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Kia Niro. Hybryda po koreańsku
• Samochód rodzinny nowej ery, który w stosunkowo małym ciele zawiera sporo różności i jest autem
hybrydowym. Po wakacjach trafia do sprzedaży Kia Niro. Ile trzeba będzie zapłacić za koreańską nowość?

motofakty.pl
wszystko o samochodach

Piotr Robakowski

N

iro jest hybrydą

równoległą.
Oznacza to, że
moment obroto
wy dostarczają
do kół oba silni
ki: benzynowy i elektryczny.
Pośredniczy w tym zautomaty
zowana,
dwusprzęgłowa
skrzynka biegów 6DCT. Niro
chętnie się rozpędza, a po prze
łączeniu w tryb sportowy przy
jemność z jazdy wznosi się
na nowy poziom. Tryb ten poz
wala maksymalnie wykorzy
stywać osiągi hybrydowego na
pędu, w tym wysokii dostęp
ny „od zera" moment obroto
wy silnika elektrycznego. Spor-

Najtańsza
hybrydowa Kia Niro
w wersji
wyposażenia M
kosztuje w Polsce
86 900 zł

• Koreańska hybryda pozycjonowana jest pomiędzy modelami Sportage a Soul, natomiast na rynku ma rywalizować m.in. z hybrydową
Toyotą Auris

towe ambicje auta podkreślają
aluminiowe nakładki na peda
ły,az zewnątrz pionowe wloty
powietrza widoczne przy
przednich kołach.
W zwykłych warunkach sa
mochód pracuje w trybie eko
nomicznym. Zamiast obroto

mierza kierowca ma duży
wskaźnik „wykorzystania
energii". Pokazuje, czy jedzie
my oszczędnie (zielone pole
Eco), zawadiacko (Power), czy
może „zarabiamy" ładując
akumulator (Charge). Do dy
spozycji jest system zalecają

cy „odpuszczenie" gazu przed
zbliżającym się zakrętemoraz
wskaźnik, który pokazuje, ja
ki odsetek drogibył pokonany
ekonomicznie, normalnie
i agresywnie. Zaskakuje przestronnością wnętrza, choć ba
gażnik nie robi wielkiego wra

żenia. Przednie fotele mają du
ży zakres regulacji. Urozmai
cona stylizacja skrzętnie skry
wa rozmiary auta.
Niro wydaje się mniejsze
niż w rzeczywistości. Samo
chód jest praktyczny. W bagaż
niku znalazły się nawet niedu

że uchwyty do mocowania
przewożonych rzeczy.
Podstawowy wariant M ma
elektronicznie sterowane ha
mulce z systemem wspomaga
nia nagłego hamowania, ukł ad
stabilizacji toru jazdy, system
ostrzegający przed zjechaniem
z pasa ruchu oraz czujniki ciś
nienia w oponach, a z komfor
towych akcesoriów dwustrefową, automatyczną klimatyza
cję. Modne elementy wykoń
czenia z błyszczącego plastiku
są dostępne dopiero w środko
wej wersji L, tak samo tapicer
ka ze skórzanymi wstawkami.
Cała ze skóry jest jedynie w XL
ito za dodatkowe 5 tys. zł. Tyl
ko w XL jest również kamera co
fania oraz układmonitorujący
przestrzeń w martwympolu lu
sterek wstecznych. Rozrywkę
i informację zapewnia Kia
Connected Services wykorzy
stujący usługi TomTom ofero
wany w modeluLiXL. Wariant
XL kosztuje w wariancie bazo
wym 107 900 zł.
Pod koniec 2016roku dołą
czy do oferty pakiet umożliwia
jący holowanie przyczepy o ma
sie całkowitej wynoszącej 1300
kg. Kia umieszcza tenmodel
między nowym Sportage
a miejską Kią Soul.

