noodremsysteem (FCA)
  Rijvakassistentie (LFA)
  Isofix achteraan (buitenste zetels)
  Keyless Entry met transponder (ATR1)
  Bandendrukcontrole
  Matte zwarte deurlijsten

PULSE  
(Extra uitrusting t.o.v. Pure)

    Navigatiesysteem, 10,25''- scherm met Kia Connect en OTA
    7 jaar kaartupdates (bij de dealer)
    1 jaar 'Over the Air' kaartupdates (op afstand)
    Electro-chromatische binnenspiegel
    Uitneembare koffervloer (dubbele bodem)
    Achterbank met regelbare rugleuning
    Peddels aan het stuur voor regeling van 
energierecuperatie

    Regensensor
    Parkeersensoren vooraan
    Smart Key
    Verwarmbare zetels vooraan
    Verwarmbaar stuur
    220V stekker
    PTC verwarmingselement (enkel PHEV)
    Draaischakelknop (e-shift)

    Adaptieve Dual LED koplampen
    LED mistlichten
    Radiatorgrille en bumpers met zwarte en  
gechromeerde inleg

    Glanzende zwarte deurlijsten
    Zetelbekleding in stof / kunstleder
    Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
    Verdonkerde zijruiten achteraan en achterruit
    Adaptieve snelheidsregelaar (SCC)
    Autonoom noodremsysteem met kruispuntfunctie  
(FCA 1.5) 

    Snelwegassistent (HDA)
    Intelligent snelheidsbeperkingssysteem (ISLA)
    Dodehoekherkenning (BCA) met Safe Exit Warning
    Elektrische kindersloten op de achterdeuren
    Opbergnet in de kofferruimte

PACE  
(Extra uitrusting t.o.v. Pulse)

   Digitaal instrumentencluster 10,25"
   Elektrische opening en sluiting van het kofferdeksel
   Elektrisch regelbare zetels vooraan
    Elektrisch regelbare lendensteun zetels vooraan
   Verwarmbare zetels achteraan
    Geventileerde zetels vooraan

   Bestuurderszetel met geheugenfunctie
   ́Relaxion´ passagierszetel
   Inductieladen van de smartphone
    Aluminium pedalen
    Lichtmetalen velgen 18"
    Zetelbekleding in kunstleder

Meer informatie

omtrent de beschikbare

accessoires op  

www.accessoires-kia.be

Voor authentieke
klantbeoordelingen,

surf naar
www.kia.com

Bekom een Fleet 
offerte op maat via 

uw erkende  
Kia-verdeler!



Zetelbekleding

16" lichtmetalen velgen  
met banden 205/60 R16 

(standaard op Pure & Pulse,  
optie op Pace (PHEV))

18" lichtmetalen velgen  
met banden 225/45 R18 

(standaard op Pace)
(PHEV: verlies van elektrisch  

rijbereik van ong. 5 km)

Koetswerkkleuren

Velgen

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP)** Aurora Black Pearl (ABP)**

Interstellar Grey (AGT)** Orange Delight (DRG)**
(Met zwarte achterstijl - 

beschikbaar als optie op Pace)

Runway Red (CR5)**

Cityscape Green (CGE)**
(Met zwarte achterstijl - 

beschikbaar als optie op Pace)

Mineral Blue (M4B)**
(Met zwarte achterstijl - 

beschikbaar als optie op Pace)

Steel Grey (KLG)**

** Metaalkleur

Pure Pulse Pace

Zwarte stoffen  
zetelbekleding

Zwarte stof / kunstleder 
zetelbekleding

Zwarte of grijze  
kunstleder zetelbekleding

Technische specificaties

NIRO HEV NIRO PHEV

Benzine motor 1.6 GDi HEV 6DCT 1.6 GDi PHEV 6DCT

Cilinderinhoud (cc) 1.580

Max. vermogen kW(pk) / t/min 105 (142) / 5.700 105 (142 - 183) / 5.700

Max. koppel (Nm / t/min) 147 / 4.000

Boring x slag (mm) 72 x 97

Injectiesysteem Directe injectie (Gasoline Direct Injection)

Elektrische motor en batterij

Type Synchroonmotor, met permanente magneten

Accu Lithium-ion polymeer

Max. vermogen kW (Nm) 32 (170Nm) 62 (203Nm)

Spanning (V) 240 360

Capaciteit (Ah) 5,5 30,8

Capaciteit (kWh) 1,32 11,1

Maximale snelheid in elektrische modus (km/u) 120

Maximaal rijbereik in elektrische modus (km) (WLTP) - 65

Ingebouwde lader Max. capaciteit (kW) - 3

Laadprestaties Snelle laadtijd (230V) (u) - ~3u

Aandrijving Tweewieldaandrijving

Ophanging
Vooraan MacPherson veerpoot

Achteraan Compacte multilink-achteras

Stuurinrichting MDPS (elektronische stuurbekrachtiging)

Remmen vooraan / achteraan Geventileerde schijven / Volle schijven

Afmetingen

Totale lengte / Breedte / Hoogte (mm) 4.420 / 1.825 / 1.535

Wielbasis (mm) 2.720

Vooroverhang / achteroverhang (mm) 895 / 805

Grondspeling (mm) 160

Draaicirkel (m) 14,7

Inhoud koffer (ℓ) (VDA methode) (alle zetels rechtop) 451 340

Inhoud brandstoftank (ℓ) 42 37

Gewicht

Leeggewicht (max.) (kg) 1.490 1.610

Maximaal toegelaten laadvermogen (kg) 450

Sleepvermogen (geremd) (kg) 1.300

Sleepvermogen (ongeremd) (kg) 600

Verticale last (kg) 100

Brandstofverbruik (WLTP)

Gemengd (ℓ / 100 km) 4,4 - 4,7 0,8 - 1,0

CO2 emissies gecombineerd (g/km) 100 - 106 18 - 22

Emissieniveau Euro 6D

Prestaties

Topsnelheid (km/u) 165 168

Acceleratie 0 - 100 km/u (s) 10,4 9,6



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

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

Prijzen geldig op 01.03.2022 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van  
Economische Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Belgium 
behoudt zich het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen.  
Niet-contractuele foto’s.

* De vermelde waarden worden enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen 
verschillende types van voertuigen, maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van 
onzentwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van 
de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie 
van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben 
op de belasting voor inschrijving en op inverkeerstelling.
Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend 
voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen 
volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en 
van de CO2-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto’s is beschikbaar op de website 
energievreters, www.schoneauto.be
Voor plug-in hybrid (PHEV) versies, zijn er bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch 
wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer het laadniveau 
van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer  
het nodig is om de cockpit te verwarmen.
Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.
Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.


