
KABINA-PORZĄ
DEK I PROSTOTA 
Wnętrze Niro, z deli
katnie zwróconym ku 
kierowcy kokpitem, 
obszernymi fotelami 
i przestronną tylną 
kanapą, wpisuje się we 
wzór współczesnych 
crossoverów. 
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> ERGONOMIA-przyciski 

i pokrętła zgrupowane są 

w zasięgu ręki kierowcy. 

Na ekranie można m.in, 

śledzić „życie" napędu 

hybrydowego. 

Wojna hybrydowa 
Do hybrydowej wojny wśród kompaktów/crossoverów 
dołącza właśnie Kia. Jej nowy model, Niro, do salonów 
wjedzie tylko jako hybryda (w przyszłości również plug-in), 

Niro to dopiero początek ofensywy 
koreańskiego tygrysa. W ciągu 

czterech kolejnych lat Kia ma ambicje 
wysforować się na pierwsze miejsce 
w dziedzinie produkcji samochodów 
tzw. niskoemisyjnych. W gamie znajdą 
się nie tylko auta hybrydowe, ale rów
nież elektryczne oraz zasilane wodo
rem z ogniw paliwowych, 
Model Niro produkowany jest w Ko
rei, Pierwsze egzemplarze przypłyną 
do Polski we wrześniu. Auto będzie 
oferowane w trzech odmianach wy
posażenia (M, L, XL) i tylko w jednej, 
hybrydowej wersji napędowej z dwu-
sprzęgłową przekładnią DCI. Ta ostat
nia sprawi, że przyspieszając Niro, nie 
będziemy zmagać się z efektem „od

kurzacza", czyli silnika benzynowego 
utrzymującego stałe obroty (tak jest 
w autach hybrydowych wykorzystu
jących przekładnie bezstopniowe). 
Producent obiecuje, że Niro będzie za
dowalał się średnim zużyciem paliwa 
na poziomie 3,81/100 km (na 16-ca-
lowych obręczach), Duży rozstaw 
osi (2700 mm, więcej niż w modelu 
Sportage) pozwala z kolei spodziewać 
się obszernego wnętrza, z bagażni
kiem o pojemności 4271 (1425 litrów 
po złożeniu tylnej kanapy). Na deser 
- od czwartego kwartału tego roku do 
sprzedaży trafi Niro zdolny pociągnąć 
przyczepę o masie, uwaga, 1300 kg, 
W klasie kompaktowych hybryd zapo
wiada się zacięta batalia. 
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CENA: OD 86 900 ZL 

NOWOŚCI 
• Napęd hybrydowy (1,6-litrowy 
silnik benzynowy GDI plus silnik 
elektryczny oraz dwusprzęgło-
wa, automatyczna przekładnia 
6DCT). 
• Systemy bezpieczeństwa, 
w tym m.in. Kia Brake Assist (sys
tem autonomicznego hamowania 
z 3 trybami pracy: miejskim, po
zamiejskim oraz wykrywaniem 
przechodniów), 
• Kia Connected Services (ak
tualne informacje o ruchu dro
gowym, prognoza pogody) oraz 
Android Auto i Apple CarPlay. 

WERSJE 
• Napęd hybrydowy -1.6 GDI 
(105 KM) plus silnik elektryczny 
(44 KM), w przyszłości również 
wersja hybrydowa typu plug-in. 
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> WYPOSAŻENIE-rodem 

z klasy wyższej; w opcji są 

podgrzewane i wentylowa

ne fotele oraz podgrzewana 
kierownica. 

> FUNKCJONALNOŚĆ 
—jeden z prostszych, 

ale przydatnych patentów 

to bagażnik z podwójną 

podłogą i schowkami. 

KONKURENCI 

Honda HR-V 
Podobny rozstaw osi i wymia

ry nadwozia, w ofercie silnik 

benzynowy (1.5130 KM) lub 

oszczędny diesel (1.6120 KM). 

Honda to typowy crossover, 

z bardzo przestronnym wnę

trzem i systemem Magic Seats, 

czyli rozkładaną kanapę. 

Hyundai loniq 
Pojawia się równolegle z Kią 

Niro, która jest bliźniaczą kon

strukcją. Obydwa auta mają ten 

sam napęd hybrydowy, iden

tyczną skrzynią i silniki. loniq 

będzie jednak typowym autem 

kompaktowym i będzie też do

stępny jako auto elektryczne. 
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