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Viaţa este aşa cum o trăieşti.
Bun venit în lumea Kia.

Viaţa este spectaculoasă. Este palpitantă, neaşteptată şi
emoționantă. Kia este cu tine orice s-ar întâmpla, oriunde 
vei merge și în toate descoperirile tale.

Toată echipa Kia s-a dedicat trup și suflet pentru a-și 
aduce contribuția la construirea unui viitor mai bun. De 
aceea dezvoltăm și construim vehicule care să vă ajute 
să descoperiți noi orizonturi și să vă bucurați de viață. 
Vehicule cu design uimitor, tehnologii avansate şi soluţii 
inteligente. Vehicule cu remarcabila noastră garanţie de 7 
ani, drept dovadă a calităţii excepţionale. În orice facem, nu 
avem decât o singură misiune: să vă depăşim întotdeauna 
aşteptările. Numim acest lucru ‘The Power to Surprise’. 

Acum, vă invităm să priviţi mai atent şi să ne permiteţi să vă 
surprindem.



Condusul în mod hibrid reduce dependența de combustibili fosili, reduce costurile de 

exploatare ale mașinii și scade emisiile de noxe. În dinamicul și ușorul Niro vă puteți bucura 

de explorarea mediului înconjurător, protejându-l în același timp.

CU NATURA
CĂLĂTORIȚI ÎN ARMONIE

29  g / km*
Emisii CO2 
Hibrid Plug-in
* Doar pentru Niro PHEV. Emisiile de CO2 pentru HEV sunt de 88 g/km

HYBRID CROSSOVER

Protecţia mediului, o responsabilitate care poate fi plăcută şi interesantă. Kia Niro este un 
crossover hibrid care schimbă regulile jocului şi vă demonstrează că puteţi avea tot ce doriţi. Un
hibrid fiabil şi eficient în privinţa consumului de combustibil, cu eleganţa şi confortul unui 
crossover. Este alegerea finală pentru cei care se gândesc serios la protecţia mediului şi totodată
la performanţe.

CEL MAI BUN
DINTRE CEI BUNI
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CONFORT LA VOLAN
IDEI INTELIGENTE PENTRU

Sistem de navigaţie Kia cu ecran de 8’’ Încărcător wireless pentru smartphone

Bord tip Supervision 4.2” TFT-LCD Scaune cu memorie integrată (IMS)

7 ani Update hăți navigație
Include 6 acutualizări gratuite anuale 
ale hărților pentru vehiculele noi Kia, 
echipate din fabricație cu sistem de 

navigație LG.

În clipa în care intraţi în interiorul Kia Niro, veţi observa că este proiectat să menţină confortul în 
orice clipă a zilei. Interiorul spaţios, acoperit cu materiale tactile, include scaune din piele cu 
funcţie de memorie integrată care să vă menţină poziţia perfectă. Panoul de bord oferă informaţii 
clare şi precise, prin intermediul ecranului LCD de dimensiuni generoase. Un sistem ingenios de 
încărcare wireless se asigură că nu sunteţi încurcaţi de cabluri când vă încărcaţi telefonul mobil. 
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Chiar și atunci când toate locurile pasagerilor sunt ocupate, 
Niro poate încărca impresionanta cantitate de 436 litri de 
bagaje. Așadar, puteți porni cu Niro în călătorii lungi, sau 
merge la cumpărături și încă să aveți spațiu pentru familie și 
prieteni.

capacitate portbagaj (HEV)436 l

Banchetă spate rabatabilă complet rabatabilă Bancheta spate se rabatează complet dar și 
60/40, pentru a vă oferi spațiul și flexibilitatea de care aveți nevoie pentru încărcarea 
bagajelor. Bucurați-vă de toate opțiunile disponibile pentru a acomoda cât mai mulți pasageri 
și/sau bagaje. Datorită suprafeței plane create prin rabatarea completă a banchetei, puteți 
încărca obiecte de dimensiuni mari.

Flexibilitatea interiorului Habitaclul este suficient de flexibil pentru a vă permi-
te un stil de viață activ. Niro este pregătit atât pentru o noapte de distracție în 
oraș cât și pentru o vacanță de o săptămână. Spătarele banchetei spate se 
rabatează complet pentru ca obiectele mari să poată fi încărcate, iar cele valo-
roase pot fi ascunse de privirile indiscrete în compartimentele de depozitare. 

436 litri capacitate de încărcare (HEV) 
cu bancheta spate ne-rabatată

1434 litri capacitaTE de încărcare (HEV)  
cu bancheta spate rabatată complet

Kia Niro îți oferă un spațiu generos de încărcare și moduri inteligente de a-l configura. 

Dimensiunile generoase ale habitaclului vă oferă dumneavoastră și pasagerilor spațiu din plin 

pentru cap și picioare, în timp ce portbagajul încăpător vă poate primi toate bagajele. 

Bancheta spate este rabatabilă 60/40 dar și complet, pentru o suprafață de încărcare plană. 

Nu veți mai avea niciodată grija spațiului pentru bagaje.

           A CĂLĂTORIILOR HIBRIDE
O ABORDARE MAI SPAȚIOASĂ, MAI VERSATILĂ

Rulou de protecție Banchetă fracționabilă 60:40

Tavă depozitare sub portbagaj
Compartiment depozitare roată  

de rezervă ( jantă aliaj)
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Sistem de frânare autonomă de urgență -
Autonomous Emergency Braking system (AEB)
Sistemul detectează vehiculele din față și
pietonii care traversează șoseaua. Folosind
radare şi o cameră pentru monitorizarea
apropierii şi vitezei vehiculelor din faţă, vă
avertizează cu privire la o coliziune potenţială. 
Dacă nu reacţionaţi, vehiculul frânează automat 
pentru evitarea sau diminuarea accidentului.

Detectare punct mort -
Blind Spot Detection (BSD)
Sistemul foloseşte senzori care monitori-
zează unghiurile moarte şi vă avertizează 
când este detectată apropierea unui vehicul 
prin clipirea simbolurilor din oglinzile laterale.

Pilot automat inteligent -
Smart Cruise Control (SCC)
Smart Cruise Control foloseşte un senzor 
radar aflat în faţa vehiculului, pentru 
monitorizarea distanţei până la vehiculul din 
faţă. Sistemul reglează automat viteza 
vehiculului (frânează sau accelerează), 
pentru păstrarea distanţei sigure până la 
vehiculul din faţă.

Sistem de asistenţă la păstrarea benzii de
rulare - Lane Keep Assist System (LKAS)
Sistemul vă avertizează la părăsirea
neintenţionată a benzii de rulare – vă ajută 
chiar să reveniţi pe banda de rulare şi pe 
direcţia de mers, exact acolo unde trebuie să 
vă aflaţi.

Kia Niro este la fel de sigur pe cât este de fiabil. Pentru liniștea sufletească a dumneavoastră

și a pasagerilor, Niro oferă o serie de funcții avansate de siguranță activă. De la frânarea de

urgență autonomă (Autonomous Emergency Braking), la pilot automat inteligent (Smart Cruise

Control), veți descoperi că noul Niro este dotat cu tehnologii de ultimă oră pentru a vă menține

tot timpul alert, atent și în control.

ȘI PENTRU OAMENI
SIGUR PENTRU PLANETĂ
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PLUG-IN HYBRID

Mufa de încărcare  Încărcarea este facilă datorită 
mufei de 220 V compatibilă atât cu prizele din casa 
dvs., cât și cu cele de la stațiile de încărcare. Niro Plug-in 
Hybrid este capabil să-și încarce bateria 100% în 
aproximativ 2 ore și 15 minute la stațiile publice de 
încărcare (240 V, 32 A).

Cablu de încărcare cu unitate de control  Din dotarea 
standard a lui Niro Plug-in Hybrid face parte un cablu 
de încărcare dotat cu o unitate de control. Pe ecranul 
color al unității de control este afișat nivelul de 
încărcare al bateriei, astfel încât să puteți monitoriza 
mai ușor progresul încărcării.

Faruri Full LED  Farurile cu tehnologia de ultimă oră 
Full LED adaugă un stil izbitor și modern părții frontale 
a mașinii, furnizează o vizibilitate excelentă și sunt 
eficiente energetic.

Avansatul Kia Niro Plug-in Hybrid îmbină designul sofisticat, inspirat de natură, cu un tren de rulare prietenos cu mediul înconjurător. 

Cu accentele de culoare albastră de pe barele de protecție față/spate, este o plăcere și să-l privești, nu doar să-l conduci.

 

INSPIRAT DIN NATURĂ.
  ÎN ARMONIE CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR. 
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Veți dori să petreceți mai mult timp la volanul lui Niro Plug-in Hybrid. De la interiorul spațios la materialele plăcute 

la atingere folosite în habitaclu, Niro vă oferă un confort extraordinar. Finisarea opțională interioară gri deschis cu 

accente albastre aduce prospețime în interiorul mașinii și accentuează atmosfera de calm și relaxare.

PENTRU O AMBIANȚĂ RELAXANTĂ.
CONFORT SPORIT

PLUG-IN HYBRID

Afișaj central în bord  Opțional, Niro este echipat cu un afișaj central hi-tech de 7 
inci între ceasurile de bord, care livrează toate informațiile esențiale pentru condus, 
ca modul de rulare și fluxul de energie. Puteți personaliza informațiile afișate în 
funcție de preferințele dvs. și să alegeți inclusiv stilul grafic în care vă sunt arătate 
aceste informații.

Ecranul sistemului de navigație  Sofisticatul sistem de navigație afișează pe ecran informații 
utile ca fluxul de energie al trenului de rulare hibrid, nivelul de energie din baterie și estimarea 
timpului de încărcare.

La o simplă atingere a butonului HEV amplasat lângă schimbătorul de viteze puteți comuta între 
modurile hibrid (HEV) și electric (EV) – ideal pentru oraș. În modul EV, sistemul utilizează doar energia 
electrică, pentru o deplasare cu zero emisii de noxe și zero consum de carburant. Datorită 
performanțelor oferite de bateria de capacitate mare, vă puteți bucura de o autonomie 
impresionantă, de 50 Km de condus 100 % electric. Iar atunci când nivelul de energie al bateriei este 
scăzut, sistemul trece automat în modul hibrid. În acest mod, ambele surse de energie sunt utilizate 
pentru deplasare - atât motorul pe benzină cât și cel electric sunt în funcțiune.

Modurile HIBRID/ELECTRIC
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JanteCulori exterior

Jante din aliaj de 16"

Jante din aliaj de 18"
(finisate computerizat)

disponibile numai pentru 
HEV

Clear White (UD) 

Silky Silver (4SS)

Platinum Graphite (ABT)

Rich Espresso (DN9)

Deep Cerulean Blue (C3U)                   numai pentru HEV

Snow White Pearl (SWP)

Metal Stream (MST)

Aurora Black Pearl (ABP)

Gravity Blue (B4U)

Temptation Red (K3R)                         numai pentru HEV

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI CULORI

* Rezultate combinate urban/extra-urban

VEHICULE ÎN ARMONIE CU NATURA
Indiferent dacă vă plac plimbările în aer liber sau pur 
și simplu doriți să vă bucurați de viață în echilibru 
sustenabil cu ecosistemul, ați găsit sufletul pereche: 
Kia Motors.

Conservarea mediului și responsabilitatea socială 
reprezintă priorități de top la Kia și angajamentul 
nostru este susținut de acțiuni concrete. Brandul 
nostru afiliat EcoDynamics, lansat în 2009, evi-
denţiază cele mai ecologice vehicule ale fiecărei game 
de modele Kia, echipate cu noile noastre tehnologii 
pentru economie de combustibil şi reducerea emi-
siilor, sistemele de propulsie hibrid, electrice cu 
baterie şi electrice cu celule de combustibil.

De asemenea, am construit un sistem curat de pro-
ducţie la nivel global, prin creşterea ratei de recu-
perare a resurselor şi proiectarea vehiculelor având în 
vedere reciclarea lor. În acelaşi timp, utilizăm din ce în 
ce mai multe materiale ecologice la vehiculele 
noastre, selectate în funcţie de compoziţie, bio-
degradare şi tehnologii de inspiraţie bio. De exemplu, 
pentru reducerea amprentei de carbon, am înlocuit 
materialele pe bază de ulei cu materiale vegetale 
oriunde este posibil.

După cum vedeţi, Kia Motors este preocupată şi 
caută permanent soluţii fundamentale pentru 
reducerea consumului de energie şi combaterea 
schimbărilor climatice. Dacă sunteţi în asentimentul 
nostru în ce priveşte conservarea mediului şi 
asigurarea unui viitor mai bun pentru generaţiile 
următoare, la noi găsiţi vehiculele potrivite pentru 
dumneavoastră.

Dimensiuni (mm)

Ampatament Spațiu cap  (spate)

Lungime totală Spațiu picioare (față)

Lățime totală Spațiu picioare (spate)

Înălțime totală (fără șine acoperiș) Spațiu cap (față)

Ecartament (față) Spațiu umeri (față)

Ecartament (spate) Spațiu umeri (spate)

Consolă (față) Garda la sol (mm)

Consolă (spate) 

2.700

4.355

1.805

1.545 (1.535)

1.555

1.569

870

785 Rezervor (l)

993

1.059

950

1.018

1.423

1.402

160

45

(pneuri 18")

Emisii CO2 (g/km)

Consum (l/100 km)*

88 10129

3.8 4.41.3

Jante 16" (HEV) Jante 18" (HEV)Jante 16" (PHEV)
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Kia 7-ANI garanție
7-ANI/150.000 Km garanție pentru toate vehiculele noi. Vala-
bilă în toate statele membre UE (plus Norvegia, Elveția, Islanda 
și Gibraltar), supusă termenilor și condițiilor locale.

7 ANI garanție 

Fiecare vehicul nou Kia beneficiază de o garanţie 

de 7 ani/150.000 Km (primii 3 ani fără limită 

de kilometri). Această garanţie este gratuită şi 

transferabilă următorilor proprietari, în condiţiile 

în care vehiculul este întreţinut regulat, conform 

cu programul de întreţinere periodică și este 

supusă unor termeni și condiții.

5 ani garanție vopsea/150.000 Km  

și 12 ani garanție antiperforare 

Vopseaua de înaltă calitate a caroseriei asigură 

protecţie îndelungată şi strălucire noului dvs. Kia. 

Există şi o protecţie superioară contra coroziunii 

şi o garanţie de 12 ani pentru ruginirea din 

interior către exterior.

Rămâneți conectat cu Kia 

Vizitați www.kia.ro pentru ultimele noutăți. 

Descoperiți totul despre Kia și noua noastră 

gamă de vehicule.  

Obțineți informații de actualitate privind 

realizările în dezvoltarea tehnologiei hibrid și 

a celulelor de combustibil.  

Kia Motors este partener oficial al UEFA şi FIFA.

Sponsorizări: UEFA 2012, UEFA 2014, UEFA 2016, 

Turneul de tenis Australian Open şi jucătorul de 

tenis de talie mondială Rafael Nadal (ambasador-

ul Kia Motors).

Finanțare 

Dealerul dumneavoastră Kia vă poate ajuta 

cu un plan de finanţare care să se potrivească 

întocmai necesităţilor pe care le aveţi. Vă rugăm 

să solicitaţi detalii.

MAI MULTĂ LINIȘTE SUFLETEASCĂ
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Toate informaţiile, ilustraţiile şi caracteristicile sunt corecte în momentul tipăririi şi 
pot fi schimbate fără notificare. Modelele şi caracteristicile prezentate în această 
broşură pot fi diferite la modelele disponibile în ţara dumneavoastră. Din cauza 
limitărilor din procesul de tipărire, culoarea caroseriei vehiculelor poate fi uşor 
diferită faţă de culoarea reală. Vă rugăm să contactaţi dealerul local Kia pentru cele 
mai recente informaţii.

KIA ROMAUTO
Şos. Bucureşti – Ploieşti
Nr. 40 Sector 1, 013695, 
Bucureşti, România

www.kia.ro

www.kia.roGaranţia Kia 7 ani/150.000 Km pentru vehiculele
noi. Valabilă în toate statele membre UE (plus
Norvegia, Elveţia, Islanda şi Gibraltar), supusă
termenilor şi condiţiilor locale.


