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Vil du kjøre med stil og samtidig bidra til å skåne miljøet? Da har vi løsningen – eller rettere 

sagt har vi tre løsninger: Kia Niro dekker mange forskjellige behov med sin allsidige og lekre 

crossover-design. Den er fullspekket med spennende teknologi og har masse plass. Niro fåes 

som Hybrid, Plug-in Hybrid og som helelektriske e-Niro. Da gjenstår bare ett spørsmål: 

Hvilken Niro appellerer til deg?

TRE SPENNENDE LØSNINGER PÅ DAGENS BEHOV
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Niro Hybrid er laget for alle som ønsker å gjøre sin del for miljøet uten at det går ut over 

kjøreytelser eller design. Kombinasjonen av forbrenningsmotor og elmotor sørger for gode 

kjøreopplevelser samtidig som utslippene blir lave. Samtidig er stilen upåklagelig med 

elegante støtfangere foran og bak, nye LED-kjørelys, dynamisk design på grillen og 

markante LED-baklys. Du kan også velge lettmetallfelger for å fremheve hybridens kraftige 

fremtoning.

TENK GRØNT PÅ EN NY MÅTE

HYBRID
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HYBRID

Interiøret er i en klasse for seg med kvalitetsmaterialer og avansert 

teknologi. Dashbordet integrerer sømløst det nye, høyteknologiske 

instrumentpanelet og den elegante 10,25" HD LCD-skjermen for 

navigasjon og multimedier. Du har all viktig informasjon rett foran 

deg, og den nye girhendelen gjør det lett å skifte gir. I tillegg kan du 

velge skinnseter med minnefunksjon, slik at kjøreturen blir behagelig 

fra begynnelse til slutt.

MAKSIMAL KOMFORT
SMARTE IDEER FOR 

Navigasjonssystem
Du kan tilpasse navigasjons- og multimediesystemet og vise 
oppti l tre programmer på en gang på den avanserte 
10,25 "skjermen med delt skjermfunksjon, f.eks navigasjon, 
musikk og værmelding.

Instrumentpanel
Det nye 7" høyteknologiske og digitale instrumentpanelet har  
digitalt speedometer og enestående grafikk. Det gir deg god 
oversikt over viktig informasjon som kjøremodus, batterinivå og 
gjenstående rekkevidde. Du kan tilpasse skjermen etter hvilken 
informasjon du ønsker å se.
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Aktivt luftinntak   Et bevegelig luftinntak 
bak grillen kjøler motoren. Dette stenges 
ved høyere hastigheter for å gi lavere 
luftmotstand og drivstofforbruk.

Diffuser bak Gir ekstra stabilitet og 
bedre styring av luftstrømmene.

Hekkspoiler
Bruker luftstrømmene til å stabilisere 
bilen ved kjøring i høye hastigheter.

Effektiv kjøremodus

Modus for drivstofføkonomisk 
kjøring  Ved igangkjøring (kun 
elmotor) bruker hybridsystemet 
kun kraft fra elmotoren. Dette 
reduserer drivstofforbruket ved 
køkjøring.

Lett akselerasjon (kun elmotor) 
Også ved lett akselerasjon bruker 
systemet bare elmotoren. Den har 
kraft nok til å bringe bilen opp i høy 
hastighet.

Ful l  akselerasjon  Når du 
akselererer hardere, kobles 
bensinmotoren inn og hjelper 
elmotoren med å få bilen opp i 
ønsket hastighet.

Jevn kjøring  Når bilen kjører i 
relativt konstant hastighet, går 
systemet over i power-assist-
modus der det hovedsakelig er 
bensinmotoren som brukes.

Bremsing  De regenererende 
bremsene gjenvinner energi hver 
gang du bremser og lagrer den i 
batteriet for senere bruk.

AERODYNAMISK
VELPROPORSJONERT OG
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Elmotor

Elmotoren leverer 43,5 hk og 
assisterer bensinmotoren i 
hybridmodus. Den lader også 
batteriet under bremsing.

6-trinns dobbelclutchgirkasse 
(DCT)

O ver fører  motorkraf ten 
e f f e k t i v t  o g  g i r  g o d 
kjøredynamikk med myke, 
raske girskif t og d irekte 
respons.

1,6 liters bensinmotor 
Maksimal total effekt på 141 hk

1, 6  l i t e r s  G D i - m o t o r e n 
genererer en maksimal effekt 
på 105 hk ved 5700 o/min og 
et maksimalt dreiemoment 
på 147 Nm ved 4000 o/min – 
en perfekt match for hybrid-
systemet. Systemet har en 
maksimal total effekt på 141 
hk. 

Regenererende bremsesystem

Den kinetiske energien som produseres når 
du bremser eller stopper, omdannes til 
elektrisk energi, som brukes til å lade 
batteriet.

Litiumionpolymerbatteri

Har en kapasitet på 1,56 kWh, er 
lett, holdbart, energieffektivt og 
kjøler seg raskt ned. Batteriet er 
trygt plassert under baksetet og 
har 7 års garanti.

Dekk med lav rullemotstand

Niro er utstyrt med dekk med lav rulle-
motstand, slik at du kan komme så langt 
som mulig på hver liter drivstoff.

Aerodynamikk

Drivlinjen, understellet og eksponerte deler 
av karosseriet er utformet for å gi minst 
mulig luftmotstand.

HYBRID

Niro har et parallelt hybridsystem som veksler mellom bensin- og strømdrift 

eller bruker en kombinasjon av begge. Batteriet lades hver gang det er 

mulighet for det. I motsetning til vanlige hybridsystemer gjør dette parallelle 

systemet at energitapet blir så lavt som mulig, da all effekten fra både 

forbrenningsmotoren og elmotoren overføres gjennom girkassen i et parallelt 

system. CO2-utslippet ved blandet kjøring er 110 g/km.

MED TO MOTORER
MILJØVENNLIG KJØRING
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Hvis du vil ha det beste fra to verdener – en bil med høy ytelse som samtidig er miljøvennlig 

– er Niro Plug-in Hybrid et godt valg. Akkurat som hybriden ser denne crossovermodellen 

mer målrettet ut enn noensinne. Den har en lukket grill med rutemønster, pilformede LED 

kjørelys, støtfanger bak med ny design og LED-baklykter. Med en rekkevidde på inntil 49

km kan man kjøre mye elektrisk i hverdagen. Når lengre turer kaller, vil bensinmotoren

sørge for å få deg frem - uansett distanse.

DET BESTE FRA TO VERDENER

PLUG-IN HYBRID
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Du kommer til å ville tilbringe mye tid bak rattet på Niro Plug-in Hybrid. Den 

romslige kupéen med ambientebelysning på dashbordet, rene linjer og friske 

materialer byr på utmerket komfort.

ENDA MER KOMFORT

PLUG-IN HYBRID
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Hybrid-/elmodus
Du kan bytte mellom el- og hybridmodus ved å trykke på HEV-
knappen ved girkassen. I elmodus bruker systemet elmotoren, slik 
at du kan kjøre mye elektrisk i hverdagen. Når det ikke er nok 
strøm på batteriet, bytter systemet automatisk til hybridmodus. 
Da brukes både bensinmotoren og elmotoren.

Hendler med dobbel funksjon
Hendlene på rattet gir en unik funksjon for Niro Hybrid og Plug-in 
Hybrid. Når bilen er i ECO-modus, kan hendlene brukes til å justere 
den regenerative bremsingen. Bytter du til SPORT-modus, kan du 
bruke hendlene til å raskt gire opp eller ned, for en mer sporty 
kjøreopplevelse.
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PLUG-IN HYBRID

Niro Plug-in Hybrid kombinerer et elegant design inspirert av 

naturen med miljøvennlig kjøring. Den er like frisk å se på som den er 

å kjøre.

FOR MILJØETS SKYLD
INSPIRERT AV NATUREN

Lading
Enkel lading via vanlig 220V, enten hjemme eller på en offentlig ladestasjon. 
Lader batteriet fullt opp på ca. 2 timer og 15 minutter (240V, 16A).

Kontrollboks
Ladekabelen er utstyrt med en kontrollboks med fargedisplay som viser 
ladestatusen.
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e-Niro setter en ny standard for miljøvennlig kjøring med elegant design og sportslige ytelser.  

Med rekkevidde på inntil 455 km tar den elbilteknologien et stort steg videre. Som en ekte 

crossover kombinerer den avansert teknologi og høy komfort med et romslig bagasjerom på 451 

liter. e-Niro har mange spennende detaljer, for eksempel den aerodynamiske, lukkede grillen med 

det spesielle rutemønsteret og integrert ladekontakt. Det markante, pilformede kjørelyset, 

støtfangerne og de 17" lettmetallfelgene har også unik e-Niro-design.

HELT ELEKTRISK
EN REN CROSSOVER

ELEKTRISK
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Fargen på ambientebelysningen kan tilpasses. Den tradisjonelle girspaken er erstattet med et 
dreiehjul på midtkonsollen. Den 8” touchscreen multimediaskjermen viser informasjon om bl.a 
navigasjon og musikkfunksjoner.

 e-Niro viser tydelig hvor langt vi har kommet i utviklingen av elbiler. Denne flotte crossoveren har alt du kan 

ønske deg av teknologi og gjør miljøvennlig kjøring både praktisk og fornøyelig.

FOR FREMTIDEN

SMARTE LØSNINGER
ELEKTRISK

Valg av kjøremodus
e-Niro tilpasser seg kjørestilen din. Du kan tilpasse ytelse og forbruk ved hjelp av 
de fire kjøremodusene ECO+ (svært økonomisk), ECO, Normal og Sport 
(dynamisk).

Ambientebelysning
Tilpass belysningen etter smak og humør med seks forskjel l ige 
fargeinnstillinger.

Elektronisk parkeringsbrems
Du trenger bare trykke på en knapp, så er parkeringsbremsen aktivert.

Regenererende bremser
e-Niro har regenererende bremser, og du kan velge mellom ulike modus avhengig av 
kjøreforholdene. Hold den venstre girhendelen på rattet inne i minst et halvt sekund for 
å velge kjøring med én pedal. Ved å holde hendelen inne kan du bremse bilen til den står 
helt stille uten å bruke bremsepedalen. Når du slipper hendelen eller aktiverer høyre 
girhendel, går systemet tilbake til normalmodus. Med denne funksjonen kan du kjøre 
mest mulig økonomisk og få ekstra  rekkevidde.
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ENKEL LADING
Batteriet kan lades fra 20 til 80 prosent på drøye 40 minutter med en 

hurtiglader på 100 kW. Så hvis du setter bilen på lading før du gjør et lite 

ærend i byen, er den klar til å kjøre mange kilometer igjen når du kommer 

tilbake.

21

ELEKTRISK

HØYERE AMBISJONER

e-Niro gjør det enkelt å kjøre elektrisk og gir deg flere muligheter.  Bilen er egnet for 

både bykjøring og langturer. Modellen med 204 hk har en rekkevidde på inntil 455 km.

Styring av luftstrømmen  En spesiell utforming av 
fronten sørger for at luftstrømmen får minst mulig 
turbulens og redusert flyt, for best mulig aerodynamikk.
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Nøkkelen til elektrisk kjøring er ganske enkelt teknologi som fungerer godt og gir deg 

den ytelsen og komforten du trenger.

Batteri: e-Niro kan leveres med et batteri på 64 kWh, for kjøreturer på inntil 455 km. 

Det kan lades fra 20 til 80 prosent på ca. 40 minutter med en hurtiglader på 100 kW.

Motor: Den elektriske motoren på 204 hk og 395 Nm gjør at bilen kan akselerere fra 

0-100 km/t på 7,8 sekunder. Det gir en dynamisk start som står helt i stil med e-Niros 

atletiske design.

Varmepumpe: Varmepumpen sørger for ekstra komfort. Den hjelper deg å spare 

energi og dermed også batterikapasitet, spesielt ved temperaturer under 10°C når du 

bruker klimareguleringen.

Batterivarmer: Batteripakken er plassert på undersiden og er utstyrt med en 

batterivarmer. Den varmer opp undersiden av batteriet når det er kaldt ute, slik at 

motoren starter lettere. Den reduserer også tapet av batterikapasitet om natten når 

det er kaldt. Du programmerer enkelt batterivarmeren til et bestemt klokkeslett.

Programmerbar ladefunksjon: Du kan stille inn når du vil lade, slik at du f.eks kan dra 

nytte av lavere strømpriser om natten.

FULL KJØREGLEDE

NULL UTSLIPP,

ELEKTRISK



Interessepunkter 

Ser du etter et sted å spise, et lokalt firma eller en 

severdighet? Du finner informasjon om dette og mye 

mer i oversikten over interessepunkter, som oppdateres 

regelmessig.

Ladestasjoner 

Oversikten viser ladestasjoner og tilleggsinformasjon om 

blant annet betalingsmåter og hvilken type lading som 

tilbys.

Parkering 

Kia Live viser tilgjengelige parkeringsplasser før du 

ankommer målet. Du kan se parkeringsmuligheter langs 

veien og i parkeringshus (inkludert informasjon som 

adresse, priser og ledige plasser).

Trafikkinformasjon i sanntid 

Navigasjonssystemet viser svært nøyaktig trafikk-

informasjon i sanntid fra TomTom. Denne oppdateres hvert 

annet minutt, slik at du vet nøyaktig hvor trafikken flyter 

bra og hvilke områder du bør unngå. Hvis det begynner å 

danne seg køer, gir systemet beskjed om det og kommer 

med forslag om alternative ruter.

Varsling om fotobokser/fareområder 

Få varsler om en rekke faste og mobile fotobokser, og om 

områder med begrenset tilgang. Systemet varsler deg også 

om ulykkesutsatte strekninger.

Værmelding 

Du kan få opptil fire dagers værvarsel. Når du skriver inn 

målet for reisen, får du en fullstendig oversikt, inkludert 

laveste og høyeste temperaturer, vindstyrke og sjanser 

for sol eller regn.

«Varsler» gir deg beskjed hvis tyverialarmen utløses, 

informerer deg om bilens tilstand og oppretter en månedlig 

bilrapport med oversikt over bilbruken.

Finn bilen 

gir deg den sist kjente posisjonen til bilen – ideelt om du er på 

en stor parkeringsplass.

Bilens status 

gir oversikt over blant annet dørlåser, tenning, batteri og 

ladenivå.

Mine kjøreturer 

gir oversikt over tidligere kjøreturer med informasjon om blant 

annet gjennomsnittlig hastighet, kjørelengde og stopptid.

Klimastyring 

lar deg fjernstyre temperaturreguleringen, slik at bilen er 

passe varm når du setter deg inn.

Batteristyring 

Lar deg fjernstyre ladingen av batteriet. Du kan følge med 

på ladingen, og stoppe og fortsette ladingen når du vil.

Send til bilen 

Lar deg planlegge reiseruten i appen på forhånd og sende 

den til navigasjonssystemet.

App-styring Bilinformasjon

Varsler

Kia Live
Når du har aktivert Kia Live, benytter tjenesten SIM-kortet i 

infotainmentsystemet til å hente og oppdatere data i sanntid. 

Informasjonen vises på navigasjonsskjermen.

KIA UVO CONNECT  
UVO CONNECT er en digital løsning utviklet av Kia. Vår nye Kia Live-tjeneste sender oppdatert informasjon i sanntid til 
navigasjonssystemet i bilen, og den nye UVO-appen gir deg tilgang til informasjon om bilen fra smarttelefonen din (Android 
og Apple). Denne spennende, nye teknologien er utviklet i samsvar med den nye personvernforordningen, så du kan være 
trygg på at personvernet ivaretas (App kommer på e-Niro Facelift fra 2020).

SLIPP BEGEISTRINGEN LØS

Informasjon og kontrolltjeneste for din Kia; Tjenestene vil være tilgjengelig gratis i en periode på syv år fra den dagen bilen selges til den første eieren av kjøretøyet, dvs. tidspunk-
tet når den første kjøpsavtalen trer i kraft, og kan bli endret i løpet av perioden. Detaljer om drift og bruksbetingelser kan fås fra din Kia-partner og på kia.com. Smarttelefon med 
iOS- eller Android-operativsystem og mobiltelefon med datapakke-abonnement er nødvendig og kan medfører kostnader.

UVO-appen
UVO-appen er utviklet for Android- og Apple-smarttelefoner. Den har en rekke 

funksjoner som gir deg informasjon om blant annet bilens tilstand og kjøreturene 

dine. Du kan også bruke appen til å fjernstyre funksjoner i bilen.
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Vårt nye navigasjonssystem med Kias nettbaserte tjenester og TomTom 

Live Services gir deg pålitelig og nøyaktig veivisning. Det byr på nettilkobling 

og mye nyttig informasjon. Wi-Fi-enheten gir navigasjonssystemet i Niro 

tilgang til Internett gjennom smarttelefonen din.*

HER ER SVARET

HVOR? NÅR? HVORDAN?

Trafikkinformasjon i sanntid**  Navigasjonssystemet 
viser svært nøyaktig trafikkinformasjon i sanntid. 
Denne oppdateres hvert annet minutt, slik at du vet 
nøyaktig hvor trafikken flyter bra og hvilke områder 
du bør unngå. Hvis det begynner å danne seg køer, gir 
systemet beskjed om det og kommer med forslag om 
alternative ruter.

Lokalt søk  Hvis du ser etter en sushirestaurant, 
en matbutikk eller et møtested, trenger du bare å 
velge Lokalt søk. Databasen inneholder 500 søkbare 
kategorier, 25 000 nøkkelord og 250 000 adresser, 
så du kan være sikker på at du finner det du trenger.

Fotobokser**  Du får også varsler om en rekke 
fotobokser, både faste og mobile, og om områder 
med begrenset tilgang. Systemet kan også varsle 
deg om ulykkesutsatte strekninger.

Værmelding  Blir det sol eller regn på turen? Sjekk 
værmeldingen! Skriv inn målet for reisen og få 
værvarsel for fire dager, inkludert laveste og 
høyeste temperaturer, vindstyrke og sjanser for sol 
eller regn.

Parkeringsinformasjon  Systemet viser parkerings-
muligheter før du ankommer målet, slik at du raskt 
kan finne en parkeringsplass. Du kan se parkerings-
muligheter langs veien basert på historikk og i 
parkeringshus (ledige og opptatte plasser vises med 
fargekoder).

Informasjon om drivstoff  Når det er på tide å 
fylle tanken, viser systemet de nærmeste bensin-
stasjonene og prisene ved hjelp av TomToms 
nettdatabase.

* Smarttelefon med mobildata er nødvendig for å aktivere tjenestene. ** Bruken av disse tjenestene kan være begrenset ved lov i enkelte land.

Android Auto er utviklet for at du skal kunne bruke telefonen trygt uten at oppmerksomheten 
din avledes fra det som skjer i trafikken. Du kan holde hendene på rattet og blikket på veien. 
Det intuitive grensesnittet gir deg enkel tilgang til for eksempel Google Maps, apper, musikk og 
stemmestyring, og den organiserer automatisk informasjon i enkle kort som vises akkurat når 
det trengs.

Apple CarPlay er en smart og trygg måte å bruke iPhone på mens du kjører. Den gir deg tilgang 
til alt du trenger, på displayet. Dermed kan du få veivisning, ringe eller høre på musikk uten at 
oppmerksomheten din avledes fra det som skjer i trafikken.
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Navigasjonssystem
Navigasjonssystemet i Niro Hybrid og Plug-in Hybrid er oversiktlig og brukervennlig. Kjøreruter, korteste vei og 
annen viktig informasjon vises på en 10,25" HD LCD-berøringsskjerm i farger. Det er koblet til ryggekameraet og 
viser dynamiske hjelpelinjer. Skjermen kan deles inn i tre områder, slik at du enkelt har tilgang til alle appene, 
informasjon om bilen og multimedier. Skjermen brukes også til å styre JBL-lydanlegget med åtte høyttalere. Alle 
Niro-modellene er kompatible med både Android Auto og Apple CarPlay-baserte enheter og apper.

Kias smarte teknologi gjør livet enklere for føreren. Førerplassen i Niro er utviklet for å fungere som 

et intelligent grensesnitt mellom menneske og maskin. Du får all informasjonen du trenger, på en 

oversiktlig måte og uten unødige forstyrrelser.

I EN KOMPLEKS VERDEN

ENKLERE REISER

Trådløs lading av smarttelefoner
Du kan lade kompatible mobiltelefoner trådløst på ladeplaten foran på 
midtkonsollen. Du trenger ikke lete etter ledning eller fikle med å koble til. 
En indikator viser ladestatusen.

Håndfri Bluetooth med stemmestyring  Innebygd Bluetooth® lar deg koble til kom-
patibelt bærbart utstyr for strømming av musikk og håndfri* telefonbruk, inkludert 
stemmestyring.
* Funksjonen er bare tilgjengelig når CarPlay og Android Auto er tilkoblet.

7" TFT LCD supervision instrumentpanel
Kan tilpasses dine behov, viser temperatur, dekktrykkvarsler og annen viktig 
kjøreinformasjon. Det viser også status for hybridsystemet, bl.a drivstoff- og 
batterinivå. Det er lett å se det som vises på den høyoppløste skjermen, og du 
får raskt overblikk.
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Med seter som gir god støtte, god plass og mange komfortfunksjoner blir kjøreturen  

komfortabel både for føreren og passasjerene. Førersetet har en rekke innstillingsmuligheter 

som gir en god sittestilling, og begge forsetene har setevarme og -ventilasjon.

FOR KOMFORTABEL KJØRING

RIKTIG SITTESTILLING

Ventilerte forseter/
smart styring av 
setevarme
Ventilerte forseter gir en avkjølende luft-
strøm på varme dager. Setevarmen sty-
res med et smart system som gradvis 
reduserer temperaturen i forsetene for å 
hindre at barn og eldre får potensielle 
brannskader.

Oppvarmet ratt 
Behagelig på kalde dager.

Førersete med 8-veis justering  Førersetet kan justeres elektrisk 
vertikalt, forover og bakover, i tillegg til at det kan vippes og justeres 
i korsryggen.

Førersete med 
minnefunksjon 
Med minnefunksjonen slipper du å justere 
førersetet og speilene hver gang noen 
andre har kjørt bilen. Minnefunksjonen 
lagrer innstillinger for sete og sidespeil 
for to førere.

STILIG, ROMSLIG

OG MED HØY KOMFORT
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Med Niro har du en rekke muligheter og masse plass – og smarte måter å bruke den på. Her 

er det god plass til både passasjerer og bagasje. Den romslige kupeen gjør at både føreren og 

passasjerene har god plass under taket og til å strekke ut beina. Baksetet kan deles og legges 

ned i forholdet 60:40 for å få mer plass til bagasje.

OG MER ALLSIDIG HYBRID
EN ROMSLIGERE

Bagasjeromskjuler

Rom under bagasjeromsgulv (Hybrid) Bakseterygg delt 60:40  

Bagasjeromsvolum
Selv når det sitter noen på alle setene, er det plass til overraskende mye bagasje i Niro. Du kan dra på tur, 
gjøre storinnkjøp eller dra på treninger som krever masse utstyr – og ta med deg familie og venner. Når 
baksetet er slått ned, har du 1425 liter bagasjeromsplass i Niro Hybrid, 1322 liter i Niro Plug-in Hybrid og 
1405 liter i e-Niro.

451 liter e-Niro    436 liter Hybrid   324 liter Plug-in Hybrid

Baksete som kan deles og legges ned
Baksetet er delt i forholdet 60:40 og kan legges ned for å utvide bagasje-
rommet. Du kan selv bestemme hvordan du vil fordele plassen mellom 
passasjerer og bagasje. Når baksetet er lagt helt ned, er det plass til store 
kasser eller en stabel med flate gjenstander i bagasjerommet.

Fleksibelt interiør
Tilpass til ditt behov, om du skal en tur på byen, en dagstur på landet eller ferie. 
Baksetene kan legges ned for å få plass til lange gjenstander, og verdisaker kan 
oppbevares ute av syne.
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Sikkerhet
Systemet identifiserer 
farer, varsler deg, og griper 
inn om nødvendig.

Komfort
Systemet reduserer 
stress og øker 
kjøregleden til føreren

DRIVE WiSE er Kias avanserte førerassistentsystemer. I tillegg til å øke kjøregleden sørger de 

også for maksimal sikkerhet for passasjerer og fotgjengere ved å ta over enkelte av førerens 

oppgaver.

OG FOR DEG 

TRYGT FOR PLANETEN
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Fjernlyskontroll
Kameraer innebygd i frontruten oppdager møtende 
kjøretøy i mørket og automatisk byttes det til 
nærlys for å forhindre blending av andre sjåfører. 
Når den møtende bilen har passert, vil fjernlys slås 
på igjen.

Varsel om kryssende trafikk ved rygging
Når du rygger ut av en parkeringsluke eller 
oppkjørsel, varsler systemet deg dersom det 
oppdager kryssende trafikk i bilens kjørebane.

Parkeringssensorer foran og bak
Parkeringssystemet bruker ultralydsensorer i 
støtfangerne foran og bak på bilen til å varsle om 
hindringer når du manøvrerer på trange steder. 
Det gjør det enklere å parkere.

Line Following Assist (LFA)
Styrer akselerasjon, bremsing og styring etter kjøretøyet foran. Det gjør det 
tryggere og enklere å kjøre i kø. Systemet bruker kameraet og radarsensorene til å 
holde trygg avstand til kjøretøyet foran og til å registrere filoppmerking og holde 
midt i kjørefeltet. Fungerer i hastigheter mellom 0-180 km/t.

Niro bidrar til at du har full kontroll over bilens posisjon og bevegelse i forhold til 

andre biler rundt deg, og kan iverksette tiltak for å beskytte deg. DRIVE WiSE-

teknologien er som et ekstra par øyne som hjelper deg å kjøre sikkert ved å gi 

deg viktig informasjon, blant annet visuelle signaler. Systemet tar raske 

avgjørelser og hjelper deg å holde avstand til andre kjøretøy og fotgjengere, 

unngå problemer og overraskelser, og dermed komme trygt frem til målet.

SIKKERHET PÅ HØYT NIVÅ
Automatisk nødbrems (AEB)
Ved å analysere data fra både kamera og radarsensorer 
kan det automatiske nødbremsesystemet registrere fare 
for kollisjon med et annet kjøretøy, en fotgjenger, en 
syklist eller en g jenstand. Den varsler deg, og om 
nødvendig aktiveres full bremsekraft for å forhindre 
kollisjonen eller redusere skadeomfanget hvis kollisjonen 
ikke kan unngås.

Fotgjengerbeskyttelse

AEB omfatter fotgjengerregistre-
r ing. Det varsler deg dersom 
radarsensorene eller frontkamer-
aet oppdager en fotgjenger foran 
bilen som beveger seg eller står 
stille. Hvis du ikke reagerer, vil en 
automatisk oppbremsing aktiveres 
for å hindre en påkjørsel el ler 
redusere skadeomfanget.

Overvåking av kjøretøy foran bilen

AEB oppdager kjøretøy foran deg, og bruker 
data-analyse til å vurdere om det er fare for 
kollisjon. Hvis faren for kollisjon vurderes å være 
høy, blir du varslet. Reagerer du ikke, aktiverer 
systemet maksimal bremseeffekt for å 
forhindre en kollisjon med kjøretøyet.
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Blindsonevarsling
Bruker sensorer til å overvåke området bak og på siden av bilen. Du får visuelle 
varsler om biler i blindsonen. Det gjør det enklere og tryggere å skifte fil.

Eco førerassistentsystem
Det nye Eco-førerassistentsystemet kombinerer coasting guide-funksjonen 
og prediktiv energistyring for å hjelpe deg å kjøre mer energiøkonomisk. 
Teknologien er koblet til navigasjonssystemet, kameraet og radarsensorene 
og gjør det mulig å forutse vei- og trafikkforhold for å bruke minst mulig 
energi, bruke energien mest mulig effektivt, og identifisere muligheter til å 
regenerere strøm for å lade batteriet. Kias system er det første i bilbransjen 
som overvåker og justerer i både oppover- og nedoverbakker.

Skiltgjenkjenning
Skiltleserfunksjonen hjelper deg å holde fartsgrensen. Ved hjelp av kameraet 
på frontruten leser den fartsgrenseskilt og forbikjøring-forbudt-skilt og viser 
informasjonen på navigasjonsskjermen og kombiinstrumentet.

Smart cruise control med Stop & Go
Bruker et kamera og radarsensorer til å måle avstanden til kjøretøyet foran. 
Systemet regulerer automatisk bilens hastighet for å holde trygg avstand til 
kjøretøyet foran. Hvis kjøretøyet foran øker farten, økes også bilens hastighet 
inntil en innstilt hastighet. Hvis kjøretøyet foran kjører saktere og det ikke er 
mulig å holde trygg avstand, reduserer systemet bilens hastighet, evt. helt til 
den står stille.

Filholderassistent
Bruker et kamera foran ti l  å registrere kjørefeltl injene    
og griper inn i styringen for å hjelpe føreren å holde bilen midt i filen.
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Sikkerhet står i høysetet i Niro. Bilen er konstruert for å være så sikker som mulig med avanserte 

materialer i karosseriet og nye, avanserte og proaktive førerassistentsystemer. Teknologi kan gjøre 

underverker, men det beste med dagens moderne systemer er at de kan hjelpe deg å unngå problemer 

og kjøre trygt i en hektisk hverdag.

SOM ØKER SIKKERHETEN
TEKNOLOGI

Avansert høyfast stål og varmpresset stål
Niro er konstruert med over 53% høyfast stål. Det gir en svært stiv 
konstruksjon. I tillegg er det benyttet varmpresset stål i 24 komponenter i 
områder med høy belastning. Det gjør karosseriet betydelig sterkere, noe 
som gir bedre beskyttelse i kupeen og bedre dynamiske egenskaper.

Elektronisk stabilitetskontroll
Sørger for optimal bremsing og retningsstabilitet ved å fordele 
bremsekraften automatisk mellom hjulene basert på en 
analyse av dreiemoment og kjøreforhold.

7 kollisjonsputer
Frontkollisjonspute på førersiden og passasjersiden foran, to 
sidekollisjonsputer foran, to sidekollisjonsgardiner og en 
knekollisjonspute på førersiden.

Karosserideler i aluminium (panser/bakluke)
Mens det benyttes mer høyfast stål enn noensinne på kritiske 
områder, bidrar aluminium i panser og bakluke til å redusere 
vekten med hele 11 kg. Det gir bedre kjøreegenskaper og 
lavere forbruk.

53%

Avansert 
høyfast stål

24parts 140m

Varmpresset 
stål

Spesiallim som 
gir mindre støy

Bakkestartassistent   Hindrer at bilen triller bakover ved igangkjøring i en 
oppoverbakke. Bremsene kobles inn i inntil 2 sekunder mens du flytter foten fra 
bremsepedalen til gasspedalen.

Tretthetsvarsling   Systemet registrerer tegn på at du begynner å miste 
konsentrasjonen ved å overvåke hvordan du bruker ratt og blinklys og 
akselerasjonsmønsteret ditt. Hvis du viser tegn på tretthet, høres et lydsignal 
for å påminne deg om at du bør ta en pause. Det vises også et kaffekoppsymbol 
i instrumentpanelet.
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Knapper på rattet  Hold øynene på veien. Knappene 
på rattet kan justere lyden, aktivere stemmestyring, 
ta telefonen eller legge på, sette en hastighets-
begrensning eller åpne menyen i kombiinstrumentet.

USB-porter  Du kan koble til smarttelefonen via 
USB-porten for å bruke Android Auto/Apple 
CarPlay eller lade bærbart utstyr.

Bluetooth  Kommuniser og strøm innhold trådløst 
og uten forstyrrelser med Bluetooth-kompatible 
enheter.

JBL-lydanlegg  Det moderne lydanlegget består av en ekstern forsterker, JBL-høyttalere og innovativ 
Clari-Fi-musikkteknologi som forbedrer lydkvaliteten på komprimerte musikkfiler og sørger for HD-lyd.

Midthøyttaler
Diskanthøyttaler foran
Høyttaler i fordøren
Høyttaler i bakdøren
Basshøyttaler i kabinett
Ekstern forsterker

LCD-berøringsskjerm i farger Den smarte og 
brukervennlige 8" LCD-berøringsskjermen i farger har 
en rekke funksjoner, blant annet styring av DAB-
radioen og display for ryggekameraet.

Luftdyse bak på midtkonsollen  Passasjerene i 
baksetet kan varme hendene sine på luftdysene 
bak på midtkonsollen.

Automatisk k l imaregulering med to soner  
Temperaturen reguleres separat på førersiden og 
passasjersiden foran.

USB - lade r/ve k se l s t rømsadap te r  (220 V ) 
Lad USB-enheter og bruk vekselstrømsadapteren 
ti l å lade den bærebare PC-en el ler andre 
kompatible enheter.

Automatisk lysregulering  Når du setter 
lyshendelen på Auto, slås hoved- og baklyktene på 
automatisk i skumring eller mørke.

Automatisk duggfjerning  Sensorer registrerer 
kondens på innsiden av frontruten og slår på 
viften automatisk for å sikre maksimal sikt og 
sikkerhet.

Pedaler i aluminium  De motorsportinspirerte 
pedalene i aluminium har et gummimønster på 
overflaten som sikrer godt grep.

Dørterskellister  Praktiske terskellister beskytter 
lakken i døråpningene og setter et sportslig preg.

Dekktrykkovervåkning Systemet overvåker 
trykket i dekkene. Hvis det er for lavt trykk i et 
dekk, vises dette i instrumentpanelet.

Takstativ/soltak  Du kan frakte sportsutstyr og 
annet trygt og sikkert på takstativet. Du trenger 
bare trykke på en knapp for å åpne soltaket og 
slippe inn solskinn og frisk luft.

Ryggekamera på bakruteviskeren  Ryggekameraet er 
integrert i festet til bakruteviskeren. Det gir et ryddig 
utseende og beskytter kameralinsen i dårlig vær.

Haifinne-antenne  En elegant og aerodynamisk 
utformet haifinne-antenne sørger for optimalt 
mottak av AM/FM, DAB og GPS-signaler.

MANGE TILPASNINGSMULIGHETER
I tillegg til imponerende mye standardutstyr får du mye praktisk og komfortabelt ekstrautstyr, 

slik at du kan tilpasse bilen til dine behov.
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Vevd stoff og kunstskinn 

Kun e-Niro 
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Skinn  

Kun Hybrid og Plug-in Hybrid

Interiør i Dove Grey

Skinn 

Kun e-Niro

Skinn

Vevd stoff og skinn 

Kun Hybrid og Plug-in 
Hybrid 

Vevd stoff  

Kun Hybrid og Plug-in 
Hybrid

Interiør i Saturn Black

Interiør i Smoky Grey

LA DEG INSPIRERE
Sett ditt eget preg på Niro: Velg mellom en rekke farger, skinn, kunstskinn og stoff 

av høy kvalitet og i flott design.
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Lakkfarger

Clear White (UD)

Aurora Black Pearl (ABP)

Silky Silver (4SS) Platinum Graphite (ABT)

Deep Cerulean Blue (C3U) 
Kun Hybrid og Plug-in Hybrid

Snow White Pearl (SWP) Steel Grey (KLG) Kun Hybrid 
og Plug-in Hybrid

Horizon Blue (BBL)
Kun Hybrid og Plug-in Hybrid

Gravity Blue (B4U)

Yacht Blue (DU3) 
Kun e-Niro

Runway Red (CRS)
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SPESIFIKASJONER OG FARGER

Dimensjoner (mm)

Totallengde (mm) 4,355/4375* Total bredde (mm) 1,805

Totalhøyde (mm) 1,545/1570* Akselavstand (mm) 2,700

Overheng foran (mm) 870/885* Overheng bak (mm) 785/790*

Sporvidde foran (mm) 1,555/1576* Sporvidde bak (mm) 1,569/1585*

Drivstofftank (l) 45/43

Bagasjerom (liter) 436–1,434 / 324–1,322 / 451–1,405*

Foran Bak

Hodeplass (mm) 1,018 993/957*

Benplass (mm) 1,059 950/914*

Skulderbredde (mm) 1,423 1,402/1,400*

Bakkeklaring (mm) 160/155*

Dimensjoner og kapasitet (* = e-Niro)Interiør (* = e-Niro)

Felger

16" lettmetallfelg 
Kun Hybrid og Plug-in Hybrid

17" lettmetallfelg
Kun e-Niro



1.  LED-lys for opplysning av bakken
  LED-lys som skrus automatisk på når fordørene åpnes. 

2. LED-lys i fotbrønn
  LED-lys i fotbrønnen skrus på når bilen låses opp 

og skrus av når bilen låses eller motoren startes. 
Fås med rødt eller hvitt lys. 

LED-lys for opplysning av bakken – med Kia-logo  
LED-lys som skrus automatisk på når fordørene åpnes.  
Kia-logo sees på bakken.  

2a. Hvit / 1. rad 
2b. Hvit / 2. rad 
2c. Rød / 1. rad 
2d. Rød / 2. rad

GI DIN NIRO
  ET PERSONLIG PREG

1

2a

2b

2c

2d

UTVALG AV TILBEHØR VIL VARIERE FOR E-NIRO, NIRO HYBRID OG NIRO PLUG-IN HYBRID. SE PRISLISTER PÅ KIA.COM FOR DETALJER.
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FÅ MED DEG ALT DU TRENGER   
    TIL DINE AKTIVITETER

Lastestativ, aluminium 
Spesialtilpasset lastestativ for feste på bilens takrails.  
Enkel montering og demontering. 

UTVALG AV TILBEHØR VIL VARIERE FOR E-NIRO, NIRO HYBRID OG NIRO PLUG-IN HYBRID. SE PRISLISTER PÅ KIA.COM FOR DETALJER.

1.  Avtagbart hengerfeste 
 

2.  Ledningsnett til tilhengerfeste  
Fås som både 7- og 13-polet variant. Mulighet for utvidelse til +15/30. +15 gir strøm til 
f.eks. kjøleskap i campingvogn når motor er på, +30 gir konstant strøm til f.eks. ekstra lys og 
vannpumpe i hestetrailer. 
 

21

53

1.  Ski- & snowboardholder 600 
Stativet er produsert i aluminium og har plass til 6 par ski eller 4 snowboard. 
Det er låsbart og enkelt å åpne og lukke selv med votter på. Montering på 
lastestativ i stål krever adapter. 

2.  Ski- & snowboardholder 400 
Stativet er produsert i aluminium og har plass til 4 par ski eller 2 snowboard. 
Det er låsbart og enkelt å åpne og lukke selv med votter på. Montering på 
lastestativ i stål krever adapter. 

3.  ProRide sykkelholder 
Så snart sykkelen er løftet på plass i rammeholderen gjøres resten av 
festingen i høyde med lastestativet. Kan monteres på begge sider av bilen. 
Maks belastning 20 kg. Låsbar. 

4.  FreeRide sykkelholder  
Rask og enkel lasting av sykkel med quick-lock rammeholder. Smart innfesting 
av hjul med justerbare festestrips. Maks belastning 17 kg. Låsbar.  

1

3

2

4
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1.  iPad-holder for baksetet 
En sikker måte å holde iPaden på under kjøring. Kan roteres og vippes.  
Passer til iPad 1, 2, 3 & 4 og iPad Air 1 & 2. 

2.  Kleshenger 
Elegant og enkel måte å holde dressjakken pen under kjøring. Enkel innfesting gjør at du kan ta med deg 
hengeren og bruke den på andre steder som på hotellrom, kontor og lignende. Må ikke brukes når baksetet 
er i bruk.

3.  Krok for handleposer og vesker 
Ved å benytte denne kroken unngår du at handleposen velter. Kroken kan plasseres flere steder i bilen.

1.  Hjemmelader 
En hjemmelader øker ladehastigheten og sikkerheten i forbindelse med 
lading av bilen. En hjemmelader kan leveres med 16–28 A, avhengig av 
hva du har tilgjengelig av kapasitet i sikringskapet. Hjemmeladere fås i 
forskjellige modeller.

2.  Type 2 til Type 2 ladekabel 
Flere og flere offentlige ladepunkter tilbyr lading. For å benytte 
deg av dette trenger du denne kabelen. Fås i 4 eller 7,5 meter lengde.

3.  Automatisk p-skive 
Verdens minste automatiske p-skive. Innstiller seg automatisk på 
ankomsttiden når bilen parkeres. Et must for både elbiler og andre 
biler i kommuner hvor p-skive er påbudt. 
 

4.  Beskyttelsesfolie til fordypning under dørhåndtak  
Beskytter lakken mot riper fra negler og nøkler. Laget av holdbar,  
selvklebende folie.

5.  Beskyttelsesfolie til bakre støtfanger, sort  
Sort folie som beskytter lakken på bakre støtfanger mot riper når du laster 
inn og ut av bagasjerommet.

6.  Beskyttelsesfolie til bakre støtfanger, transparent  
Usynlig og meget motstandsdyktig transparent folie som beskytter lakken på 
bakre støtfanger mot riper når du laster inn og ut av bagasjerommet.

PRAKTISKE LØSNINGER
       INN- OG UTVENDIG

1

2

3 4

5

6

UTVALG AV TILBEHØR VIL VARIERE FOR E-NIRO, NIRO HYBRID OG NIRO PLUG-IN HYBRID. SE PRISLISTER PÅ KIA.COM FOR DETALJER.

2

1

3
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1.  Gulvmatte i gummi  
Disse 4 individuelt tilpassede gulvmattene er 
perfekt til fotbrønnene i bilen. Disse slitesterke 
gummimattene beskytter mot vann, gjørme, 
sand og veisalt med et spesialbelegg som gjør de 
ekstra enkle å rengjøre. Begge frontmattene har 
innpreget Niro-logo.

2.  Gulvmatter i velur 
Med et høykvalitets mykt velurstoff og et kornet 
antisklibelegg på baksiden, er dette settet med 4 
individuelt tilpassede gulvmatter perfekt til fot-
brønnene i bilen. Sett à 4 med innpreget Niro-logo.   

3.  Gulvmatter i velur – Premium  
Med et høykvalitets mykt og ekstra tykt velur- 
stoff, og et kornet antisklibelegg på baksiden, er 
dette settet med 4 individuelt tilpassede gulv- 
matter perfekt til fotbrønnene i bilen. Sett à 4 
med innpreget Kia-logo. 

4.  Bagasjeromsmatte med høye kanter 
Denne matten er laget i gummi/plast, har høye kanter og er perfekt tilpasset bilens bagasjerom. 

5.  Bagasjeromsmatte i velur  
Høykvalitets velurmatte som passer perfekt i bilens bagasjerom. Gjør renholdet av bagasjerommet enklere. 

1 2

3

4 5

UTVALG AV TILBEHØR VIL VARIERE FOR E-NIRO, NIRO HYBRID OG NIRO PLUG-IN HYBRID. SE PRISLISTER PÅ KIA.COM FOR DETALJER.
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Alle nye biler fra Kia med fabrikkmontert LG 

navigasjon får en årlig gratis kartoppdater-

ing i 6 år*. Tilbudet sikrer at ditt navigas-

jonssystem alltid er oppdatert.

7 års kartoppdatering

56 57

Kia 7 års garanti
Nybilgaranti i 7 år / 150 000 km. Gyldig i alle EU-medlemsland (pluss Norge, Sveits, 
Island og Gibraltar). Lokale vilkår gjelder.

7 års garanti på bilen 

Alle nye biler fra Kia levere med en nybil-

garanti på 7 år / 150 000 km (inntil 3 år uten 

kilometerbegrensning, 150 000 km fra 4. år). 

Garantien er gratis og kan overføres til ny eier, 

forutsatt at bilen er regelmessig vedlikeholdt i 

henhold til serviceskjemaet.

5 års lakkgaranti og 12 års garanti mot 

gjennomrusting

Høy lakkvalitet sikrer at lakken på din nye 

Kia holder seg pen over lang tid. Den har også 

god rustbeskyttelse og 12 års garanti mot 

gjennomrusting fra innsiden og ut.

Kontakt Kia 

Besøk www.kia.com for å se alle nyheter. Her kan 

du finne ut mer om Kia og vårt spennende utvalg 

av modeller. Få oppdateringer om utviklingen av 

alternative drivstoffer som flytende gass, og 

hybrid- og brenselcelleteknologi. Du kan også 

finne ut mer om hva vårt miljøforskningssenter 

jobber med.

Vi er også med på store sportsarrangementer, 

og Kia er offisiell partner for både UEFA og FIFA.  

Vi sponser Australian Open og tennisstjernen 

Rafael Nadal.

Finansiering

Din lokale Kia-forhandler kan tilby ulike 

finansieringsløsninger som er tilpasset dine 

behov. Ta kontakt for mer informasjon.

ET SIKKERT VALG

*Tilbudet gjelder nye biler kjøpt etter 28. februar 2013, og har fabrikkinstallerte navigasjonssystemer. 

Kartoppdateringen er gratis når den gjennomføres i sammenheng med service.



All informasjon, alle illustrasjoner og spesifikasjoner er korrekte på 

trykketidspunktet, men kan endres uten foregående varsel. Modellene 

og spesifikasjonene som vises i denne brosjyren, kan være annerledes 

enn modellene som er tilgjengelige på det norske markedet. Som følge 

av begrensninger i trykkeprosessen kan de avbildede karosserifargene 

avvike noe fra de faktiske fargene. Kontakt din lokale Kia-forhandler 

for oppdatert informasjon.

Kia Bil Norge AS 

Solheimveien 7 

N-1473 Lørenskog

Januar 2021


