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A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a KIA Motors Hungary a mindenkori változtatás jogát fenntartja. Az árlistán feltűntetett árak bruttó árak. Az akciós 
ár kizárólag abban az esetben vehető igénybe magányszemélyek, illetve az egyéb flottakedvezményre jogosult ügyfelek részére, amennyiben hozzájá-
rulnak, hogy a KIA Motors Hungary Kft. bizonyos személyes adataikat a gyártásmegrendelési ügymenetének optimalizálása és üzemeltetése érdekében 
kezelje. A részletekért látogasson el a www.kia.com/hu/adatvedelmi-kozpont oldalra és olvassa el az új gépjármű vásárlására vonatkozó adatkezelési tájé-
koztatót. Minden jog fenntartva. © Kia Motors Hungary Kft.

Érvényes: 
2020. június 18-től visszavonásig

1.6 GDi Plug-in Hybrid 
rendszerteljesítmény 104 kW / 141 LE

2019. DECEMBER 31-ÉN ÉRVÉNYES ÁRAK

GOLD 11 099 000 Ft

KEDVEZMÉNYES ÁRAK 2020.06.10-TŐL 2020.08.31-IG / VISSZAVONÁSIG

GOLD „IDŐUTAZÓ” kedvezménnyel 10 649 000 Ft

A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. Kia Niro PHEV üzemanyag-fogyasztás: vegyes 5,3 l/100 km, súlyozott vegyes 1,4 l/100 km. Kia Niro PHEV CO2-kibocsátás: vegyes 119 g/km, súlyozott 
vegyes 31 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek a hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [(EU) 2017/1153] szerinti mérésekből származnak.  A fenti értékek 
meghatározása az RDE (ang.röv.) („Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.( (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) 
szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.
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A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA

* Kia 7 éves vagy 150.000 kilomé-
teres gyártói garancia. Érvényes az 
EU-tagállamokban (valamint Norvé-
giában, Svájcban, Izlandon és Gibral-
táron), a helyi (országos) feltételek 
szerint. A tájékoztatás nem teljes 
körű, további részletek márkakeres-
kedéseinkben illetve a 
www.kia.com/hu/garancia oldalon.  »

7 ÉV TÉRKÉPFRISSÍTÉS

Minden új Kia autót, mely gyárilag 
beépített LG navigációs eszközzel 
rendelkezik évente 1, összesen 6 
alkalommal ingyenes térképfrissítés-
sel kínáljuk. Egyedülálló ajánlat, mely 
gondoskodik róla, hogy navigációs 
rendszere mindig naprakész legyen. 
»

https://www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia/
https://www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia/
https://www.kia.com/hu/szerviz/szolgaltatas/terkepfrissites/

