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Nowa Kia Niro



Inspiracja rzadko bywa kwestią przypadku. Pojawia się, kiedy znajdujemy 
się w nowym otoczeniu. Spoglądamy na świat świeżym okiem. Patrzymy 
z innej perspektywy. Gdy jesteśmy w ruchu, uwalniamy drzemiący w nas 
potencjał odkrywania nieznanego. Dlatego w Kia projektujemy samochody, 
które inspirują i sprawiają, że dostrzegasz nowe horyzonty. Przekonaj się, 
jak ekscytujące może być korzystanie z nowoczesnego samochodu.  
Zapraszamy w fascynującą podróż.

Moc inspiracji.



Wystarczy krok, aby znaleźć się w zupełnie innym świecie. Takim, który daje okazję  
odkrywania nowych możliwości. Wierzymy, że jedna dobra decyzja może zapewnić lepszą 
przyszłość. Poznaj najnowsze modele Kia Niro, które jako źródło napędu wykorzystują  
energię elektryczną. Niro to crossover pełen innowacji, o zdecydowanej stylistyce nadwozia.  
Z minimalistycznym w formie, ale przestronnym wnętrzem, wykończonym ekologicznymi  
materiałami. Nowoczesny pojazd z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie łączności  
i bezpieczeństwa. Z zaawansowanym napędem elektrycznym lub hybrydowym. Takim,  
który stanowi istotny krok ku zrównoważonej, przyjaznej środowisku jeździe.

Wybierz Kia Niro w wersji elektrycznej (EV), hybrydowej plug-in (PHEV) lub hybrydowej (HEV) 
i ruszaj w stronę przyszłości. Wspaniałej podróży!

Poznaj gamę nowych, 
pełnych dobrej energii,
modeli Kia Niro.



Gotowość do zmian może być przepustką do świata pełnego  
inspiracji. Takiego, jak świat nowej, elektrycznej Kia Niro EV.  
Jej atrakcyjna linia nadwozia prezentuje się znakomicie. Przód 
wersji EV łączy elementy matowe i o wysokim połysku,  
a w centralnej części szerokiego zderzaka znajduje się gniazdo 
ładowania. Kontrastujące z kolorem nadwozia dolne nakładki  
i słupki tylne podkreślają oryginalność pojazdu. Nowoczesny  
napęd elektryczny sprawia, że Kia Niro EV zasilana litowo-
jonowym akumulatorem o pojemności 64,8 kWh zapewnia 
dynamiczną jazdę i zasięg do 460 km* na jednym ładowaniu. 
To jest właśnie crossover stworzony z myślą o przyszłości.

* w cyklu mieszanym wg normy pomiarowej WLTP.

Przyszłość pełna energii?
Zadbaj o to już dziś.



Podłącz się do świata  
nowych możliwości.

Nowe szanse, nowe możliwości. Wszystko dzięki nowej Kia Niro Plug-in Hybrid (PHEV).  
Łączy wszystkie zalety napędu elektrycznego z najnowszym silnikiem benzynowym 1.6 GDI. 
Zapewnia płynne przechodzenie z napędu hybrydowego na czysto elektryczny. Zasięg  
w trybie elektrycznym wynosi do 65 km*. Nowoczesne nadwozie z dyskretnym gniazdem 
ładowania z boku pojazdu wyróżnia się charakterystycznymi światłami do jazdy dziennej. 
Pionowe lampy tylne w kształcie bumerangu współgrają z poziomymi lampami w zderzaku. 
Całości dopełnia dolna nakładka zderzaka o wysokim połysku. Poczuj przypływ nowych sił.

* w cyklu mieszanym wg normy pomiarowej WLTP (dla wersji z 16-calowymi obręczami kół ze stopu metali lekkich).



Łatwa i przyjemna jazda samochodem, który dba o środowisko. To zadanie  
nowej Kia Niro z napędem hybrydowym, umożliwiającym jazdę w ekologicznym 
trybie elektrycznym. Podczas hamowania odzyskuje energię i doładowuje  
akumulator. Niro HEV to crossover stworzony do ekologicznej jazdy miejskiej. 
Charakterystyczny. Imponujący. Optymalny.

Optymalny napęd 
hybrydowy.



Jeżeli potrzeba Ci przestrzeni, z niej czerpiesz energię, znajdziesz ją w nowej 
Kia Niro. Czeka na Ciebie przestronne, minimalistyczne, a zarazem miłe  
wnętrze. Zaprojektowane w stylu high-tech, wykończone materiałami  
przyjaznymi środowisku i uzyskanymi w wyniku recyklingu, pełne najnowszych 
technologii. Wygodne fotele zwiększą komfort jazdy i ograniczą zmęczenie. 
Intuicyjnie sterowane i łatwe w obsłudze funkcje sprawiają, że nowa Kia Niro  
to nie tylko idealna przestrzeń nowoczesnej jazdy. To niewyczerpane źródło 
inspiracji.

Przestrzeń na miarę
Twoich potrzeb.



10,25-calowy ekran zestawu wskaźników i systemu multimedialnego. W minimalistycznym kokpicie nowej Kia Niro 
podwójny ekran przedstawia wszystkie informacje dotyczące jazdy, a także pozwala korzystać z usług łączności i rozrywki. 
Prowadzenie pojazdu ułatwią podpowiedzi systemu nawigacji. Zdalne aktualizacje oprogramowania i map drogowych 
sprawiają, że zawsze jesteś na bieżąco. Aplikacja Kia Connect zapewnia monitorowanie stanu pojazdu za pomocą smart-
fona. Można w ten sposób sprawdzić poziom naładowania akumulatora wersji EV/PHEV, poziom paliwa wersji HEV/PHEV, 
sprawdzić trasę, a także zintegrować kalendarz w samochodzie z kalendarzem w smartfonie. 

Oszczędna forma,  
pełen komfort.
Tuż po zajęciu miejsca w nowej Kia Niro, zrozumiesz, co oznacza projektowanie  
z myślą o kierowcy. Przestronne wnętrze wykończono materiałami przyjaznymi 
środowisku i wyposażono w najnowsze rozwiązania. Podwójny, panoramiczny 
ekran cyfrowy wysokiej rozdzielczości o przekątnej 10,25 cala prezentuje zestaw 
wskaźników oraz informacje i obrazy systemu multimedialnego. Znajdujący się 
poniżej, dwufunkcyjny panel sterowania umożliwia wygodne wybieranie ustawień 
multimediów lub klimatyzacji. Do tego tworzące niesamowity klimat nastrojowe  
oświetlenie. To wymarzona przestrzeń dla Ciebie.

Dwufunkcyjny panel sterowania systemu multimedialnego/układu klimatyzacji.  
Po dotknięciu ikony i wyborze sterowania systemem multimedialnym lub układem klimatyzacji, 
wyświetla się odpowiednie menu z zestawem ustawień i regulacji dla wybranej pozycji.

Elektryczny przełącznik kierunku jazdy (SBW). Centralnie umieszczony wygodny 
przełącznik elektryczny umożliwia płynny wybór kierunku jazdy. Przycisk na  
kierownicy pozwala na korzystanie z trybów dodatkowych (ECO, SPORT).  
W określonych przypadkach specjalna funkcja bezpieczeństwa powoduje  
automatycznie włączenie trybu P, wyręczając kierowcę.



Nie unikniemy zmian. Chcemy żyć lepiej, postępować 
mądrzej i jeździć w sposób bardziej przyjazny planecie. 
Szukać sposobu na pobudzenie kreatywności, obcując  
z naturą lub żyjąc chwilą. To właśnie takie oczekiwania  
i wyzwania przyszłości zainspirowały nas do zaprojekto-
wania nowej Kia Niro EV.

Nadchodzi kolejna generacja pojazdów wykorzystują- 
cych energię elektryczną. Ich zalety to innowacyjność, 
najnowsze technologie i wygoda użytkowania.  
Atrakcyjne nadwozie to połączenie aerodynamicznych, 
starannie ukształtowanych powierzchni z pełną charakteru 
i werwy dynamiczną linią. Przestronne wnętrze wypełniają 
wysokiej jakości materiały podlegające recyklingowi.  
Nowoczesne rozwiązania w dziedzinie napędu elektrycz-
nego spełniają różne oczekiwania i zapewniają jego  
wysoką sprawność. Najwyższy poziom bezpieczeństwa 
idzie w parze z intuicyjną obsługą rozbudowanych  
systemów, wspomagających prowadzenie.

Nowa Kia Niro EV to kolejny krok w stronę mobilności 
przyjaznej planecie i użytkownikowi. Ruszaj z nami  
w świat pełen nowości.

Przyszłość czeka.
Ruszaj z nową energią.



17-calowe obręcze ze stopu metali lekkich. Zaprojektowane  
specjalnie dla Kia Niro EV, 5-ramienne dwukolorowe obręcze kół  
z czarnymi akcentami.

Nowoczesny tył. Nie tylko przód pojazdu przyciąga uwagę.  
Aerodynamiczny zderzak tylny z elementami kontrastującymi  
z lakierem nadwozia pasuje do stylistyki części przedniej pojazdu. 
Podobnie jak pionowe lampy LED w kształcie bumerangu  
i oryginalne, poziome lampy w zderzaku.

Wszechobecność innowacji. 
Trwałość wrażeń.
Ekologiczne rozwiązania nie powinny odbierać satysfakcji płynącej z jazdy  
komfortowym, starannie zaprojektowanym samochodem. Dlatego prowadzenie 
nowej Kia Niro EV to czysta przyjemność.

Szeroki zderzak z centralnie umieszczonym 
gniazdem ładowania. Szerszy, masywny 
zderzak Kia EV wygląda solidnie, a zarazem 
nowocześnie. Dyskretnie zamaskowane gniazdo 
ładowania nie zakłóca eleganckiego wyglądu 
przodu pojazdu.



16-calowe lub 18-calowe obręcze 
kół ze stopu lekkiego. specjalnie  
zaprojektowane do Kia Niro 16- lub 
18-calowe obręcze kół ze stopu  
lekkiego, dostępne w zależności  
od wersji wyposażenia.

Ciesz się podróżą.
Na swoich warunkach.
Każda podróż jest inna, na swój sposób niepowtarzalna. Dlatego nowa 
Kia Niro Plug-in Hybrid (PHEV) ma jeszcze lepszy akumulator i jeszcze 
większy zasięg. Dzięki tym zaletom daje jeszcze więcej możliwości  
jazdy w ekologicznym trybie elektrycznym. Nowy litowo-jonowy  
akumulator o pojemności 11,1 kWh pozwala pokonać dystans  
do 65 km*. To idealne rozwiązanie na niedrogie, krótkie podróże.

Nowoczesne rozwiązania. Zaawansowany napęd Plug-in Hybrid to dogodne rozwiązanie, które 
umożliwia jazdę w trybie elektrycznym w momencie ruszania oraz podczas jazdy z niedużą lub stałą 
prędkością. Wpływa to na obniżenie zużycia paliwa silnika benzynowego, dzięki czemu nie tylko 
ogranicza emisję dwutlenku węgla, ale również zmniejsza koszty eksploatacji. 

* w cyklu mieszanym wg normy pomiarowej WLTP (dla wersji z 16-calowymi obręczami kół ze stopu metali lekkich).

Kia Niro PHEV z silnikiem 1.6 GDI. Obniżenie zużycia paliwa silnika benzynowego  
osiągnięto dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań dotyczących chłodzenia, zmniejszenia 
tarcia i poprawy procesu spalania. Niro w tej wersji wyposażono w najnowszą 6-biegową 
dwusprzęgłową przekładnię automatyczną (DCT), która szybko i płynnie zmienia biegi. 



Efektywne połączenie.

Przyjemność można czerpać z rzeczy prostych. Wystarczy brak zmartwień,  
wygoda, chwila relaksu. Minimum komplikacji i pełnia swobody.  
Właśnie takie jest prowadzenie nowej Kia Niro Hybrid.

Połączenie oszczędnego silnika 1.6 GDI z dodatkowym silnikiem elektrycznym  
w prosty i skuteczny sposób ogranicza emisję spalin i obniża zużycie paliwa.  
Pojazd HEV prowadzi się tak samo jak pojazd z silnikiem spalinowym,  
ponieważ akumulator ładuje się automatycznie, gdy zmniejszasz prędkość lub  
hamujesz. Również przełączanie pomiędzy napędem spalinowym i elektrycznym 
odbywa się automatycznie.

Skuteczne odzyskiwanie energii. Układ hamowania z odzyskiem 
energii wykorzystuje zmniejszanie prędkości do odzyskiwania  
energii elektrycznej i doładowuje nią akumulator.

Skuteczne ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Efektywne 
sterowanie pracą silnika spalinowego i elektrycznego sprawia, że 
ilość zanieczyszczeń emitowanych w trakcie codziennych dojazdów 
jest mniejsza, bez ograniczania zasięgu i elastyczności.



Kia Connect i usługi Kia Live. 
Pozostań w kontakcie.

Stały kontakt ze światem daje niemal nieograniczone możliwości. Takie, które zachęcają do realizowania 
ambitnych pomysłów. Bez względu na to, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy. Aplikacja i usługi  
cyfrowe Kia Connect zapewniają te możliwości, czytelnie dostarczając przydatne informacje.  
System nawigacji online zapewnia aktualizowane w czasie rzeczywistym dane na temat natężenia ruchu, 
lokalizacji stacji ładowania, dostępnych miejsc postojowych, prognozę pogody oraz informacje  
o punktach użyteczności publicznej (POI). Dzięki aplikacji Kia Connect można przesłać dane profilu  
użytkownika, otrzymywać podpowiedzi nawigacyjne od miejsca zaparkowania aż do finalnego celu  
podróży, korzystać z trybu współdzielenia auta, funkcji odnajdywania samochodu na rozległym  
parkingu, sterowania zamkami i innych udogodnień. Takie możliwości mogą zmienić zwykłą jazdę  
w inspirującą podróż.

Wygodne łączenie. Aplikacja Kia Connect na smartfon zapewnia 
łączność z samochodem, nawet kiedy użytkownik jest z dala od 
niego. Funkcja Znajdź mój samochód pozwala odnaleźć pojazd  
na wielkich parkingach lub w labiryncie nieznanych uliczek. 
Nawigacja z funkcją ostatniej mili umożliwia dokładne 
wskazywanie drogi od miejsca zaparkowania aż do faktycznego 
celu. Funkcja współdzielenia auta monitoruje pojazd po 
oddaniu go, np. pracownikowi parkingu. Dzięki funkcji Wyślij do 
samochodu można z wyprzedzeniem zaplanować podróż, a za 
pomocą funkcji Stan pojazdu sprawdzić, czy jest do niej gotowy. 
Za pomocą funkcji Sterowanie drzwiami można zdalnie blokować 
i odblokowywać zamki pojazdu. Sekcja Moje podróże zawiera 
podsumowanie wcześniejszych jazd.

Zawsze na bieżąco. Usługi cyfrowe Kia Connect zapewniają dostęp 
do ważnych i szczegółowych informacji na temat podróży. Dane 
na temat natężenia ruchu w czasie rzeczywistym umożliwiają 
wyszukanie najszybszej trasy do miejsca docelowego, stałe 
dostosowywanie trasy do zmieniających się warunków oraz 
aktualizowanie szacowanego czasu dojazdu. Usługi Kia Live 
umożliwiają śledzenie pogody, sprawdzanie dostępności miejsc 
parkingowych, wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej 
(POI) i stacji ładowania. Ustawienia pojazdu można zmieniać lub 
przywracać, korzystając z funkcji Transferu profilu użytkownika. 
Funkcja Kalendarz zewnętrzny umożliwia dostęp do kalendarza 
w smartfonie poprzez ekran systemu nawigacji. System może 
pobierać z kalendarza lokalizacje zaplanowanych spotkań  
i wyznaczać do nich trasy dojazdu.

Elektryzujące możliwości. Aplikacja i usługi cyfrowe Kia Connect  
w modelach PHEV i elektrycznych zapewniają komplet informacji  
i umożliwiają sterowanie niektórymi funkcjami. Za pomocą aplikacji 
Kia Connect można zdalnie aktywować, zatrzymywać  
i planować ładowanie akumulatora. Za pomocą oferowanej wkrótce 
funkcji Dostępne stacje ładowania będzie można wyszukiwać 
miejsca ładowania pojazdów elektrycznych. Funkcja będzie 
bazować na aktualnych danych z sieci. Dzięki niej można będzie 
łatwo wyszukiwać stacje ładowania, a także uzyskiwać informacje 
na temat dostępnych stanowisk i kompatybilnych złączy.

Bezpieczeństwo i wsparcie serwisowe. Aplikacja Kia Connect 
może przekazywać powiadomienia zdalne. Pomaga w ten 
sposób utrzymać bezpieczeństwo i sprawność pojazdu. Sekcja 
Stan pojazdu zawiera kompletny raport na temat samochodu. 
Obejmuje poziom naładowania akumulatora i inne ważne 
informacje diagnostyczne, a także informuje o tym, czy okna są 
otwarte czy zamknięte. Aplikacja Kia Connect wysyła również 
ważne powiadomienia alarmowe. Informuje także o pozostawieniu 
uruchomionego pojazdu w trybie parkingowym (P) z otwartymi 
drzwiami.

Przedstawione ekrany mają jedynie charakter poglądowy i mogą nie odpowiadać najnowszej wersji aplikacji i usług Kia Connect.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przepisów lub informacji prawnych należy zapoznać się z Warunkami korzystania z aplikacji i usług Kia Connect. 

Usługi informacyjne i kontrolne dostępne są bezpłatnie przez 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu pierwszemu właścicielowi, tj. od momentu rozpoczęcia  
obowiązywania pierwotnej umowy zakupu. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat działania i warunków korzystania  
można uzyskać u Dealera Kia oraz na stronie www.kia.com. Do korzystania z usług niezbędny jest smartfon z systemem iOS lub Android oraz z planem taryfowym  
obejmującym transmisję danych.



Przestrzeń. Relaks.
Wolność.
Gdy otoczenie sprzyja odprężeniu, zyskujemy nowe możliwości. Powiększony 
rozstaw osi nowej Kia Niro daje korzyść w postaci bardziej przestronnego  
wnętrza. Smuklejsze fotele przednie zajmują mniej miejsca, co oznacza  
większą przestrzeń i większy komfort. Duży zakres ustawień pozwala przyjąć 
najwygodniejszą pozycję, co ogranicza zmęczenie i dyskomfort.

Podgrzewane i wentylowane fotele przednie.  
Wentylowane fotele przednie zwiększają komfort 
jazdy w wysokich temperaturach. Kiedy jest zimno, 
wystarczy nacisnąć przycisk, by cieszyć się ciepłem 
podgrzewanych siedzisk i oparć.

Odchylane oparcie kanapy tylnej. Dzięki smukłym 
fotelom przednim, pasażerowie siedzący z tyłu mają 
więcej miejsca. Dodatkowy komfort zapewni im  
możliwość odchylenia oparcia tylnej kanapy.  
Wszystkie siedzenia są wyposażone w zagłówki. 
Ponadto w centralnym podłokietniku znajduje się 
schowek z przesuwnym uchwytem na napoje.



Miejsce na każdy pomysł.
 
Dzięki zmienionym proporcjom nadwozia i powiększonemu rozstawowi osi nowa Kia Niro zapewnia 
dodatkową przestrzeń na bagaże. W Kia Niro EV przedmioty można umieścić z przodu pod maską,  
w bagażniku tylnym i pod jego półką. A gdy pojawia się potrzeba przewiezienia większych przedmiotów, 
oparcie tylnej kanapy można złożyć na płasko.

Bagażnik przedni. W Kia Niro EV przestrzeń do przechowywania znajduje się również z przodu, pod 
maską pojazdu. W bagażniku przednim o pojemności 20 litrów można schować przewody ładowania  
i złącze do zasilania urządzeń zewnętrznych z akumulatora samochodu.

Składanie tylnej kanapy. Wystarczy złożyć tylną kanapę, korzystając z dźwigni w oparciu, aby uzyskać 
bagażnik o pojemności nawet do 1 445 l (w zależności od wersji). Rozwiązanie sprawdza się idealnie do 
przewozu długich lub dużych przedmiotów.

Inteligentna pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie. Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie 
może automatycznie podnosić się na ustawioną wysokość. Poziom podłogi zbliżony jest do poziomu 
progu bagażnika, co ułatwia załadunek.



Pełnia energii.
Gdziekolwiek jesteś.
Wybierz nową Kia Niro EV i korzystaj z innowacyjnych rozwiązań, 
zapewniających większy zasięg, łatwiejsze ładowanie i możliwość 
wygodnego korzystania z rozwiniętej sieci stacji ładowania. 

Kia Charge. Usługa Kia Charge* ułatwia ładowanie Kia Niro EV / PHEV na publicznych stacjach ładowania. To praktyczna i szeroko  
dostępna usługa ładowania pojazdu z napędem elektrycznym lub hybrydowym plug-in. Karta Kia Charge zapewnia szybki i łatwy dostęp 
do stale rozwijanej sieci ponad 383 000 punktów ładowania w 29 krajach Europy (ponad 1 500 znajduje się w Polsce) oraz do szerokiej 
gamy usług towarzyszących, ułatwiających ładowanie.

* Rozwiązania Kia Charge i Kia Charge.com są obsługiwane przez firmę Digital Charging Solutions.  
   Więcej informacji można uzyskać na stronie kiacharge.com lub w aplikacji mobilnej.

Ładowanie urządzeń zewnętrznych. Nowa Kia Niro EV może pełnić funkcję mobilnego źródła energii do zasilania dodatkowych urządzeń. 
W pełni naładowany akumulator pojazdu zapewnia moc do 3 kW. To wystarczająco dużo, by zasilać duży telewizor lub średniej wielkości 
klimatyzator przez 24 godziny spędzane np. na kempingu. Można również podłączyć odkurzacz, by posprzątać wnętrze pojazdu,  
naładować rower elektryczny, zasilać laptop lub korzystać na pikniku z ekspresu do kawy.

Napęd elektryczny najnowszej generacji. Kia Niro EV jest wyposażona w najnowszy silnik elektryczny i litowo-jonowy akumulator 
64,8 kWh. Zasięg na pełnym ładowaniu sięga 460 km*. Dzięki szybkiemu ładowaniu prądem stałym Kia Niro EV może zostać naładowana  
z 10 do 80% w zaledwie 43 minuty. Przy 80% naładowaniu akumulatora można pokonać nawet 368 km*. 

* w cyklu mieszanym wg normy pomiarowej WLTP.



Mniej zagrożeń.
Więcej przyjemności.
Priorytetem podczas prac nad nową generacją Kia Niro było 
bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Dlatego pojazd dostępny 
jest z wieloma zaawansowanymi układami, które pozwalają ogra-
niczyć do minimum ryzyko wypadku i zapewnić kompleksową 
ochronę na drodze. 

Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2.0). Dzięki niemu Kia Niro automatycznie utrzymuje odpowiednią odległość od pojazdu  
poprzedzającego, a także jedzie pośrodku pasa ruchu. Asystent odpowiada za kierowanie, przyspieszanie i zwalnianie podczas jazdy  
pasem ruchu. Funkcja zmiany pasa po włączeniu kierunkowskazu umożliwia wykonie manewru bez udziału kierowcy, kiedy to bezpieczne.  
Funkcja unikania kolizji przy niskich prędkościach pozwala uniknąć zderzenia w przypadku np. zajechania drogi.

System autonomicznego hamowania (FCA 2.0). Wykrywa  
pojazdy, pieszych i rowerzystów przed samochodem. Ostrzega 
kierowcę lub hamuje samodzielnie. W ten sposób nie dopuszcza  
do kolizji lub potrącenia albo łagodzi skutki takiego zdarzenia.  
Dba także o bezpieczeństwo podczas przejazdu przez skrzyżowa-
nie, aktywnie sterując kierownicą lub hamując automatycznie  
w celu uniknięcia kolizji.

Kolorowy wyświetlacz Head-up. Prezentuje istotne informacje  
na szybie czołowej, na wysokości wzroku kierowcy. Wykorzystuje 
dane z systemu nawigacji, by wskazać kierunek dalszej jazdy,  
informuje m.in. o przekroczeniu granicy pasa ruchu lub ostrzega  
o zbliżaniu się do poprzedzającego pojazdu.



Asystent jazdy po autostradzie (HDA). Ułatwia jazdę drogami 
szybkiego ruchu. Dzięki niemu Kia Niro automatycznie utrzymuje 
odpowiednią odległość od pojazdu poprzedzającego, a także jedzie 
pośrodku pasa ruchu. Asystent odpowiada za kierowanie, przy-
spieszanie i zwalnianie podczas jazdy pasem ruchu. W określonych 
warunkach, korzystając z danych z systemu nawigacji i możliwości 
inteligentnego tempomatu, asystent automatycznie dostosowuje 
prędkość pojazdu do obowiązującego ograniczenia prędkości.

System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania 
pojazdów, pieszych i rowerzystów (FCA 1.5). Aby uniknąć  
potencjalnej kolizji, system analizuje dane z kamery i radaru  
pojazdu, wykrywając pojazdy jadące z przodu, rowerzystów  
oraz pieszych przechodzących przez jezdnię. Zmniejsza również 
ryzyko kolizji podczas skrętu w lewo na skrzyżowaniu. Po wykryciu 
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji pojawia się symbol  
ostrzegawczy w zestawie wskaźników, a pojazd może samoczynnie 
zahamować.

Tempomat inteligentny współpracujący z nawigacją (NSCC). Wspomaga jazdę z bezpieczną prędkością, wykorzystując dane z systemu 
nawigacji. Wystarczy nacisnąć przycisk SCC na kierownicy, a Kia Niro automatycznie dostosuje prędkość do obowiązujących ograniczeń.  
Po zmianie ograniczenia Kia Niro dostosowuje prędkość do nowego limitu. Ponadto tempomat NSCC na podstawie danych z systemu  
nawigacji wykrywa zbliżanie się do zakrętu, odpowiednio zmniejszając prędkość. Po wyjściu z zakrętu — gdy warunki na to pozwalają — 
tempomat przyspiesza do wcześniej ustawionej prędkości.



Funkcja zdalnego parkowania (RSPA). Pozwala bezpiecznie wjechać 
na miejsce parkingowe lub z niego wyjechać, nawet gdy kierowcy nie 
ma w pojeździe. To idealne rozwiązanie, gdy brakuje miejsca, by  
swobodnie wysiąść. Sterowanie pojazdem odbywa się za pomocą  
kluczyka i umożliwia jazdę na wprost do przodu lub do tyłu.  
Gdy samochód wykryje przeszkodę, zahamuje automatycznie.

System bezpiecznego opuszczania pojazdu dla pasażerów  
drugiego rzędu (SEA). Zaprojektowany z myślą o ostrzeganiu pasa-
żerów wysiadających z tyłu w przypadku wykrycia nadjeżdżającego 
pojazdu. W takiej sytuacji układ blokuje zamki drzwi oraz ostrzega 
dźwiękowo i wizualnie.

System monitorowania martwego pola z funkcją automatycznej  
korekty toru jazdy (BCA). Jeżeli w przypadku sygnalizowanego  
zamiaru zmiany pasa ruchu układ wykrywa pojazd nadjeżdżający  
z boku lub z tyłu, ostrzega przed ryzykiem kolizji. Wspomaga kierowcę 
również podczas włączania się do ruchu z miejsca postojowego, gdy 
pojazd był zaparkowany równolegle.



Ty decydujesz o tym, co chcesz robić w życiu. My tworzymy akcesoria, które 
pomogą Ci jeszcze pełniej z niego korzystać. Wybór należy do Ciebie!

Więcej możliwości.
Więcej satysfakcji.

Uchwyt na rowery na wszystkie haki holownicze. Nieoceniony podczas wycieczek i wakacji. Niezwykle wygodny i łatwy w użyciu. 
Pozwala na przewożenie dwóch rowerów. Maksymalna ładowność: 60 kg. Umożliwia szybkie montowanie rowerów i zabezpiecza je przed 
kradzieżą. Nie ogranicza dostępu do bagażnika.

Dywanik gumowy bagażnika. Wytrzymały i wodoodporny.  
Antypoślizgowy spód. Podwyższone krawędzie zabezpieczają 
bagażnik przed zabrudzeniami.

Listwa pokrywy bagażnika i listwa zderzaka tylnego. Idealnie 
dopasowane, o wyglądzie szczotkowanego aluminium. Dodają 
elegancji części tylnej pojazdu. 

Dywaniki welurowe. Eleganckie i praktyczne. Wykonane  
z wysokiej jakości weluru. Chronią wnętrze przed zabrudzeniami,  
a zarazem dodają mu atrakcyjności.

Listwy boczne nadwozia. Wyjątkowo eleganckie listwy  
o wyglądzie szczotkowanego aluminium.

Przewód ładowania. Szybkie ładowanie Kia Niro prądem  
przemiennym jest takie proste! Przewód ładowania wyposażono  
z obu stron w złącza typu 2. Przewodu można używać do codzien-
nego ładowania w publicznych i domowych stacjach ładowania.

Hak holowniczy odczepiany automatycznie. Jeżeli zachodzi  
potrzeba skorzystania z przyczepy i przewiezienia większego  
ładunku, idealnym rozwiązaniem jest wysokiej klasy, odporny  
na korozję hak stalowy. 3-kulowy system blokady zapewnia łatwy 
i bezpieczny montaż.



Projektując wnętrze nowej Kia Niro, wyznaczyliśmy sobie ambitne 
zadanie: stworzyć komfortową przestrzeń, stosując jak najwięcej  
materiałów przyjaznych środowisku. 

Fotele Kia Niro dostępne są w kilku odmianach tapicerki i kilku  
kolorach. W zależności od wybranej wersji wyposażenia dostępna jest 
tapicerka materiałowa, połączenie tkaniny i skóry ekologicznej oraz 
tapicerka z ekologicznej skóry PVC lub PU. W fotelach z tapicerką  
z ekologicznej skóry PU dodatkowo zastosowano materiał Tencel™ 
pozyskiwany z drewna eukaliptusa, co zwiększa poczucie  
naturalności. 

Wersja wyposażenia L  
i Business Line: HEV, PHEV.  
Wersja wyposażenia L: EV. 
Połączenie czarnej tapicerki 
materiałowej i skóry ekologicz-
nej siedzeń z czarnymi szwami. 
Zagłówki foteli przednich i pod-
łokietnik ze skóry ekologicznej. 
Panele drzwi zaakcentowane 
ciemnym kolorem metalicznym. 
Szara podsufitka.

Wersja wyposażenia M:

HEV, PHEV EV. 
Czarna tapicerka materiałowa 
siedzeń i obszycia boków  
z czarnymi szwami.  
Podłokietnik ze skóry  
ekologicznej, panele drzwi  
w kolorze czarnym. Szara 
podsufitka.

Wygodne dla Ciebie.
Przyjazne dla środowiska.

Wersja wyposażenia Business 
Line (pakiet PRE): HEV, PHEV.  
Wersja wyposażenia XL: EV. 
Elegancka faktura czarnej skóry 
wegańskiej PU siedzeń  
z czarnymi szwami z dodatkiem 
materiału Tencel™ (z drewna 
eukaliptusa) dodaje naturalno-
ści. Zagłówki foteli przednich  
i podłokietnik ze skóry wegań-
skiej. Czarna deska rozdzielcza. 
Panele drzwi ze wstawkami  
o wyglądzie włókna węglowego. 
Szara podsufitka.



Wersja wyposażenia Business 
Line (opcja CP1, pakiet PRE): 
HEV, PHEV. 
Wersja wyposażenia XL 
(opcja CP1): EV. 
Stylowa faktura jasnoszarej 
skóry wegańskiej PU siedzeń 
z szarymi szwami z dodatkiem 
materiału Tencel™ (z drewna 
eukaliptusa) dodaje wyrazu  
i naturalności. Zagłówki foteli 
przednich i podłokietnik ze  
skóry wegańskiej. Elegancka 
deska rozdzielcza w kolorze 
czarnym z szarymi panelami  
w górnej części. Panele drzwi ze 
wstawkami o wyglądzie włókna 
węglowego. Szara podsufitka.

Wersja wyposażenia Business 
Line (opcja CP1): HEV, PHEV 
Wersja wyposażenia L  
(opcja CP1): EV. 
Zdefiniuj swój niepowtarzalny 
styl. Szara tapicerka materiało-
wa siedzeń z szarymi szwami. 
Zagłówki foteli przednich i pod-
łokietnik ze skóry ekologicznej. 
Elegancka deska rozdzielcza  
w kolorze czarnym z szarymi 
panelami w górnej części.  
Panele drzwi ze wstawkami  
o wyglądzie włókna węglowego. 
Szara podsufitka.



Kolorystyka nadwozia

Orange Delight (DRG)  Runway Red (CR5)  

Steel Gray (KLG)  

Interstellar Gray (AGT)  

Snow White Pearl (SWP)  Aurora Black Pearl (ABP)  Clear White (UD)  

Mineral Blue (M4B)  Cityscape Green (CGE) 

Twój samochód to Twój wybór. Dziewięć wyjątkowych kolorów pozwala wybrać ten idelny  
dla siebie. Współczesny miejski szyk? A może coś zdecydowanie przyciągającego uwagę?  
Dodatkowo możesz wybrać kolor słupka tylnego i nakładek dolnej części nadwozia.  
Poczuj radość wyboru!

Podwójna kolorystyka. 
Radość wyboru.

* Możliwość wyboru koloru słupka tylnego uzależniona jest od koloru nadwozia oraz rodzaju napędu.

Dodatkowa kolorystyka słupka tylnego*

Aurora Black Pearl (ABP)

(EV, HEV, PHEV)

Steel Gray (KLG)

(EV)



1 825 4 420

2 720895 805

1 560

1 825 4 420

2 720895 805

1 570

Wybierz stylowe akcenty. Nowa Kia Niro dopracowana została  
w najmniejszych szczegółach. Nowoczesne obręcze kół robią wrażenie.

Szczegółowe dane techniczne oraz informacje na temat wersji wyposażenia dostępnych na rynku polskim znajdują się w cenniku. Informacje na temat zużycia energii i innych 
parametrów w zależności od opon zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/740 są dostępne na stronie internetowej www.kia.com. Informacje na temat opon są wyłącznie 
poglądowe.

Wymiary wersji HEV/PHEV (mm)

Wymiary wersji (EV) (mm)

16-calowe obręcze ze stopu 
metali lekkich dostępne  
dla wersji wyposażenia M i L. 
(HEV i PHEV).

17-calowe obręcze ze stopu 
metali lekkich dostępne  
tylko dla Niro EV.

18-calowe obręcze ze stopu 
metali lekkich. (HEV i PHEV).



7-letnia gwarancja Kia na akumulatory wysokiego napięcia pojazdów EV/HEV/PHEV. 

Litowo-jonowo-polimerowe akumulatory wysokiego napięcia marki Kia w pojazdach 
elektrycznych (EV), pojazdach hybrydowych (HEV) i hybrydowych typu plug-in (PHEV) 
zaprojektowano z myślą o dużej trwałości. Akumulatory te są objęte gwarancją Kia przez 
okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji pojazdu lub przez 150 000 km przebiegu,  
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.  

W przypadku akumulatorów niskiego napięcia (48 V i 12 V) w pojazdach typu Mild Hybrid 
(MHEV), gwarancja Kia obejmuje okres 2 lat od daty pierwszej rejestracji, bez limitu  
kilometrów. W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70% pojemności akumulatorów.  
Utrata pojemności akumulatorów w pojazdach typu HEV i MHEV nie jest objęta 
gwarancją. 

Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności, należy postępować zgodnie z instrukcją 
obsługi pojazdu. Więcej informacji o 7-letniej gwarancji Kia znajduje się na stronie  
www.kia.com.

7 lat spokoju.

7-letnia gwarancja Kia.  
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat lub 150 000 km przebiegu  
(przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń przebiegu, od 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód poddawany  
był regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna i przechodzi na kolejnych właścicieli. 
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.



Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia +48 801 542 542
www.kia.com

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają 
charakter wyłącznie przykładowy i są sporządzone według stanu wiedzy aktualnej 
w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane przy uwzględnieniu warunków 
sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre z elementów 
wyposażenia widoczne na fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim. 
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące 
konkretnych pojazdów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com/pl  
oraz uzyskają w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Kia.

Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów 
spełniających wymagania w zakresie możliwości odzysku i recyklingu określone  
w normie ISO 22628 i które uzyskały europejskie świadectwa homologacji zgodne  
z dyrektywą 2005/64/WE. Kia Polska zapewnia wszystkim użytkownikom 
samochodów sieć odbioru pojazdów po zakończeniu ich eksploatacji, zgodną 
z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych  
z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). 
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.


