De verrassende én volledig elektrische Kia

ELEKTRISCH RIJDEN
ZONDER COMPROMIS
Zoek jij dynamiek én ruimte voor het hele gezin? Wil je grenzeloos genieten
én respectvol omgaan met het milieu? Houd jij niet van uitlaatgassen,
maar wel van sportief rijden en de modernste features? Welkom bij de
auto die dat allemaal combineert: de verrassende Kia e-Niro.

EEN WERELD VAN VERSCHIL.

Met de Kia e-Niro crossover kies je voor
toekomstgerichte mobiliteit. Voor het
eerst is er een auto die niet alleen
elektrisch is maar ook praktisch, veilig,
compleet én scherp geprijsd. Daarmee rijd
je puur dynamisch, super efficiënt en…
verder dan je denkt! In de uitvoering met
150kW / 204 pk & 64 kWh accupakket
heeft de e-Niro een actieradius van maar
liefst 455* km.
Voor de e-Niro betaal je tot en met het
jaar 2020 geen wegenbelasting.
Bij zakelijk gebruik geldt voor de e-Niro
een fiscale bijtelling vanaf 4%.

Rijbereik

455
volgens WLTP
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km

* Actieradius volgens de WLTP-meetmethode. Het bereik in de praktijk hangt onder meer af van de rijomstandigheden, de rijstijl van de bestuurder en de buitentemperatuur.
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SMART EV-TECHNIEK

ELEKTRISCH RIJDEN
IS NU ECHT VOLWASSEN
De e-Niro brengt elektrisch rijden naar een volgend level. Met uitmuntende
prestaties en met grensverleggende efficiency. Dankzij z’n slimme technologie
wint hij zelfs de kleinste beetjes energie terug. Mede daardoor haalt hij uit
een compact accupakket een indrukwekkend bereik. Dat verschil merk je!

455 km rijbereik
Kia biedt de e-Niro in twee uitvoeringen. De eerste uitvoering
beschikt over een 100 kW/136 pk sterke elektromotor en 395
Nm. Met 39 kWh accucapaciteit van de lithium-ion
polymeerbatterij komt die op één lading volgens de WLTPnorm 289 km ver. Deze uitvoering zal naar verwachting
eind 2019 leverbaar worden. De tweede uitvoering
heeft een vermogen van maar liefst 150 kW/204 pk
en eveneens 395 Nm. Die versnelt in 7,8 seconden
van 0-100 km/u en heeft met een accucapaciteit van
64 kWh een actieradius van 455 km. Beide
uitvoeringen zijn relatief licht en verrassend zuinig.

110 15

Snelladen: 110 km in 15 minuten

Geen last van kou of hitte

Dankzij de snellaadfunctie hoef je met de e-Niro nooit lang te wachten. Zo kun je in
15 minuten al zo’n 110 km bijladen. Normaal thuis of op het werk opladen (via een wallbox
met 32A-aansluiting) kan natuurlijk ook: van 0 tot 100% duurt ongeveer 10 uur.

De Kia e-Niro voelt zich thuis in elk klimaat en bij alle temperaturen. Dat is te danken
aan de automatische batterijverwarming die standaard is. Daarnaast is de batterij
standaard vloeistof gekoeld. Daardoor heeft de buitentemperatuur minder invloed op
het vermogen of de actieradius. Verder beschikt de e-Niro standaard over een
warmtepomp die stroom uit de accu’s bespaart door het interieur te verwarmen met
restwarmte. Dus of het nu zomer is of winter, de Kia e-Niro presteert altijd optimaal!

Snelladen:

km in

4

minuten
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ELEKTRISCH

SLIMME IDEEËN
VOOR SLIMMER RIJDEN
De nieuwe Kia e-Niro bewijst: elektrisch rijden is de toekomst. Deze adembenemende crossover maakt
duurzame mobiliteit comfortabel, praktisch én verrassend dynamisch!

Ambient light

Regeneratief remmen

Voor de juiste sfeer: met het geraffineerde ambient light kun je kiezen uit zes
kleurinstellingen die precies passen bij je stemming.

De nieuwe Kia e-Niro biedt een regeneratief remsysteem van de jongste generatie. Voor
extra rijcomfort kun je kiezen tussen verschillende reminstellingen, passend bij alle denkbare
rijomstandigheden. Houd je de linker schakelflipper achter het stuurwiel minstens een halve
seconde vast, dan activeer je daarmee de ‘one-pedal drive’ modus. Houd je hem langer
vast, dan kun je de auto daarmee vertragen tot stilstand, zelfs zonder het rempedaal aan
te raken. De e-Niro remt op de elektromotor en de bewegingsenergie vloeit terug in de
accu’s. Laat je de linker schakelflipper los, of bedien je de rechter, dan staat het systeem
weer in de normale instellingen. Zo kun je verrassend zuinig rijden en is je actieradius
maximaal.

Drive Mode Select

Elektronische handrem

Wil jij de superzuinigheid van ECO+, de gewone zuinigheid van ECO of Normaal, of de
ronduit dynamische prestaties van de Sport-stand? Met Drive Mode Select pas je het
rijkarakter van de Kia e-Niro direct aan je stemming aan.

Zeg vaarwel tegen de ouderwetse handrem. Een simpele druk op de knop is voldoende om
de parkeerstand in te schakelen.

Het interieur van de Kia e-Niro is precies wat jij wilt. Je kunt het naar keuze laten uitvoeren in
hoogwaardige lederen bekleding. Tussen beide voorstoelen trekt de futuristische zwevende
middenconsole meteen de aandacht. Daar vind je geen traditionele transmissiehendel of
versnellingspook, maar een soepele draaischakelaar voor de gewenste rijmodus.
Een 8” touchscreen toont alle belangrijke informatie over de aandrijving en accustatus, plus natuurlijk
je navigatie- en audiofuncties.
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COMFORT
EN FUNCTIONALITEIT
De Kia e-Niro is behalve geavanceerd en innovatief ook de ruimste en meest praktische
elektrische auto in zijn klasse. Het interieur, de bagageruimte én het uitrustingsniveau zijn
groter en royaler dan van andere vergelijkbare modellen in de markt.

EV-navigatiefuncties
Het 7” (of optioneel 8”) touchscreen in de middenconsole van de e-Niro
heeft een aantal intelligente extra functies voor elektrisch rijden. Het
specifieke infotainmentsysteem wijst je bijvoorbeeld de snelste weg naar
vrije oplaadpunten in de buurt en toont het laadniveau en de resterende
actieradius.
Puur elektrisch én verrassend ruim
De Kia e-Niro is van binnen in vrijwel elk opzicht ruimer dan al zijn directe
elektrische concurrenten. De bagageruimte bijvoorbeeld bedraagt - met
de in ongelijke delen (60:40) neerklapbare achterbank rechtop - maar
liefst 451 liter. Daarmee is hij zelfs ruimer dan veel conventionele
middenklassers.

Rijhulpsystemen
Standaard heeft de Kia e-Niro een aantal van de knapste rijhulpsystemen:
Actieve rijbaanassistentie, Grootlichtassistentie, Adapatieve cruise control
inclusief Start/Stop-functie én Automatische noodremassistentie die ook
fietsers herkent. Standaard zijn ook Lane Following Assist en Traffic Jam
Assist aanwezig. Met radar en camera’s monitoren die continu het verkeer
voor de auto en de rijbaanmarkering links en rechts. Zo nodig sturen zij
de e-Niro bij of zorgen zelfs dat de auto automatisch versnelt, vertraagt
of afremt tot stilstand – veilig en comfortabel.
Speciale EV-extra’s
In plaats van een conventionele versnellingspook heeft de Kia e-Niro een
gripvaste draaiknop, een elektronische parkeerrem en een speciaal
7” EV-infodisplay in het instrumentenpaneel. Tijdens het opladen toont
een controlelampje bovenin het dashboard de laadstatus. Zo kun je al van
buitenaf zien of de accu’s helemaal vol zijn.

Kia zeven jaar garantie
De Kia e-Niro wordt zoals elke andere Kia geleverd met 7 jaar of
150.000 kilometer garantie. De garantie geldt ook voor het
accupakket en de elektromotor.
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SPECIFICATIES EN KLEUREN
Velg

Interieurkleuren

Saturn Black leder

17" Lichtmetalen velgen

Saturn Black stof en kunstleder

Clear White (UD)

Snow White Pearl (SWP)

Silky Silver (4SS)

(met roof rack)

Afmetingen (mm)
(met roof rack)

Exterieurkleuren

Platinum Graphite (ABT)
(17” band)
(17”
(17”band)
band)

(17” band)
(17”
(17”band)
band)

Afmetingen en laadcapaciteit

Interieur
Aurora Black Pearl (ABP)

Gravity Blue (B4U)

Eerste rij

Tweede rij

Totale lengte (mm)

4,375

Totale breedte (mm)

1,805

Hoofdruimte (mm)

1,018

957

Totale hooge (mm)

1,560

Wielbasis (mm)

2,700

Beenruimte (mm)

1,059

914

Overhang voorzijde (mm)

885

Schouderruimte (mm)

1,423

1,400

Spoorbreedte voor (mm)

1,576

Runway Red (CR5)

Grondspeling (mm)

Aluminum Silver (C3S)
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Moss Grey (M5G)

155

Bagage (VDA)

Overhang achter (mm)
Spoorbreedte achter (mm)

790
1,585

451–1,405

Pluto Brown (G4N)
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kia.com

KIA MOTORS 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.
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Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
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