Az új Kia Niro.

Kia. Hagyd, hogy a mozgás
inspiráljon!
Az inspiráció nem jön magától. Leginkább akkor kerít hatalmába, ha kilépünk komfortzónánkból, és új környezet vesz körül
bennünket. Ilyenkor más szemszögből figyelhetjük meg a világot
magunk körül, és persze új álláspontot alakíthatunk ki. Ehhez természetesen elengedhetetlen a mozgás. A Kia arra törekszik, hogy
megismertesse vásárlóival a mozgás inspiráló erejét, emellett lehetőséget adjon számukra, hogy kihozzák magukból a legtöbbet.
Ezért van, hogy minden, amit készítünk, motiváló környezetet
teremt és új ötleteket szül. Csatlakozz ehhez az izgalmas utazáshoz, és ismerd meg, miként inspirál a mozgás!

Engedj utat a csodának,
a vadonatúj Kia Niro hibrid,
plug-in hibrid és tisztán elektromos
modelljeivel!

Néha elég egyetlen lépés, hogy megváltozzon helyzetünk a világban. Az új nézőpont megannyi lehetőséget teremt, s arra ösztönöz, hogy újabb és újabb felfedezéseket tegyünk. Egy
egyszerű választás szebb jövőt teremthet számodra és a szeretteidnek is. Köszöntsük hát
a vadonatúj Kia Niro család tagjait! Crossoverek, innovációval a szívükben, merész és határozott vonalakkal. Műszakilag, mobilkommunikáció és biztonság terén is a legmagasabb
színvonallal, tágas, környezetbarát anyagokból készült, minimalista beltérrel. A legújabb,
legmodernebb – elektromos üzemmódra is képes – hajtásláncokkal. Ez jelentős lépés a fenntarthatóság felé. Csatlakozz hozzánk, próbáld ki Te is legújabb modelljeinket!
Csak próbáld ki a tisztán elektromos (EV), a tölthető hibrid (PHEV) és a hibrid (HEV) Kia Nirót,
s tedd még szebbé az utazásokat!

Ragadd meg az irányítást,
és villanyozd fel a jövődet!
Ha elhatározod, hogy változtatsz, csodálatos dolgok történhetnek
veled. A vadonatúj, teljesen elektromos Kia Niro például biztosan
pozitív hatással lesz életedre. Feltűnő, stílusos és csupa erő, frissesség – ennek köszönheti különleges megjelenését is. Az elektromos
kivitel egyediségéhez a kéttónusú, fényes és selyemfényű elemekből felépülő, hatszögletű hűtőrács, a fényezett első-hátsó lökhárító
és a középre helyezett töltőpont is nagyban hozzájárul, akárcsak a
kontrasztos Aero C-oszlop. A hajtást legújabb, egyben legfejlettebb
villanymotorunkra bíztuk, hiszen páratlanul dinamikus vezetési
élményt nyújt. A 64,8 kWh-os, lítium-ion akkumulátorcsomaggal
felszerelt Kia Niro akár 460 km-es* távot is megtehet egyetlen feltöltéssel, károsanyag-kibocsátás nélkül. Egy crossover, amelyet arra
terveztek, hogy örömet szerezzen.

* Vegyes üzemben, WLTP szabvány szerint mérve a hatótávolság 460 km.

Élj a plug-in
lehetőségeivel!

Új alkalmak, új esélyek. Ha változásra vágysz, a vadonatúj Kia Niro Plug-in Hybriddel (PHEV)
tényleg új irányt vehetsz. A korszerű, rendkívül hatékony 1.6 GDI motorra épülő hajtáslánc a
benzines és az elektromos modellek legjobb tulajdonságait ötvözi. Ez a – környezettudatos
vásárlónak fejlesztett – autó szinte észrevétlenül kapcsol az üzemmódok között, költséghatékony és akár 65 km-es* elektromos hatótávolságra is képes. Letisztult, kifinomult vonalvezetése, diszkrét, oldalt elhelyezett töltőcsatlakozója és jellegzetes – szívdobbanásra emlékeztető és bumerángot formázó– lámpái az érzékekre is hatnak. Merész és stílusos: a gyönyörűen
letisztult hátsó dizájn részei a bumeráng alakú hátsó lámpák, a „Szívdobbanás” fényszórók, a
masszív padlólemez és a minimalista, mégis karakteres első lökhárító. Kifinomult karosszériavonalai és egyedülálló, aerodinamikát is javító C-oszlopa tökéletesen idomul a Niro vonalaihoz. Használd ki Te is különleges képességeit!
* Vegyes üzemben, WLTP szabvány szerint mérve a 16”-os kerekekkel felszerelt Kia Niro PHEV hatótávolsága 65 km.

Hibrid gondolkodás,
hatékony autózás.
A környezetbarát vezetésnek a lehető legkönnyebbnek és kényelmesebbnek
kell lennie, ezért alkottuk meg a vadonatúj Kia Niro Hybridet. Hibrid, amely
automatikusan és kifinomultan vált benzines, elektromos és vegyes üzemmód
között, a Kia által fejlesztett energiavisszanyerő fékrendszer pedig minden
lassításnál tölti az akkumulátort. Ehhez társul az elegáns, mégis jellegzetes,
terepes stílus a kéttónusú fényezéssel és a választható színű C-oszlop-borítással, a dupla hűtőrács pedig kiemeli a modell tigrisorr-szerű részét. Egy fejlett,
igényes crossover városi használatra. Jellegzetes és kifejező – pont, ahogy
neked tetszik!

A tér csodája.
A saját ritmusodhoz.
Ha szeretnél energiát meríteni környezetedből... Ha feltöltődést, inspirációt
kapsz a téged körülvevő térből... A vadonatúj Kia Niro minimalista stílusú, de a
technológia legújabb elemeit csupa újrahasznosított, környezetbarát anyaggal
ötvöző belterében otthonra lelhetsz. A nagy gondossággal tervezett, egyedülállóan kényelmes intelligens ülésekben hosszú távon sem fárasztó az autózás,
sőt kifejezetten békés, pihentető közegben telhet az utazás. Ráadásként olyan
barátságos, könnyen és ösztönösen kezelhető felhasználói felületet alakítottunk
ki, ami nemcsak a jövőbe repíti a vezetőt, hanem az inspiráció kifogyhatatlan
forrásaként is szolgál.

Minimalista beltér.
Magával ragadó élvezet.
Leginkább vágyaink, céljaink, elképzeléseink különböztetnek meg minket
egymástól. A vadonatúj Kia Niro volánjához ülve megtapasztalhatod, mit is
jelent a vezetőközpontú tervezés. Bőséges helykínálat, szabad mozgástér és
csupa ultramodern műszaki megoldás, mindez fenntartható alapanyagokból, a
lehető legprecízebben kidolgozva. Veled szemben két 10,25”-os, nagy felbontású digitális kijelzőt helyeztünk el, melyek úgynevezett panoráma-képernyővé
állnak össze. Erről minden fontos információt egy szempillantás alatt leolvashatsz, beleértve a jármű és az infotainment rendszer adatait, üzenetet is. Alá
multifunkciós érintőképernyőt építettünk be, amivel a multimédia-eszközöket
és a légkondicionálót vezérelheted gyorsan és biztonságosan. Körülötted a
legapróbb részlet is a legmagasabb minőségi és esztétikai színvonalat képviseli:
a teret növelő karcsúsított, stílusos ülésektől az újrahasznosított anyagokig. A
hangulatvilágítás, a kellemes tapintású ajtókárpitok és a tágas tárolórekeszek is
ezt az élményt fokozzák. Tér és idő… ezúttal mindkettő neked dolgozik!

Menetirány előválasztó tárcsa (SBW). Középre, könnyen elérhető helyre került
a sebességváltó elektronikus forgókapcsolója, így gyorsan, precízen használható.
Kézre esik a kormányon elhelyezett vezetésimód-választó gomb is, amivel az autó
karakterisztikája változtatható. Ugyanilyen fontos biztonsági szempontból, hogy
automatikusan parkolóállásba kapcsol, ha a megállást követően elfelejtenéd P-re
állítani a váltót.

10,25”-os Supervision fulldigitális műszeregység. A minimalista stílus jegyében a vadonatúj Kia Niro integrált, kettős
digitális kijelzőt kapott. Ez könnyen értelmezhető, látványos formában osztja meg a járművel, a mobilkommunikációval
és a szórakoztatóelektronikai rendszerrel kapcsolatos információkat. A még hatékonyabb navigációs rendszer automatikusan, mobilhálózaton keresztül frissíti vezérlőszoftverét és a térképeket. Csak telepítsd fel okostelefonodra a Kia
Connect alkalmazást, és lépj kapcsolatba a Niróval! Készüléked segítségével megannyi fedélzeti szolgáltatást igénybe
vehetsz. Ellenőrizheted például a menetadatokat, az akkumulátorral felszerelt modellváltozatok töltöttségi szintjét, a
rendelkezésre álló üzemanyag mennyiségét és az utazáshoz kapcsolódó infókat, továbbá szinkronizálhatod naptáradat
is.

Multifunkcionális érintőkijelző. A Kia Niro kezelése egyszerű ujjgyakorlat. Innovatív megoldásainknak köszönhetően letisztult kijelzőnkön mindent kéznél találsz. Egy
érintéssel válthatsz az infotainment és a klímavezérlés között.

Fényes jövő vár rád
az elektromos utazással.
Manapság minden változik. Az is, hogy miként élhetünk jobb életet, hogyan dolgozhatunk hatékonyabban
és milyen formában közlekedhetünk fenntarthatóan. Máshogy kapcsolódunk a természethez, másból
merítünk energiát és inspirációt, s magát a pillanatot is
másként éljük meg... A Kiánál ezek a kihívások inspiráltak bennünket a vadonatúj Kia Niro EV megalkotására.
Ez a modell már az elektromos autók új generációját
képviseli. Egyedülállóan fejlett, hatékony és kényelmes
konstrukciójának köszönhetően újabb nagy és valós
lépés a fenntartható mobilitás felé. Merész és stílusos, terepjárókat idéző dizájnja könnyedén egyesíti
az elegáns aerodinamikailag hatékony felületeket a
masszív és egyedi karakterrel. Tágas, minimalista stílusban fogant beltere csupa újrahasznosított, prémium
alapanyagból épül fel, páratlanul fejlett, ultramodern
hajtáslánca pedig teljesítmény és hatékonyság terén
is a legmagasabb színvonalat képviseli. A koncepciót
kivételesen fejlett menetbiztonsági és korszerű, ösztönösen kezelhető kommunikációs rendszer teszi teljessé
az élvezetes és környezetbarát autózásért.
A látványos színekben megrendelhető Aero C-oszlop-borítás és az ugyancsak kontrasztos színű karos�szériavédő műanyag burkolat sokat elárul rólad és
egyéniségedről.
A vadonatúj, felhasználóbarát Kia Niro EV-vel a lehető
legkönnyebben térhetsz át elektromos autózásra, így
Te is hozzájárulhatsz, hogy környezetbaráttá és fenntarthatóvá váljon a mobilitás. Tarts hát velünk! Legyen
csodás minden utazásod, és tegyük szebbé a világot!

Világelső innovációk.
Felejthetetlen élmények.
A hatékony és fenntartható autózás korántsem jelenti azt, hogy kompromisszumot kéne kötnöd. A Kia Niro EV innovatív műszaki megoldásainak köszönhetően
könnyedén, biztonságosan és takarékosan közlekedhetsz. Ezzel a hihetetlenül
látványos és különleges modellel magabiztosan fedezheted fel az elektromos
autózás világát.
Egyedi, 17”-os, könnyűfém kerekek. Típusspecifikus, öt virágszirmot mintázó kerekeink kéttónusú fényezéssel és fekete díszítőelemekkel kerülnek fel a Niro EV-re.

Merész, kéttónusú, hatszögletű hűtőrács.
Csodáld meg a matt és fényes elemekből ös�szeállított, kéttónusú hűtőrács szemet gyönyörködtető kialakítását! Különleges, hatszögletű
formájával minden szögből futurisztikus és
high-tech benyomást kelt.
Széles lökhárító középső töltőaljzattal. A Kia
Niro EV széles és látványos első lökhárítójával
masszív, terepjárós, egyúttal hihetetlenül stílusos
megjelenésű. A diszkrét és elegáns töltőaljzat középre került, így szemből és az autó két oldaláról
egyaránt könnyedén megközelíthető és egyszerűen a töltőre csatlakoztatható.

Jövőbe mutató, jellegzetes hátsó rész. A Kia Niro ugyanolyan
lenyűgöző hátulról, mint elölről. Letisztult, modern hátsó lökhárítója egyszerű és túlzásoktól mentes, a műanyag burkolatok pedig
fokozzák az aerodinamikai hatékonyságot és a külső behatások
elleni védelmet. A függőleges, bumerángstílusú LED-lámpák és a
szívdobbanás fényszórók, egyedi, harmonikus kinézetet adnak az
autónak.

Autózás kedved szerint.
Írd Te a szabályokat!
Ahogy a hétköznapok, az utazások is különfélék lehetnek. Egyszer
fent, máskor lent... A vadonatúj Kia Niro Plug-In Hybrid (PHEV) esetében mindegy, hogy milyen útvonalat tervezel, a továbbfejlesztett
akkumulátor és a megnövelt hatótávolság kellőképpen rugalmassá
teszi, hogy mindig igazodjon az aktuális feladathoz. Hatékonyan és
hatásosan.
A vadonatúj Niro PHEV teljes rugalmasságot kínál. Ha szükséges, a
belső égésű motor automatikusan átveszi a hajtást, így mindig dinamikusan gyorsíthatsz és a fűtés hatásfoka is a lehető legmagasabb
lehet. A továbbfejlesztett, lítium-ion akkumulátorcsomag kapacitása
11,1 kWh, így akár a 65 km-t is elérheti az elektromos hatótáv. Környezetbarát megoldás a rövid utakra.
* Vegyes üzemmódban, WLTP szabvány szerint mérve a 16”-os kerekekkel felszerelt Kia Niro PHEV elektromos hatótávolsága 65 km.

Elmés és időtálló. A benzines erőforrásra épülő, rendkívül fejlett Plug-In Hybrid hajtáslánc intelligens,
hiszen villanymotorral hozza mozgásba az autót ami kis sebességnél is elektromos üzemmódban halad. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Niro PHEV sokkal kevesebbet fogyaszt, mint a hagyományos
járművek, és károsanyag-kibocsátása is számottevően alacsonyabb.

Az elektromos üzemre is képes hajtásláncok új generációja. A Kia Niro PHEV
orrában kimagaslóan fejlett 1.6 GDI benzines motor bújik meg, amelyet továbbfejlesztett hűtőrendszerrel és számtalan belső súrlódást csökkentő technikai megoldással
tettünk erősebbé és takarékosabbá, emellett hatékonyabbá vált maga az égési folyamat is. A modell a legújabb – hatfokozatú, dupla kuplungos – automata váltónkkal
rendelkezik az igazán gyors és kifinomult a sebességváltásért.

16 vagy 18”-os, könnyűfém
kerekek. A felszereltségi
szinttől függően 16 vagy 18”-os
átmérőjű, különleges megjelenésű kerekekkel még inkább
saját ízlésedre szabhatod a
Nirót.

Vedd könnyedén!
Két világ legjobbja.
Néha az egyszerű dolgok teszik élvezetesebbé az életet. Mikor nem kell azon
aggódnod, hogy miért vagy hogyan, csak jól érzed magad. Semmi felhajtás,
csak béke és nyugalom... Maximális szabadság. Ezt érezheted a vadonatúj Kia
Niro Hybrid vezetése közben is!
Modern hibridünk alapját hatfokozatú, dupla kuplungos automatikus váltóval
társított, 1,6 literes GDI erőforrás adja, ennek működését segíti és teszi még
hatékonyabbá a beépített nagy teljesítményű elektromotor. Egyszerű vezetni, mint a klasszikus dízeleket és benzineseket, de itt az energia-visszanyerő
fékrendszer minden lassításnál tölti az akkumulátort, amit városi forgalomban
vagy erőteljes gyorsításoknál hasznosít. A fejlett hibrid technológia az aktuális
viszonyok alapján dönti el, hogy milyen üzemmódban haladsz, az alacsony
üzemanyag-fogyasztás és károsanyag-kibocsátás mellett neked csak a vezetésre kell figyelned.

Hatékony energia-visszanyerő rendszer A Regeneratív Fékrendszer a lassításoknál elektromos energiává alakítja át és az akkumulátorcsomagba táplálja a mozgási energiát, amit később – például
erőteljes gyorsításoknál – felhasznál a hajtáslánc.

A károsanyag-kibocsátás hatékony csökkentése. A vezérlésnek köszönhetően mindig az aktuális helyzetnek megfelelően
haladhatsz benzines vagy elektromos üzemmódban, esetleg a két
hajtással együtt. Ez takarékos, környezetbarát és rugalmas működést biztosít a hétköznapokon és a hosszabb utakon is.

Maradj kapcsolatban!
Meríts inspirációt!
Mi, a Kiánál hiszünk abban, hogy a kapcsolatok végtelen lehetőséget tartogatnak, a lehetőségek pedig arra inspirálnak, hogy új ötleteket dolgozzunk ki. Mindegy, hogy hol jársz
és mit keresel, az autóban, akár telefonálás közben is kipattanhat fejedből a szikra. A Kia
Connect* alkalmazás és ugyanerre a névre keresztelt fedélzeti rendszer tervezésekor arra
törekedtünk, hogy folyamatosan és zavartalanul tájékozódhass az autódról, illetve az utazásról. A hangutasításokkal is vezérelhető, online navigációs rendszer például valós idejű
forgalmi információkkal támogat a közlekedés során, többek között a töltőpontokról, a
parkolóhelyekről, az időjárásról és az érdekes helyekről (POI-król). A Kia Connect* segítségével okostelefonodat is csatlakoztathatod autódhoz, így nagy parkolókban is könnyedén
megtalálhatod autódat, sőt távolról is nyithatod-zárhatod az ajtókat, és a kocsiból kiszállva
is támaszkodhatsz a navigációs rendszerre. Hála a fejlett, intuitív felhasználói felületeknek,
egyetlen mozdulattal elérheted a különféle funkciókat, amivel értékes időt takaríthatsz
meg. Ez az igazán inspiráló autózás.

Mindig menetre kész. A fedélzeti szolgáltatások teljes sorát
felkínáló Kia Connect rendszer könnyen értelmezhetően részletes
tájékoztatást ad az utazásról. Előnyei, hogy valós idejű forgalmi
információk alapján tervezi meg a leggyorsabban megtehető
útvonalat, és menet közben is folyamatosan frissíti az adatokat,
beleértve az érkezés várható időpontját is. Felvilágosítást ad az
időjárásról, a rendelkezésre álló parkolóhelyekről, az érdekes
helyszínekről (POI-ról), valamint a töltőpontokról is. A maximális
kényelemért és menetbiztonságért hangutasításokkal is vezérelheted. A beállítások személyi profilhoz rendelhetők és elmenthetők, így bármikor visszaállíthatóak. A fedélzeti navigáció naptárja
szinkronizálható az okostelefonodéval, így a tervezett találkozók
helyszínére irányíthat a rendszer.

Kényelmes kapcsolat. Az okostelefonra telepíthető Kia Connect
alkalmazás akkor is teljes körűen tájékoztat, ha éppen nem ülsz az
autóban. A ,,Keresd meg az autómat” szolgálatatás segít rátalálni
a nagy parkolókban és az ismeretlen utcákon. Miután leparkoltál, a ,,Navigálás az utolsó kilométeren” funkció átadja a stafétát
telefonod navigációs rendszerének, onnantól a mobileszköz nyújt
iránymutatást, míg teljesen el nem éred úti célod. Amennyiben valakinek odaadod a kocsidat, a parkolóinas funkcióval folyamatosan
nyomon követheted a járművet. Ha újra beülsz az autóba, a telefonodon megtervezett és beállított útvonalat egyetlen mozdulattal
átküldheted a fedélzeti rendszernek. Mindemellett az ajtók távoli
nyitására-zárására is lehetőséged van, és áttekintheted korábbi
utazásaidat, illetve a hozzájuk kapcsolódó adatokat.

* Ultramodern információs és vezérlőközpont a Kiádban. A szolgáltatások az új autó átvételétől, azaz a vételi megállapodás létrejöttétől számított hét éven át teljesen
ingyenesek, de a feltételek időközben változhatnak. A működtetésről és a felhasználási feltételekről a Kia-márkakereskedőknél, valamint a kia.com honlapon kaphatsz
bővebb tájékoztatást. A rendszer iOS- és Android-alapú készülékekkel egyaránt kompatibilis, működése során pedig adatforgalmat bonyolíthat, amiért mobilszolgáltatód
− szerződéstől függően − díjat számíthat fel.

Egy érintés mindent elárul. Ha elektromos Kiát vezetsz, az
okostelefonra telepíthető Kia Connect alkalmazás és a fedélzeti
rendszer folyamatosan tájékoztat az autóval, illetve az utazással kapcsolatban. A program távoli vezérlésre is lehetőséget ad,
azaz mobilról is elindítható, befejezhető vagy időzíthető a töltési
folyamat. A klímavezérlővel távolról aktiválhatod, valamint időzítheted a légkondicionáló rendszert, és előre beállíthatod az utastér
hőmérsékletét. A Kia Connect online adatbázisában nem csak a
nyilvános töltőállomások helyzete szerepel, a valós idejű információkon alapuló tudástár azt is elárulja, hogy hol és milyen típusú
töltőcsatlakozók szabadok éppen.

Biztonsági és szerviztámogatás. A Kia Connectnek köszönhetően biztonságban tudhatod autódat, hiszen − értesítő- és
figyelmeztetőüzenetek formájában − mindig kommunikál veled. A
rendszer átfogó tájékoztatást küld okostelefonodra, s nemcsak a
nyitva maradt ablakokra és a lemerült akkumulátorra figyelmeztet,
hanem a járművel kapcsolatos egyéb információkat is megosztja
veled. Ha például a 12 voltos akkumulátor felszültségszintje egy
bizonyos szint alá esik, azonnal jelez a rendszer, ahogy akkor is,
ha ,,feltörés” veszélye áll fent vagy mozgást érzékel a hátsó ülésen
(pl. bent felejtett háziállat). Akkor is riaszt a rendszer, ha a váltó
parkolófokozatban (P) van, és a motor üzemkész, de valamelyik
ajtó nyitva van.

A Kia Connect képernyőjéről készült felvételek csupán illusztrációs célt szolgálnak, nem feltétlenül a legfrissebb Kia Connect App és Kia Connect fedélzeti szolgáltatás
szerepel a fotókon. Ha kérdésed merülne fel a szabályozással és a jogi háttérrel kapcsolatban, kérjük, olvasd el a felhasználási feltételeket rögzítő Kia Connect Használati
feltételek dokumentumot!

Parkolásra és töltőpontokra vonatkozó információk**.
A gyors és egyszerű parkolás érdekében a rendszer jelzi a lehetséges parkolóhelyeket, mikor megérkezel úti célodhoz, de láthatod az
utcai és a mélygarázsokban található helyeket is. Az online adatbázisból nem csak a nyilvános töltőállomások helyzete ismerhető meg,
a felhasználók a fizetési lehetőségekről, valamint a kompatibilis töltőkábelekről is információt kaphatnak. Mindemellett a rendszer azt is
elárulja, hogy az adott eszköz éppen szabad-e.

Maradj képben!
Fedezd fel a világot!
Ha szeretnéd felfedezni, mi vár rád a következő sarkon vagy akár a horizonton túl, a
Kiára mindig számíthatsz! A Kia Live Services szolgáltatások a mindennapos ingázást, a hétvégi kalandokat és az egyszerű kiruccanásokat egyaránt megkönnyítik
és élvezetesebbé teszik. Használd ki a valós idejű forgalmi információkon alapuló,
megbízható és pontos iránymutatást, hogy mindig megtaláld a lehető legrövidebb
és leggyorsabb útvonalat! A Live Traffic (Valós idejű forgalmi információ), a Local
Search (Keresés helyben) és a Weather (Időjárás) segítségével bárhol, bármikor
tájékozódhatsz az időjárási és útviszonyokról, valamint az adott környéken fellelhető
boltokról, éttermekről, látnivalókról stb., tehát bárhová is sodor az élet, a Kia Connect
Live Services biztos hátteret nyújt.*

Az Apple CarPlayTM egy intelligens, biztonságos módja annak,
hogy iPhone-odat vezetés közben használd. Mindent a Niro
kijelzőjére vetít, így útbaigazítást kaphatsz, telefonálhatsz és zenét
hallgathatsz, miközben az útra összpontosítasz.

Az Android AutoTM tökéletes kapcsolatban marad a telefonoddal,
miközben minimalizálja a zavaró tényezőket, így biztonságban
vezethetsz az úton. Az egyszerű, intuitív kezelőfelületen elérhetők a
Google Térkép, az alkalmazások, a zene és a hangvezérlés, és automatikusan egyszerű kártyákba rendezi az információkat, amelyek
éppen akkor jelennek meg, amikor szükség van rájuk.

Valós idejű forgalmi információ. A navigációs rendszer rendkívül
pontos, valós idejű, kétpercenként frissülő forgalmi információkkal
segít a közlekedésben, így elkerülheted a zsúfolt városrészeket
és megtalálhatod a könnyen járható szakaszokat. Amennyiben a
helyzet menet közben változik, a rendszer figyelmeztet, és alternatív útvonalakat ajánl.

Keresés helyben és időjárás-előrejelzés. Boltot vagy éttermet
keresel? Vagy csak egy jó találkozóhelyszínt? Vedd igénybe a
Keresés helyben szolgáltatást! Vajon napos lesz a hétvége? Vagy
esni fog reggeltől estig? Nézd meg az időjárás-előrejelzést! Elég
megadnod a helyszínt, és máris megjelenik a négynapos prognózis, ami a legalacsonyabb és a legmagasabb napi hőmérsékletről,
valamint a várható szélsebességről is tájékoztat, s azt is elárulja,
hogy száraz vagy csapadékos időszaknak nézel-e elébe.

* Az Európai Adatvédelmi Rendelet ((EU) 2018/1725 ) 2018. május 25-től hatályossá vált minden tagállamban minden olyan vállalatra, amely uniós polgárok személyes
adatait tárolja vagy dolgozza fel az EU tagállamaiban.
A Kia járművekhez információs és vezérlő funkciókat kínáló Szolgáltatások hét éven át ingyenesen vehetők igénybe, attól a naptól kezdve, hogy a járművet első tulajdonosa megvásárolja, azaz hatályba lép az eredeti adásvételi szerződés. A feltételek a szolgáltatás időtartama során változhatnak. A használati útmutatót és a felhasználási
feltételeket megtalálja Kia márkakereskedőjénél vagy a kia.com weboldalon. Használatához iOS vagy Android operációs rendszerű okostelefonra, valamint
mobil adatkapcsolatot biztosító előfizetésre van szükség, aminek igénybevétele külön költséggel járhat.
**Régiónként eltérő lehet. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben!

Pihentető szabadság.
Teret ad vágyaidnak.
Ha úgy alakítják ki környezetünket, hogy igazán pihentető legyen, ez inspirál
minket és a kreativitásunk is szárnyal. Ezért úgy határoztunk, hogy a Kia Niro új
generációját hosszabb tengelytávval ruházzuk fel, hiszen a bőséges helykínálat
nagyobb szabadságot és több lehetőséget jelent. Az első ülések karcsúbbak
lettek, így kevesebb helyet foglalnak. A hosszú távon is kényelmes Prémium
relaxációs utasülést sokféleképpen személyre tudod szabni, hogy tested a legkényelmesebb pozícióban legyen, így nem fárasztóak az utazások.

Fűthető és szellőztethető első ülések. A szellőztetett első ülésekben akkor is kényelmes az utazás, ha
meleg az idő, télen pedig elég megnyomni az ülésfűtés gombját, s máris bemelegszik a párnázat.

Dönthető hátsó ülések. Első üléseink nemcsak
kényelmesek, hanem rendkívül vékonyak is, így
jelentősen nőtt a hátsó lábtér. Szintén a hátul ülők
komfortját fokozza a dönthető támlasor, ami még
pihentetőbbé teszi az utazásokat. Ráadásként szabadon állítható fejtámlákat, valamint tárolórekesszel
és csúsztatható pohártartóval kiegészített könyöktámaszt építettünk be.

Első csomagtartó. A Niro EV elejében, a motorháztető alatt lévő 20 literes tárolóhelyen is tarthatsz
sok mindent, akár a töltőkábelt vagy az eszköztöltő-adaptert (V2D) is, hiszen egy elektromos autóban
nincs belső égésű motor, ami elfoglalná a helyet.

Szállíts mindent okosan!
Bármire is van szükséged...
Hosszabb, szélesebb arányaival és tengelytávjával az új Kia Niro teljesen új dimenziót kínál a hely és a
csomagtárolás terén. Különösen nagy szállítókapacitással dicsekedhet a tisztán elektromos Niro EV, hiszen
a csomagtartó mellett a „motorháztető” és a csomagtérpadló alá is pakolhatók poggyászok. Sőt! Ha igazán
nagy tárgyakat szállítanál, a hátsó ülések ledöntésével tovább bővítheted a poggyászteret! Mert azt szeretnénk, hogy igazán nagyban gondolkodhass.
Dönthető hátsó üléstámlák. Csak húzd meg az ülések hátoldalán elhelyezett kart, és az előrehajtott
háttámláknak köszönhetően hatalmas, igazán hosszú tárgyak befogadására is alkalmas, hajtáslánctól
függően akár 1445 literes poggyásztér áll rendelkezésedre.
Intelligens, motoros mozgatású csomagtérajtó. A csomagtérajtó pontosan addig a magasságig
nyílik fel beállítás után, ameddig szeretnéd. A Niro csomagtérpadlója a rakodóperemmel azonos
magasságban van, így még könnyebb a poggyászok bepakolása.

Szolgálatra kész.
Mindig, mindenhol.
Elég egy kört megtenned a Kia Niro EV-vel, hogy megtapasztalhasd, milyen egy igazán innovatív, ötletekkel teli autó. Arra
terveztük, hogy érted dolgozzon. Legújabb, legfejlettebb villanymotorunkat építettük be, maximális hatótávolsággal ruháztuk
fel, megannyi egyszerű töltési módot kínálunk hozzá nyilvános
töltőponthálózattal.

Kia Charge. Az RFID-kártya alapú Kia Charge* szolgáltatást kihasználva nyilvános töltőpontokon is könnyedén vételezhet áramot a vadonatúj Kia Niro EV. A Kia Charge segítségével – számos hasznos szolgáltatás mellett – Európa 28 országában, közel 400 ezer állomáson
töltheted elektromos autódat, így soha nem kell attól tartanod, hogy nem tudod folytatni utadat.
* A Kia Charge és a Kia Charge.com szolgáltatója a Digital Charging Solutions. További információért, kérjük, keresd fel a www.kiacharge.com a honlapot vagy töltsd le a
mobilalkalmazást!

Tölts fel bármilyen elektronikai eszközt az utastérben vagy az autód mellett! Szemben a hagyományos elektromos autókkal, melyek
csak egyirányú töltésre alkalmasak, a Kia Niro EV a V2D (Vehicle-to-Device, magyarul járműből eszközbe) funkciónak köszönhetően hordozható energiaforrásként is szolgál. Ha akkumulátorai teljesen töltöttek, az autó akár 3 kW-os teljesítmény leadására képes, így például
kempingezésnél akár egy nagyképernyős tévét vagy egy közepes méretű légkondicionálót is működtethetsz róla 24 órán át. Porszívót is
csatlakoztathatsz hozzá, feltöltheted az elektromos kerékpárodat vagy a laptopodat, sőt, akár kávégépet is vihetsz magaddal a piknikre.
Csak rajtad áll, mire használod!

Erőteljes villanymotorjaink legújabb generációja. A Niro EV-t a legfejlettebb villanymotor hajtja, az áramellátásról a kimagaslóan nagy
kapacitású, 64,8 kWh-os, lítium-ion akkumulátorcsomag gondoskodik. Teljes töltöttség esetén a hatótáv elérheti a 460 km-t*. Egyenáramú gyorstöltővel 43 perc alatt töltheted 10-ről 80%-ra az akkumulátorokat. A 80%-os töltöttség akár 368 kilométerre* elegendő.
*A Niro EV hatótávolsága vegyes üzemmódban, WLTP szabvány szerint 460 km.

Nincs miért aggódnod.
Csak élvezd a vezetést!
Az új Kia Niro család megalkotásakor az volt az egyik legfontosabb törekvésünk, hogy Te és szeretteid a lehető legnagyobb biztonságban autózhassatok. Ezért kerültek be a vadonatúj Niróba
fejlett menetbiztonsági és vezetést támogató eszközeink, melyek
minimalizálják a balesetek, illetve a sérülések kockázatát.

Autópályán Vezetést Támogató Asszisztens (HDA). A továbbfejlesztett HDA működésének lényege, hogy autópályán – automatikus
gázadással, illetve fékezéssel – folyamatosan tartja az előre megadott távolságot a követett autóhoz viszonyítva, ugyanakkor szintén
automatikus kormánymozdulatokkal a sáv közepén tartja a Nirót. A HDA a sávváltásban is segít. Ha bekapcsolod az irányjelzőt, és szabad
a szomszéd sáv, önműködően átsorol az autó.

Ráfutásosütközés-elkerülő Támogatás (DriveWise FCA 1.5)
kereszteződésasszisztenssel. Az FCA a jármű elején elhelyezett
kamera és radar segítségével ismeri fel a járműveket, a gyalogosokat és a kerékpárosokat. Ha veszélyhelyzetet érzékel, önműködően fékez, és figyelmezteti a vezetőt, így csökkenti a baleset
kockázatát.

Head-Up kijelző. A Niro fejlett head-up kijelzője a szélvédőn is
megjeleníti a fontos információkat. Mutatja a navigációs rendszer
utasításait, figyelmeztet, ha véletlenül elhagynád sávodat, és jelzi,
hogy milyen járművet azonosított előtted.

Biztonságoskiszállás-segéd (SEA). Ha a rendszer azt érzékeli, hogy
bármi, például egy közeledő jármű veszélyezteti a kiszállni készülő
utast, automatikusan lezárja az ajtókat, továbbá fény- és hangjelekkel
figyelmezteti a felhasználót.

Holttérfigyelő Rendszer aktív fékezéssel (BCA). Ha a vezető menet
közben bekapcsolja az irányjelzőt, a rendszer ellenőrzi, hogy érkezik e
hátulról másik közlekedő, s ha igen, figyelmezteti erre. A BCA akkor is
támogatást nyújt, ha parkolóhelyről tolatsz ki – amennyiben járművet
észlel, azonnal jelez.

Parkolósegéd távirányítással (RSPA). A Parkolósegéd távirányítással
(RSPA, Remote Smart Parking Assist) úgy is be-, illetve kiparkolhatsz,
hogy nem ülsz az autóban. Hála a szenzoroknak, az RSPA biztonságosan elvégzi a manővert, s nemcsak az útra merőleges helyeknél használható, hanem párhuzamos parkolásnál is. Amennyiben a rendszer
bármilyen akadályt észlel, azonnal megállítja az autót.

Azért készítettük, hogy
az életed részévé váljon.
Élj olyan életet, amilyet szeretnél! Különleges, típusspecifikus tartozékainkkal
még élvezetesebbek és változatosabbak lehetnek a hétköznapok és az utazások. Kiegészítőink tervezésekor és gyártásakor éppoly kiváló minőségre törekszünk, mint járműveinknél, így a Niro EV, PHEV és HEV esetében is elsőrangú
termékeket ajánlunk. Tiéd a választás, ne hagyd ki a lehetőséget!

Kerékpárszállító rendszer minden vonóhorogtípushoz. Tökéletes társ a kerékpártúrákon és a rövidebb kirándulásokon, hiszen
pofonegyszerűen használható és biztonságos szállítást tesz lehetővé. Legnagyobb terhelhetősége eléri a 60 kg-ot, így akár két bringa
szállítására is alkalmas. További előnye, hogy lopásgátlóval egészítjük ki, és akkor sem gátolja a csomagtérajtó nyitását, ha éppen fenn
vannak a biciklik.

Díszléc az oldalajtókon. Egyedi és extravagáns! Szálcsiszolt alumíniumhatású oldalsó díszléceinkkel még szebbé és elegánsabbá
válhat a Niro.

Díszléc a csomagtérajtón és a hátsó lökhárítón. Típusspecifikus
és lenyűgöző: tedd még stílusosabbá az autót a csomagtérajtóra
és a hátsó lökhárítóra szánt, szálcsiszolt alumíniumhatású díszléccel!

Textil padlószőnyegek (velúr). Őrizd meg az utasteret eredeti
állapotában a lehető leghosszabb ideig! Ezek a kiváló minőségű,
velúr padlószőnyegek nemcsak megvédik az utasteret a szennyeződésektől, hanem szebbé is teszik a Niro kabinját.

Csomagtértálca. Mindegy, hogy milyen nedves, sáros, koszos
tárgyakat szállítasz, ez a tökéletesen illeszkedő védőtálca biztosan
megóvja a csomagtartót. Nagy használati értékéhez a strapabíró,
csúszásmentes, vízálló alapanyag és a magas perem is hozzájárul.

Leszerelhető vonóhorog. Bármikor készülsz vontatni, ez a kiváló
minőségű, rozsdamentes, acél vonóhorog készen áll a hatékony
szállításra. Háromgolyós reteszelőrendszere révén könnyedén
levehető, amikor nincs rá szükség, így nem töri meg a karosszéria
harmóniáját.

Mode 3-as töltővezeték. A Niro gyorstöltése (AC) aligha lehetne
ennél egyszerűbb és gyorsabb. A mindennapos használatra szánt
Mode 3-as töltőkábel végeire Type 2-es csatlakozók kerülnek, így
minden Type 2-es aljzattal felszerelt otthoni és nyilvános töltővel
kompatibilis.

SILVER fekete szövetkárpit
(sztenderd). Az alapfelszereltség részeként szénfekete
szövetkárpitozást kapnak az
ülések, az oldalpárnákon pedig
jellegzetes szénfekete öltéssorok szaladnak végig. Mindezt
műbőr borítású könyöktámas�szal egészítjük ki, az ajtópanelek fekete festést kapnak,
a tetőkárpit pedig szürkében
pompázik.

GOLD / PLATINUM fekete
műbőr-szövetkárpit (sztenderd). A szénfekete cérnával
varrt, ugyancsak szénfekete
üléskárpitokat vegán PU-bőr
betétekkel egészítjük ki. A két
első fejtámlát és a könyöktámaszt szintén műbőrrel borítjuk, a műszerfal pedig éppúgy
szénfekete, mint az ülések. Az
ajtópaneleket sötét, karbonhatású díszítőelemek ékesítik, a
tetőkárpit szürke.

Fenntartható mobilitás.
Kimagasló kényelem.
Mikor a Kia tervezőcsapata a vadonatúj Nirón dolgozott, a lehető legmagasabbra tettük a mércét. Szakembereink olyan prémium beltér elkészítését tűzték ki
célul, ami minden szempontból elsőrangú minőséget
képvisel, ám újrahasznosított anyagokból épül fel.
Kitartó, lelkiismeretes munkájuknak hála a Niro szép,
igényes és környezetbarát lett, a vásárlók pedig számos kárpit és szín közül választhatnak. Felszereltségi
szinttől függően textil, textil-műbőr, PVC-műbőr vagy
PU-műbőr boríthatja az üléseket. Utóbbi kettő vegán
alapanyag, sőt, a PU-műbőr eukaliptuszfából készülő Tencel™-t is tartalmaz, így még természetesebb
érzetet nyújt.

GOLD / PLATINUM szürke
műbőr-szövetkárpit (opciós).
Igazítsd saját stílusodhoz!
Középszürke szövetkárpitozás
szürke varrásokkal. A két első
fejtámlát és a könyöktámaszt
szintén műbőrrel borítjuk,
a stílusos műszerfal pedig
szénfekete színű, és középszürke betétekkel dekoráljuk. Az
ajtópaneleket sötét, karbonhatású díszítőelemek ékesítik, a
tetőkárpit szürke.

KRYPTONITE fekete vegánbőr kárpit (sztenderd,
választható). A szénfekete,
méhsejtrácsos felületű PU-műbőrrel borított, szénfekete
varrású üléseket eukaliptuszfából nyert Tencel™-lel készítjük,
így természetesebb érzetet
nyújtanak. A két első fejtámlát
és a könyöktámaszt szintén
műbőrrel borítjuk, a műszerfal
pedig éppúgy szénfekete, mint
az ülések. Az ajtópaneleket
sötét, karbonhatású díszítőelemek ékesítik, a tetőkárpit
szürke.

KRYPTONITE szürke vegánbőr kárpit (sztenderd,
választható). A középszürke,
méhsejtrácsos felületű PU-műbőrrel borított, szürke varrású
üléseket – a természetes érzet
érdekében – eukaliptuszfából
nyert Tencel™-lel készítjük.
A két első fejtámlát és a könyöktámaszt szintén műbőrrel
borítjuk, a stílusos műszerfal
pedig szénfekete színű, és
középszürke betétekkel dekoráljuk. Az ajtópaneleket sötét,
karbonhatású díszítőelemek
ékesítik, a tetőkárpit szürke.

Kéttónusú színösszeállítások.

Karosszériaszínek

Foglalj állást!
Mutasd meg egyéniségedet minden úton! 9 látványos szín közül választhatsz
a visszafogott, elegáns árnyalatoktól egészen a merész, feltűnő tónusokig. A
modell történetében először a C-oszlop-borítások, sőt, a műanyag burkolatok
színéről is Te párosíthatod össze. Élvezd ki, hogy te dönthetsz!

Clear White (UD)

Clear Snow-White Pearl (SWP)

Aurora Black Pearl (ABP)

Mineral Blue (M4B)

Interstellar Gray (AGT)

Orange Delight (DRG)

Runway Red (CR5)

Steel Gray (KLG)

Cityscape Green (CGE)

Aero C-oszlop kiegészítő színek*.

Aurora Black Pearl (ABP)

Steel Gray (KLG)

Niro HEV/PHEV modellekhez rendelhető

Niro EV modellekhez
rendelhető

Egyedi műanyag burkolatok
A vadonatúj Kia Niro terepjárós kisugárzásához a látványos külső, műanyag burkolatok is hozzájárulnak.
Fekete, festés nélküli és fényes fekete elemek felszereltségtől függően egyaránt elérhetőek, a Niro EV-hez
pedig acélszürke védőbetétek is rendelhetőek.
** Az Aero C-oszlophoz a fenti karosszériaszínek közül választhatsz fényezést.

Vidd bele a személyiséged!
A vadonatúj Kia Niro megalkotásakor a legapróbb részleteket is gondosan
kidolgoztuk, beleértve a letisztult, sportos és igazán lenyűgöző kerekeket is.

Külső méretek.
1,560

895
1,825

2,720

805

4,420

EV mérete (mm)

16” könnyűfém felni csak
Niro HEV / PHEV modellekhez
elérhető

*Tetősín nélkül.

17” könnyűfém felni csak Niro
EV modellhez elérhető
895
1,825

2,720

HEV/PHEV mérete (mm)

18” könnyűfém felni csak
Niro HEV / PHEV modellekhez
elérhető

A gumiabroncsokra, az üzemanyag-fogyasztásra és az egyéb paraméterekre vonatkozó információk − az EU 2020/740. rendelkezésével összhangban − a
www.kia.com oldalon elérhetőek. Az abroncsokon olvasható adatok csupán tájékoztató jellegűek.

805

4,420

*Tetősín nélkül.

A feltüntetett méretek kiviteltől és felszereltségtől függően változhatnak!
A Kia Niro Hybrid üzemanyag-fogyasztása (vegyes): 4,4-4,7 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 100-107 g/km, a Kia Niro Plug-in Hybrid üzemanyag-fogyasztása
(vegyes): 4,6-5,1 l/100 km; CO2-kibocsátása (vegyes): 104-115 g/km; a Kia Niro EV elektromosenergia-fogyasztása: 16,2 kWh/100 km.
A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti mérésekből származnak. A feltüntetett értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós 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.

Kia szolgáltatások
Magyarországon.
Válaszd a Kia egyedülálló magyarországi szolgáltatásait, mellyel még nagyobb biztonságban
érezheted magad! Exkluzív, csak Kia tulajdonosok számára elérhető programjaink és szolgáltatásaink
további részleteiről és a feltételekről a www.kia.com/hu oldalon olvashatsz többet. Keresd fel kedvenc
márkakereskedésedet, ahol minden részletről tájékoztatnak majd!

Otthontöltési program.
MODE 3-as töltési megoldás, ami az otthoni töltés
legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja.
Az exkluzív program fali töltőből és a telepítési
szolgáltatásból áll, a fali töltőket 3 év garanciával
kínáljuk.

Premium Value Program.
Költségként elszámolható havi bérleti díj
Áfa-visszaigénylés
Változatlan és előre tervezhető havidíjak
Garantált maradványérték
A bérleti díjba épített főbb szolgáltatások,
pl. biztosítás, asszisztencia, karbantartás és szerviz

Rugalmas finanszírozás, rövid
gépjárműcsere ciklusokkal
Fix kamatozás
Alacsony, kedvező havi
lízingdíj
3 év ingyenes karbantartás
bármelyik hivatalos Kia
márkaszervizben

3

PREMIUM VALUE PROGRAM

ÉV

Nem hagy magadra az úton probléma esetén!
Ingyenes a garancia kezdő dátumától (Warranty Start
Date) 12 hónapig. Évenként hosszabbítható 10 éves
korig.

Az Allianz, a Generali és a Groupama termékei
kifejezetten a Kia ügyfelek részére.*

Segít műszaki hiba, üzemanyag hiány, lemerült akkumulátor, defekt, kulcs elvesztése vagy bezárása esetén.

a javíthatósági határ a kárkori érték 100%-a lesz
sérülés esetén,

Vállalja például a helyszíni javítást, autómentést, tovább- vagy hazautazást, kölcsöngépjármű biztosítását,
szállást stb.*

Csereautó-térítést biztosít, ment és szállít Európa
bármely pontjáról.

új értéken*téríti meg a kárt a biztosító az első éven
belüli lopás vagy totálkár esetén,

*A tájékoztatás nem teljes körű, a szolgáltatásainkról további részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben vagy a kia.com/hu weboldalon!
Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. A részletek az egyes biztosítók esetében eltérhetnek. Ha egészen
pontos információra van szükséged, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Kia Márkakereskedőddel!

Autózz
teljes lelki nyugalomban!
*7 éves járműgarancia. Minden új Kia modellre 7 éves / 150 000 km-es gyártói
garanciát vállalunk helyi/országos feltételek szerint. Egyedülálló ajánlatunknak
köszönhetően gépjárműved még értékállóbb lesz, ugyanis a garancia a későbbi
tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet a tulajdonos
előírásszerűen karbantartja.
7 éves Kia-garancia az EV-, HEV- és PHEV-akkumulátorokra. Ha elektromos
(EV), hibrid (HEV) vagy plug-in hybrid (PHEV) Kia modellt vásárolsz, annak
megnyugtató tudatában teheted, hogy az akkumulátorok hosszú élettartamúak.
Ezek az akkumulátorok részei a Kia által biztosított, első használatba vételtől
számított 7 éves vagy 150 000 km-es (amelyik előbb bekövetkezik) garanciának.
A mild hibrid elektromos járművek (MHEV) kisfeszültségű akkumulátorai
(48V és 12 V) esetén a Kia garancia a megtett kilométertől függetlenül 2 évig

terjed az első regisztrációtól számítva. A Kia csak az EV és PHEV járművek esetén
garantálja az akkumulátor 70%-os kapacitását. A HEV és MHEV akkumulátorok
kapacitáscsökkenésére a garancia nem terjed ki. A lehetséges kapacitáscsökkenés
minimalizálása érdekében kérjük, kövesse a kezelési kézikönyv erre vonatkozó
fejezetében található utasításokat!
További részletek a kia.com/hu/garancia oldalon.

Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés
időpontjában helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés
nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban látható
modellek és felszereltségi szintek, valamint szolgáltatások
eltérhetnek a Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomdai
eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek
kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az
aktuális információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.
A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai
újdonságok megléte nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége
alól, hogy a járművet mindig biztonságosan vezesse. A vezetést
támogató, illetve a kényelmet szolgáló rendszerek leírása nem
teljes körű, a pontos leírást a hivatalos kezelési kézikönyv
tartalmazza.

Kia Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
www.kia.com

A Kia Hungary Kft. kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre, ezért
ez a katalógus tanúsított erdőgazdaságból származó FSC alapanyagból
készült. A minősítés garantálja, hogy az adott termék olyan erdőgazdaságból származik, ahol a kitermelés és az erdő újratelepítése során figyelembe
veszik a biodiverzitást (az élővilág sokféleségét) és az ökológiai egyensúly
fenntartását.

A kiadvány auditált karbonsemleges nyomtatással, növényiolaj-bázisú
festékkel, vegyszer- és alkoholmentesen készült.

