
De Niro.



Inspiratie komt niet toevallig. Inspiratie komt wanneer we onze 
comfortzone verlaten en nieuwe paden bewandelen. Wanneer 
we de wereld met een frisse blik en vanuit nieuwe perspectieven 
bekijken. We vinden ze wanneer we in beweging zijn. Kia wil u 
laten kennismaken met de inspirerende kracht van beweging 
zodat u alles uit uw creatieve vermogen kunt halen. Daarom 
bieden we u in alles wat we creëren de ruimte om inspiratie te 
vinden en de tijd om uw ideeën tot leven te brengen. Stap met 
ons mee in dit spannende avontuur en ontdek samen met Kia  
hoe beweging kan inspireren.

Kia.
Beweging als inspiratie.



Met slechts één stap kunnen we onze plaats in de wereld veranderen. Met een ander 
perspectief krijgen we ruimte om nieuwe horizonten te ontdekken. Een eenvoudige 
keuze kan u en uw dierbaren een betere toekomst geven. Maak kennis met het 
geëlektrifi ceerde gamma van de gloednieuwe Kia Niro. Een crossover waarin innovatie 
centraal staat. Een koetswerkontwerp dat durf en assertiviteit uitstraalt. Ruim maar 
minimalistisch binnenin met milieuvriendelijke materialen. Geavanceerde technologie, 
connectiviteit en veiligheid met een creatieve toets. Dat alles in combinatie met de 
nieuwste ontwikkelingen in elektrifi catie. Kortom, een opmerkelijke doorbraak in 
duurzame rijtechnologie. Niro EV, Niro HEV (hybride) of Niro PHEV (plug-in hybride). 
Kies voor verwonderlijk.

Verwonderlijk. 
Dat is het geëlektrifi ceerde gamma 
van de gloednieuwe Kia Niro.



Als we veranderingen toelaten, kunnen er wonderlijke dingen 
gebeuren. Het gedurfde, elegante koetswerkontwerp van de 100% 
elektrische Kia Niro is daar een mooi voorbeeld van. Verwonder u 
over de frisse vormgeving met een expressieve en uitzonderlijke 
look. Het unieke ontwerp - alleen voor EV’s trouwens - heeft 
een mat en glanzend zeshoekig radiatorrooster in twee kleuren 
en een brede bumper in koetswerkkleur met de laadklep in 
het midden. De glanzende Steel Gray koetswerkbekleding en 
Steel Gray Aero-Third Roof Pillar (optioneel) zorgen voor extra 
karakter. De gloednieuwe Kia Niro wordt aangedreven door de 
nieuwste elektromotor, uw garantie op een dynamische rijervaring. 
Samen met de lithium-ionbatterij van 64,8 kWh levert hij een 
puur elektrisch rijbereik van maximaal 460 km* met één enkele 
laadbeurt. Deze crossover geeft u een glimp van de toekomst.

*Het gecombineerde rijbereik bedraagt 460 km volgens de WLTP-cyclus.

Kies vandaag voor een 
elektrische toekomst.



Potentieel, 
van verwondering.

Nieuwe opportuniteiten. Nieuwe mogelijkheden. De ideale manier om op uw bestemming  
te raken? Met de gloednieuwe Kia Niro plug-in hybride (PHEV). Combineer alle voordelen  
van elektrisch rijden met de nieuwste, uiterst efficiënte 1.6 GDI-benzinemotor.  
Hij schakelt naadloos om van hybride naar emissievrij elektrisch rijden: goed voor een flinke 
kostenbesparing en een elektrisch rijbereik tot 65 km*. Aan de buitenkant vallen de strakke, 
gesofisticeerde koetswerklijnen meteen op. De laadklep aan de zijkant is discreet verborgen. 
De kenmerkende Heartbeat-dagrijverlichting vooraan trekt alle aandacht. De achterkant is 
simpelweg mooi, met achterlichten in de vorm van een boemerang, een Heartbeat-reflector, 
een robuuste beschermplaat en een sterke, maar eenvoudige bumper. Ruim baan voor 
krachtig potentieel.

*Het gecombineerde rijbereik van de Niro PHEV met 16” lichtmetalen velgen bedraagt 65 km volgens de WLTP-cyclus.



Duurzaam rijden? Dat kan, ook zonder zich in allerlei bochten te wringen. 
De gloednieuwe Niro Hybride helpt u graag op weg. Een hybride schakelt 
automatisch om tussen een zeer efficiënte benzinemotor en de emissievrije 
elektrische aandrijving, of combineert beide. De batterij wordt opgeladen met 
het regeneratieve remsysteem van Kia. Voeg daar nog een gestroomlijnd, maar 
opvallend en robuust koetswerkontwerp aan toe met een unieke dubbele kap 
die de tijgerachtige look van de voorkant benadrukt. Plus een tweekleurige 
carrosseriekleur en een personaliseerbare Aero-Third Roof Pillar. Deze crossover 
is gemaakt om in de stad te rijden. Opvallend. Indrukwekkend en expressief. 

Denk hybride.
Rij slimmer. 



Geeft ruimte u vleugels? Geeft ruimte om te doen wat u wilt, wanneer u wilt, u energie?  
Dan is de binnenruimte van de gloednieuwe Kia Niro voor u gemaakt. Hij biedt veel 
plaats, heeft tegelijk oog voor detail en heet u meteen hartelijk welkom. Onze ontwerpers 
combineerden het nieuwste design boordevol technologie met milieuvriendelijke en/of 
gerecycleerde materialen, die recht uit de natuur lijken te komen. De Smarter zetels  
staan garant voor een maximaal comfort en minimale vermoeidheid. Onze focus?  
U en uw passagiers optimale ontspanning bieden. Bovendien zorgen de intuïtieve en 
gebruiksvriendelijke kenmerken en functies voor een gemakkelijke interactie met de wagen. 
De gloednieuwe Kia Niro is veel meer dan een futuristische ruimte. Hij dompelt u onder in 
een onuitputtelijke bron van inspiratie.

Verwonderlijk ruim.
Altijd op uw ritme.



Instrumentencluster en infotainmentdisplay van 10,25" (standaard bij Pulse & Pace voor Niro EV/HEV/PHEV).  
Om het minimalistische design extra te benadrukken, heeft de gloednieuwe cockpit van de Kia Niro een ingebouwde dubbele 
display met alle rijgegevens en talrijke functies voor connectiviteit en entertainment. Stapsgewijze instructies tillen uw navigatie 
naar een hoger niveau. Blijf altijd perfect op de hoogte dankzij de nieuwste over-the-air software en kaartupdates. Installeer 
gewoon de Kia Connect-app op uw smartphone voor een naadloze interactie met uw Niro. Zo hebt u toegang tot de Kia 
Connect on-board services met een uitgebreid aanbod: monitoring van voertuiggegevens waaronder de batterijstatus van uw 
EV/PHEV, het brandstofniveau, reisgegevens, online spraakherkenning en weergave van uw smartphoneagenda. 

Minimaal interieur.  
Maximaal rijplezier.
Ons innerlijk maakt ons uniek. Daarom ontdekt u binnen in de gloednieuwe Kia 
Niro meteen wat wij bedoelen met een ontwerp waarbij de bestuurder centraal 
staat. De ruime wagen introduceert de nieuwste ontwikkelingen in technologie 
en duurzame materialen. Op de hightech dubbele digitale display van 10,25" met 
hoge definitie ziet u alle informatie in één oogopslag: het instrumentencluster en de 
infotainmentfuncties vormen samen één gestroomlijnd geheel (standaard bij Niro 
EV, optioneel bij Niro HEV en Niro PHEV). Op de bedieningsdisplay met meerdere 
modi vlak eronder bedient u heel gemakkelijk de instellingen voor multimedia en 
klimaatregeling. Verder wordt u omgeven door het summum in esthetisch design: 
van de stijlvolle zetels die bijdragen aan het ruimtelijke gevoel, tot de gerecycleerde 
materialen met een voelbare textuur. De serene sfeerverlichting en knap bedachte 
troeven zoals dynamische deurafwerkingen en ruime opbergmogelijkheden, maken 
uw wagen helemaal af. Uw ruimte, op uw ritme.

Display met meerdere modi. U bent altijd in controle. Dankzij deze innovatieve 
display is het interieur minder rommelig en intuïtiever. Schakel met één aanraking 
heel eenvoudig tussen infotainment en klimaatregeling.

Shift-By-Wire (SBW) Electric Dial (standaard bij Niro EV en Pulse & Pace bij Niro 
HEV/PHEV). De elektrische centrale draaiknop is altijd perfect binnen handbereik en 
gebruikt shift-by-wire technologie voor nauwkeurig en snel schakelen. De Drive Mode 
Select-knop aan het stuur is erg handig voor snelle logische wijzigingen. Mocht u het 
vergeten, schakelt hij zelfs automatisch naar de parkeerstand (P). Want uw veiligheid 
staat bij Kia altijd voorop.



We worden omgeven door verandering. We gaan 
beter leven, we werken slimmer en rijden duurzamer. 
We voeden onze creatieve geest door één te worden 
met de natuur of gewoon door van elk ogenblik te 
genieten. Kia haalde inspiratie uit al deze uitdagingen 
om de gloednieuwe Kia Niro EV te ontwikkelen.

De nieuwe generatie in elektrisch rijden. Innovatie, 
technologie en gebruiksgemak vormen dé doorbraak 
in duurzame mobiliteit. Een gedurfd en elegant 
koetswerkontwerp sluit naadloos aan bij de 
gestroomlijnde, aerodynamische oppervlakken met 
net dat tikje meer. Het ruime, minimalistische interieur 
komt tot leven dankzij eersteklas recycleerbare 
materialen. Hoogwaardige geëlektrificeerde 
aandrijvingen bieden een uitstekende keuze en 
efficiëntie. Een voortreffelijke veiligheid gaat hand in 
hand met geavanceerde, intuïtieve connectiviteit.

De Kia Niro is verkrijgbaar in negen expressieve 
kleuren met contrasterende kleuropties voor de 
Aero-Third Roof Pillar, plus verschillende bekledingen 
voor de carrosserie, naargelang van het gekozen 
uitrustingsniveau. Geen wonder dat u zich helemaal 
thuis voelt in uw Niro.

Met de gloednieuwe Kia Niro EV zet u een belangrijke 
stap naar kostbare, duurzame mobiliteit. Het gebruiks-
gemak krijgt u er voor niets bij. Laat Kia u verwonderen.

De toekomst lonkt.
Uw elektrische avontuur 
begint nu.



Gepersonaliseerde 17" lichtmetalen velgen. Dit velgdesign in 
de vorm van een vijfdelig blad is exclusief voor de elektrische 
Niro ontworpen en heeft een tweekleurige afwerking met zwarte 
accenten.

Moderne, kenmerkende achterkant. De wagen maakt indruk, 
met zowel de voor- als achterkant. De strakke, eigentijdse 
achterbumper matcht dankzij zijn eenvoudige design met de 
voorkant van de wagen. De aantrekkelijke koetswerkbekleding 
ondersteunt de aerodynamische vormgeving. De LED-
achterlichten in de vorm van een verticale boemerang en 
Heartbeat-reflectoren voegen een unieke, stijlvolle toets toe.

Innovatie staat centraal. 
Voor een blijvende indruk.
Als we kiezen voor een efficiëntere, duurzame manier van rijden, willen we niet 
inboeten op het vlak van stijl. Dankzij de elektrische Niro, met zijn elegante en 
voortreffelijke design, moet u geen toegevingen doen. 

Kenmerkend zeshoekig radiatorrooster 
in twee kleuren. Laat u verleiden door het 
opvallende design van het radiatorrooster.  
Matte en glanzende kleuren vormen een prachtig 
contrast. Het zeshoekige, stereoscopische 
patroon oogt futuristisch en hoogtechnologisch 
vanuit elk standpunt.

Brede bumper met centrale lader.  
De bredere, eyecatching voorbumper ziet  
er stoer, maar tegelijk heel elegant uit. 
De centrale lader werd discreet en slim 
verborgen in de voorbumper om de zeer 
strakke look te behouden.



16 of 18" lichtmetalen velgen. 
Maak uw wagen nog unieker 
met speciaal ontworpen 16 of 18" 
lichtmetalen velgen, naargelang 
van het gekozen uitrustingsniveau.

Geniet van elke rit.
Precies zoals u wilt.
Net als het leven is elke reis weer anders. Elke rit heeft zijn ups 
en downs. De gloednieuwe Niro plug-in hybride (PHEV) heeft een 
geüpgradede batterij en een groter rijbereik. Zo kunt u rekenen op 
een optimale flexibiliteit, waar u ook gaat. Efficiënt toch? 

De gloednieuwe Niro PHEV is een meester in flexibiliteit. Indien 
nodig, schakelt hij automatisch over naar de zuinige benzinemotor 
om de wagen aan te drijven, voldoende warmte te geven of te 
accelereren. Niet nodig? Dan levert de geüpgradede lithium-
ionbatterij van 11,1 kWh een puur elektrisch rijbereik van maximaal 
65 km*. Ideaal voor korte, goedkope ritten.

Slim en robuust. De benzinemotor en geavanceerde plug-in hybride aandrijving werken slim samen: 
de wagen gebruikt elektriciteit om de motor te starten of bij lage of constante snelheden.  
Zo bespaart u brandstof en stoot de wagen minder CO2 uit. Goed voor lage gebruikskosten dus. 

*  Het gecombineerde rijbereik van de Niro PHEV met 16” lichtmetalen velgen bedraagt 65 km  
volgens de WLTP-cyclus.

Aandrijving van de nieuwe generatie. De krachtbron van de Niro PHEV is een zeer 
efficiënte 1.6 GDI-benzinemotor. Hij biedt een betere brandstofzuinigheid dankzij 
nieuwe technologieën op het vlak van koeling, wrijving en verbranding. De wagen 
is uitgerust met de nieuwste automatische transmissie met 6 versnellingen en een 
dubbele koppeling. De garantie voor snel en soepel schakelen. 



Makkelijk kan ook.
Dankzij het beste 
van 2 werelden.
Soms zijn het juist de eenvoudige dingen die het leven zo veel aangenamer 
maken. U hoeft zich niet druk te maken over hoe en waarom. U geniet gewoon 
volop. Geen gedoe, geen zorgen, geen belemmeringen. De gloednieuwe Niro 
Hybride ziet het precies zo.

Dankzij de zeer efficiënte 1.6 GDI-benzinemotor met een automatische 
transmissie met 6 versnellingen en dubbele koppeling stoot de Niro HEV 
minder CO2 uit en is hij brandstofzuiniger zonder opladen. Hij rijdt als een 
gewone benzine- of dieselwagen en laadt de batterij op bij het vertragen.  
Het geavanceerde hybridesysteem bepaalt dan hoe de batterij zo efficiënt 
mogelijk wordt gebruikt zodat u na elke tankbeurt nog verder kunt rijden. 

Efficiënte energierecuperatie. Het regeneratieve remsysteem  
schiet in actie bij elke vertraging: het recupereert de energie en 
slaat ze op in de batterij voor later.

Effectieve beperkte uitstoot. Door om te schakelen tussen  
de benzine- en elektromotor of door beide te gebruiken, stoot 
de wagen minder CO2 uit tijdens dagelijkse ritten, terwijl hij heel 
flexibel en veelzijdig blijft.



Blijf verbonden.  
Laat u inspireren.
Bij Kia geloven we dat verbindingen eindeloos inspireren. En mogelijkheden 
scheppen om grootse ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, 
waar u ook bent en wat u ook zoekt. En dat is precies wat u zult vinden met 
de Kia Connect-app en de Kia Connect on-board services. Ze houden uw auto 
voortdurend in de gaten en bieden naadloos informatie over uw reis. Blijf 
voortdurend op de hoogte aan boord via online navigatie en realtime info over het 
verkeer maar ook over laadstations, parkings, het weer en bezienswaardigheden. 
En dan is er ook nog spraakherkenning en nog veel meer. Via de Kia Connect-app 
krijgt u toegang tot User Profile Transfer, Last-Mile Navigation, Valet Parking, 
Find My Car, Door Control en vele andere functies. Met zoveel troeven binnen 
handbereik wordt elke rit een eindeloze bron van inspiratie.

Vlekkeloos verbonden. Ook als u niet in de wagen bent, is de 
interactieve Kia Connect-app op uw smartphone de handigste 
manier om tijd te besparen en altijd verbonden te blijven. Tik op 
de functie Find My Car om uw wagen in een grote parking of 
onbekende omgeving terug te vinden. Na het parkeren begeleidt 
de last-mile navigation u te voet verder tot aan uw bestemming. 
Rijdt er iemand anders met uw wagen? De valet parkeermodus 
houdt alles voor u in de gaten! Plan uw reis op voorhand via 
Send To Car en controleer de status van uw voertuig voor 
vertrek. Met de deurbediening kunt u zelfs de deuren vanop 
afstand vergrendelen en ontgrendelen. Onder My Trips ziet u uw 
volledige rijhistoriek.

Altijd onderweg. Met de Kia Connect on-board services hebt u 
toegang tot een hele resem naadloze en gedetailleerde informatie 
voor uw rit. Neem de snelste weg naar elke bestemming dankzij 
realtime verkeersinformatie. De navigatie wordt trouwens 
voortdurend bijgewerkt, net als de geschatte aankomsttijd. 
Gebruik de Kia Connect live services om het weer te volgen 
en beschikbare parkeerplaatsen, bezienswaardigheden en 
laadstations te vinden. Een handenvrije bediening? Ook 
dat kan, dankzij de spraakherkenning. Wijzig of reset uw 
voertuiginstellingen op basis van een ander gebruikersprofiel. 
Open uw smartphoneagenda op uw navigatiescherm met de 
third-party calendar en laat u rechtstreeks naar de plaats van  
uw komende afspraken leiden.

Elektrisch gemak. Voor alle elektrische modellen van Kia kunt 
u rekenen op de Kia Connect-app en de Kia Connect on-board 
services. Ze staan steeds weer voor u klaar zodat u altijd de 
controle behoudt. Met de Kia Connect-app kunt u uw laadbeurten 
vanop afstand starten, stoppen en plannen. De Kia Connect   
on-board services helpen u een laadpunt te vinden. Via het up-to-
date realtime netwerk vindt u met gemak laadstations en andere 
info zoals beschikbaarheid en compatibele aansluitingen.

Safety & Service Support. Met Kia Connect zorgt u voor uw 
veiligheid en die van uw wagen dankzij vernieuwende meldingen 
vanop afstand. Via de voertuigstatus ontvangt u een uitgebreid 
rapport over uw wagen: geopende of gesloten ruiten, laadniveau 
van de batterij en andere belangrijke diagnosegegevens. 
Kia Connect stuurt u ook belangrijke waarschuwingen. Het 
antidiefstalalarm waarschuwt u voor mogelijke inbraken. Het 
vehicle idle alarm verwittigt als u vergeet dat de motor draait 
terwijl u in de parkeerstand staat (P) en de deur opent.

 
De afgebeelde Kia Connect-schermen dienen enkel ter illustratie en tonen niet altijd de meest recente versie van de Kia Connect-app en Kia Connect on-board services. 
 
Voor vragen over regelgeving of wettelijke details raadpleegt u de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de wagen aan 
zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden gewijzigd. Voor meer 
informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij uw Kia-partner en op kia.com. Een smartphone met iOS- of Android-besturingssysteem en 
een gsm-contract met data-abonnement zijn noodzakelijk (meerkost).



Blijf geïnformeerd. 
Blijf nieuwsgierig. 
U houdt van het leven. U omarmt elke spannende uitdaging op uw pad en gaat 
voor elke nieuw avontuur aan de horizon. Bij Kia zijn we net zo. Van dagelijks 
woon-werkverkeer, een avontuurlijke weekenduitstap of gewoon een ritje... 
met de Kia life services gaat u slimmer en veiliger op weg. Onze betrouwbare, 
nauwkeurige routebegeleiding zoekt telkens weer de snelste weg op basis van 
realtime verkeersinformatie. Blijf altijd op de hoogte met onze praktische functies 
zoals Live Traffi c, Local Search en Weather. Waar het leven u ook brengt, met Kia 
Live Services bent u er klaar voor. 

Parkeerinformatie en laadstations. Om vlot te parkeren, toont 
het systeem parkings voordat u op uw bestemming aankomt. 
Op basis van historiek laat het de mogelijke parkeerplaatsen 
in straten zien, maar ook de beschikbare parkings met een 

kleurcode. In de online directory ziet u de locatie van laadstations 
maar ook andere details zoals betaalmethoden, beschikbare 
laadpunten en compatibele aansluitingen.

Local Search en Weather. Op zoek naar een sushirestaurant, een 
supermarkt of een bepaalde ontmoetingsplaats? Gebruik gewoon 
Local Search. Wordt het weekend zonovergoten of regenachtig? 
Check voor de zekerheid de weersvoorspellingen. Typ uw 
bestemming in voor een vierdaags overzicht, met minima- en 
maximatemperaturen, zonneschijn en regenbuien.

Live Traffi c.** Het navigatiesysteem zorgt voor zeer nauwkeurige 
realtime verkeersinformatie die om de twee minuten wordt 
bijgewerkt. Zo weet u precies waar u vlot kunt rijden en waar niet. 
Worden de straten te druk? Het systeem waarschuwt u en stelt 
een andere route voor.

Met Android AutoTM blijft u perfect verbonden met uw telefoon. 
Hierdoor worden afl eidingen tijdens het rijden tot een minimum 
beperkt voor een optimale veiligheid. De eenvoudige, intuïtieve 
interface geeft u toegang tot functies zoals Google Maps, apps, mu-
ziek en spraakherkenning. Ze ordent de informatie automatisch in 
de vorm van kaarten die alleen worden getoond als u ze nodig hebt.

Met Apple CarPlayTM gebruikt u uw iPhone slim en veilig tijdens het 
rijden. U ziet al uw favoriete apps op het voertuigscherm en kunt 
dus heel eenvoudig een bestemming opzoeken, iemand bellen, 
naar muziek luisteren... En dat allemaal terwijl uw focus strak op 
de weg gericht blijft. * U hebt een smartphone met data-abonnement nodig om de services te gebruiken.

** Wettelijke beperkingen op deze services kunnen per land verschillen.



Ontspan in alle vrijheid.
Geniet van zijn ruimte.
In een omgeving die in het teken van ontspanning staat, is er ruimte voor 
inspiratie en creativiteit. Kia voorzag de Niro van de nieuwe generatie van een 
langere wielbasis. Het resultaat? Een nog ruimer interieur. De smallere zetels 
vooraan nemen minder plaats in en bieden meer plaats en comfort.  
De Passenger Premium Relaxion Seat komt met allerlei instellingen zodat u 
altijd optimaal zit om vermoeidheid en ongemak te voorkomen.

Verwarmde en geventileerde zetels vooraan. 
De voorste zetels met ventilatiefunctie (standaard 
bij Pace voor Niro EV/HEV/PHEV) bezorgen 
de bestuurder en voorste passagier nog meer 
comfort bij warme temperaturen. Beetje fris? Met 
een eenvoudige tik op de console schakelt u de 
zetelverwarming in (verwarmde zetels vooraan zijn 
standaard bij Pulse & Pace voor Niro EV/HEV/PHEV).

Neerklapbare zetels achteraan (standaard 
bij Pulse & Pace voor Niro EV/HEV/PHEV). 
Dankzij het slimme ontwerp van de voorste zetels 
hebben de achterste passagiers meer beenruimte. 
Bovendien kunnen de achterste zetels neerklappen 
voor maximaal comfort en ruimte. Ook heeft elke 
zitplaats een hoofdsteun en is er een centrale 
armsteun met een opbergvak met uitschuifbare 
bekerhouder.



Slimme opbergoplossingen.
Voor elke behoefte.
Met zijn langere, bredere verhoudingen en wielbasis geeft de nieuwe Kia een gloednieuwe dimensie aan 
ruimte en opberging. In de Niro EV bergt u uw spullen handig op onder de motorkap, onder de laadvloer in 
de kofferruimte en onder de kofferafdekking. Hebt u nog grotere zaken te vervoeren? In dat geval klapt u 
de achterste zetels gewoon neer. De Niro geeft u alle ruimte voor creativiteit en avontuur.

Opbergruimte vooraan (FRUNK). Onder de motorkap van uw Niro EV vindt u de ‘FRUNK’. In deze 
opbergruimte van 20 liter kunt u allerlei spullen kwijt, zoals uw laadkabel en Vehicle-to-Device adapter.

Neerklapbare bank op de tweede rij. Met neergeklapte achterzetels hebt u zomaar 1445 liter aan 
opbergruimte, naargelang de gekozen aandrijving van uw Niro. Ideaal als u langere of grotere spullen 
wilt vervoeren.

Slimme elektrische achterklep (standaard bij Pace voor Niro EV/HEV/PHEV). U kunt de 
elektrische achterklep zo instellen dat hij automatisch op de gewenste hoogte opent. De koffervloer is 
speciaal ontworpen zodat hij beter bij de kofferdrempel aansluit. In- en uitladen ging nog nooit zo vlot!



Altijd alles onder controle.
Waar u ook bent.
Als u kiest voor de Kia Niro EV, dan kiest u voor een overvloed 
aan innovatie. Speciaal op uw maat ontwikkeld. Van onze 
allernieuwste geavanceerde elektromotoren met een groter 
rijbereik tot gebruiksvriendelijke laadopties en een uitgebreid 
laadnetwerk. 

Kia Charge. Dankzij Kia Charge** laadt u uw gloednieuwe Niro EV heel eenvoudig op bij een openbaar laadstation. U kunt altijd rekenen 
op een zorgeloze, gebruiksvriendelijke laadservice, waar u ook gaat. Hoe het werkt? U hebt gewoon de Kia Charge RFID-kaart nodig. 
Met deze kaart hebt u snel en gemakkelijk toegang tot het groeiende DCS-netwerk van ruim 340.000 laadstations in 29 Europese 
landen. Dankzij de vele handige services laadt u uw Kia in geen tijd op.

*Kia Charge en Kia Charge.com worden aangeboden door Digital Charging Solutions. Ga naar kiacharge.com of download de mobiele applicatie voor meer informatie.

Andere apparaten in en buiten de wagen opladen. In tegenstelling tot andere elektrische voertuigen die alleen kunnen opladen, is 
de Kia Niro EV een handige energiebron die overal met u meegaat dankzij de Vehicle-to-Device-functie. Met een volle batterij biedt de 
Vehicle-to-Device-functie tot 3 kW elektriciteit. Ideaal voor een groot tv-scherm of een middelgrote airconditioning wanneer u een dagje 
gaat kamperen. Maar u kunt ook een stofzuiger aansluiten om de wagen te reinigen, een elektrische fi ets opladen, een laptop gebruiken 
of zelfs een koffi emachine meenemen voor de picknick. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Onze nieuwste generatie van krachtige elektromotoren. De Niro EV heeft de nieuwste elektromotor en een lithium-ionbatterij van 
64,8 kWh: goed voor een geschat rijbereik van maximaal 460 km* met een volle batterij. Aan een DC-snellader laadt u de Niro EV van 
10 tot 80 % op in amper 43 minuten. Een laadniveau van 80 % komt overeen met 368 km*. 

*Het gecombineerde rijbereik van de Niro EV bedraagt 460 km volgens de WLTP-cyclus.



Minder zorgen.
Meer genieten.
Bij het ontwerp van de nieuwe Kia Niro was de veiligheid van 
u, uw passagiers en geliefden onze topprioriteit. Daarom is 
de gloednieuwe Niro uitgerust met een heel arsenaal aan 
geavanceerde functies om het risico op ongevallen tot een 
minimum te beperken. Zo bent u zeker van een maximale 
bescherming. 

Met Niro EV Highway Driving Assist (HDA 2) is de snelweg van u (standaard bij Pulse & Pace). De HDA 2 houdt automatisch een 
veilige afstand tot uw voorligger aan en zorgt ervoor dat uw Niro in het midden van de rijstrook blijft rijden. Zo wordt rijden op de 
snelweg veel minder vermoeiend. Tegelijk kan het systeem sturen, optrekken en vertragen. De HDA 2 heeft ook een lane-change-assist: 
als u de richtingaanwijzers inschakelt, helpt deze assistent u van rijstrook te veranderen indien mogelijk.

Niro EV Forward Collision-Avoidance Assist (FCA 2) – met  
afslaan en oversteken (standaard bij Pulse & Pace). De FCA 2 
detecteert voertuigen, voetgangers en fietsers voor u via de 
camera en radar aan de voorkant. Door u te waarschuwen en 
automatisch te remmen, vermijdt het systeem een ongeval of kan 
het de impact ervan beperken. De FCA 2 werkt ook als u bij een 
kruispunt wilt oversteken of afslaan.

Head-Up Display (Premium Pack op Niro (P)HEV en EV). 
De Head-Up Display projecteert rijgegevens op de voorruit. Hij 
toont de instructies van het navigatiesysteem op de weg voor 
u, waarschuwt als u van uw rijstrook afdwaalt en geeft aan welk 
voertuig voor u rijdt.



Highway Driving Assist (HAD) (standaard bij Niro EV Pure, 
Pulse & Pace voor Niro HEV/PHEV). Met de Highway Driving 
Assist wordt rijden op de snelweg veel minder vermoeiend. 
De functie houdt een veilige afstand tot uw voorligger aan en 
zorgt ervoor dat uw Niro in het midden van de rijstrook blijft 
rijden. Tegelijk kan het systeem sturen, optrekken en vertragen. 
In bepaalde omstandigheden past het systeem, in combinatie 
met de Navigation Based Smart Cruise Control (NSCC), de 
snelheid automatisch aan aan de snelheidsbeperking die door de 
navigatiegegevens wordt bezorgd.

Forward Collision-Avoidance Assist (FCA 1.5) (standaard bij 
Niro EV Pure, Pulse & Pace voor Niro HEV/PHEV). Op basis 
van de camera- en radargegevens van uw wagen analyseert het 
FCA-systeem informatie over andere voertuigen, voetgangers en 
fietsers die de weg oversteken, om zo een aanrijding te vermijden. 
De FCA 1.5 voorkomt ook aanrijdingen met voertuigen die aan 
een T-kruising afslaan of die links afslaan bij een kruispunt. Bij 
een mogelijke aanrijding verschijnt er een waarschuwing op uw 
instrumentenbord en worden de remmen maximaal ingedrukt.

Navigation Based Smart Cruise Control (NSCC). Met de Navigation Based Smart Cruise Control rijdt uw wagen aan een veilige snelheid 
met behulp van de navigatie. Druk gewoon op de SCC-knop op het stuur, schakel de navigatie in en uw Niro houdt automatisch rekening 
met de geldende snelheidsbeperking. Bij een andere snelheidsbeperking past de Niro zijn snelheid automatisch aan. Bovendien kan de 
NSCC op basis van navigatiegegevens een aankomende bocht herkennen. Zo kan de wagen zijn snelheid verminderen. Bij het uitrijden 
van een bocht wordt opnieuw de vooraf ingestelde snelheid aangenomen, indien mogelijk.



Remote Smart Parking Assist (RSPA) (optioneel bij Pace voor  
Niro EV/HEV/PHEV). De Remote Smart Parking Assist parkeert de 
Kia Niro voor u, of rijdt zelfs uit een parkeerplaats. Ook als u zelf niet in 
de wagen zit. Zo handig bij een krappe parkeerplaats! Met uw sleutel 
verplaatst u de Niro in een rechte lijn in of uit een parkeerplaats. 
Detecteert uw Niro een obstakel, dan remt hij automatisch.

Safe Exit Assist (SEA) (standaard bij Pulse & Pace voor  
Niro EV/HEV/PHEV). Deze functie voorkomt dat de achterste 
passagiers uit de wagen stappen indien er mogelijk gevaar dreigt.  
In dit geval vergrendelt het systeem de achterste deuren en gaat  
er een waarschuwing af (indien de wagen uitgerust is met 
electronische kindersloten). 

Blind Spot Collision Avoidance Assist (BCA) (standaard bij Pulse 
& Pace voor Niro EV/HEV/PHEV). Dit systeem waarschuwt u indien 
u de richtingwijzers inschakelt en er een risico bestaat op een botsing 
met het voertuig langs of achter u. De Blind Spot Collision-Avoidance 
Assist helpt u ook wanneer u uit een parallelle parkeerplaats rijdt.  
Hij waarschuwt u voor aankomend verkeer achter u.



Het leven is wat u ervan maakt, niet? Al onze accessoires zijn speciaal 
ontworpen om nog meer van het leven te genieten met uw nieuwe Niro.  
Ze zijn stuk voor stuk gemaakt volgens dezelfde strikte normen als uw Niro.  
Of u nu met een EV, PHEV of HEV rijdt. Aan u de keuze!

Onmisbaar in uw leven.

Fietsendrager voor alle trekhaken. Uw ideale reispartner voor een fietsvakantie of -uitstap. Maximaal plezier, minimaal gedoe!  
De drager kan twee fietsen vervoeren met een maximaal gewicht van 60 kg. Hij geeft dieven geen kans en is met gemak te installeren. 
Nog een troef: u kunt de kofferklep zelfs openen met uw fietsen op de drager!

Kofferbeschermer. Hoe nat, vuil of modderig ook... met de  
op maat gemaakte beschermer kan uw koffer alles aan.  
De antislipbeschermer met opstaande randen is waterbestendig 
en duurzaam.

Beschermstrip aan kofferklep en achterbumper.  
Geef uw kofferklep en achterbumper een stijlvol, verfijnd accent. 
Met deze beschermstrips in geborsteld optisch aluminium maakt 
u zeker indruk!

Vloermatten van velours. Wilt u lang genieten van een 
onberispelijk schoon interieur? Deze vloermatten van 
hoogwaardig velours beschermen uw Niro tegen dagelijks vuil. 
Bovendien zien ze er geweldig uit.

Zijstrips. Deze elegante beschermstrips in geborsteld aluminium 
brengen de zijkant van uw Niro tot leven met een subtiele 
optische toets.

Mode 3-laadkabel. Uw Niro snel opladen aan wisselstroom? 
Easy! De kabel heeft Type 2-aansluitingen aan beide uiteinden 
en is geschikt voor dagelijks opladen thuis of aan een openbaar 
laadpunt.

Verwijderbare trekhaak. Een grote lading? Deze roestvrijstalen 
trekhaak van topkwaliteit is ideaal voor een efficiënt transport. Met 
het driepuntsvergrendelsysteem demonteert u hem gemakkelijk, 
veilig en discreet.



Bij het interieurontwerp van het gloednieuwe Niro-gamma stonden de Kia-
designers voor een flinke uitdaging: een interieur ontwerpen waarin eersteklas 
comfort en de nieuwste duurzame materialen samengaan. 

De Niro-zetels komen in verschillende elegante afwerkingen en kleuren. 
Naargelang van het uitrustingsniveau dat u kiest, hebt u de keuze uit een 
stoffen bekleding, een combinatie van stof en kunstleder, en PVC kunstleder 
of PU kunstleder (beide zijn vegan). Bovendien bevat de zetelbekleding in PU 
vegan kunstleder Tencel™. Deze stof is van eucalyptushout en zorgt voor een 
nog natuurlijker gevoel. 

Duurzame zetelbekleding.
Eersteklas comfort.

Pace - tweekleurige 
zetelbekleding in Medium Gray 
en Charcoal PU kunstleder met 
tweekleurig dashboard. Voeg 
een persoonlijke toets toe met de 
zetelbekleding in Medium Gray 
PU kunstleder met meshpatroon 
en grijze stiksels. De Tencel™ stof 
(gemaakt van eucalyptushout) 
zorgt voor een natuurlijker 
gevoel. De hoofdsteun en 
armleuning vooraan zijn ook 
van kunstleder gemaakt. Het 
elegante dashboard heeft een 
Charcoal kleur met Medium 
Gray panelen bovenaan. De 
deurpanelen zijn versierd met 
een donker carbonpatroon en 
het plafond heeft een grijze kleur.

Pace - Charcoal PU  
kunstleder. Het strakke 
meshpatroon in Charcoal PU 
kunstleder combineert mooi 
met stiksels in dezelfde kleur. 
De Tencel™ stof (gemaakt 
van eucalyptushout) zorgt 
voor een natuurlijker gevoel. 
De hoofdsteun en armleuning 
vooraan zijn ook gemaakt van 
kunstleder. Het dashboard is 
donkergrijs. De deurpanelen 
zijn versierd met een donker 
carbonpatroon en het plafond 
heeft een grijze kleur.

Pure – standaard 
Charcoal stof. Het Pure-
uitrustingsniveau komt met 
een zetelbekleding in Charcoal 
geweven stof en een zitting 
met Charcoal stiksels. Dit 
combineert mooi met de 
armleuning in kunstleder. 
De deurpanelen zijn zwart 
geverfd en het plafond is grijs 
(standaard).

Pulse – combinatie van 
Charcoal stof en kunstleder. 
Zetelbekleding in Charcoal 
geweven stof met stiksels in 
dezelfde kleur en een afwerking 
in PU vegan kunstleder. De 
hoofdsteun en armleuning 
vooraan zijn ook gemaakt van 
kunstleder. Het dashboard is 
donkergrijs. De deurpanelen 
zijn versierd met een donker 
carbonpatroon en het plafond 
heeft een grijze kleur.



** Metaalkleur
***  Op Pace is de grijze achterstijl gecombineerd met grijze wielbogen en deurlijsten.

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP)**
(Met grijze achterstijl - 

beschikbaar als optie op Niro EV Pace***)

Aurora Black Pearl (ABP)**

Interstellar Grey 
(AGT)**

Orange Delight (DRG)**
(Met zwarte achterstijl - 

beschikbaar als optie op Pace)

Runway Red (CR5)**

Cityscape Green (CGE)**
(Met zwarte achterstijl - 

beschikbaar als optie op Pace)

Mineral Blue (M4B)**
(Met zwarte achterstijl - 

beschikbaar als optie op Pace)

Steel Grey (KLG)**

1,825 4,420

2,720895 805

1,825 4,420

2,720895 805

1,560

HEV/PHEV (mm)

EV (mm)

Afmetingen

Toon uw persoonlijkheid bij elke rit. U hebt de keuze uit negen opvallende 
kleuren: van urban chic tot gedurfd. Beter nog, voor de eerste keer kiest u 
zelf de kleur van de Aero Third Roof Pillar en koetswerkbekleding. Maak hem 
helemaal van u!

16" lichtmetalen velgen 
met banden 205/60 R16 

(standaard op Pure & Pulse, 
optie op Pace (PHEV))

18" lichtmetalen velgen 
met banden 225/45 R18

(standaard op Pace)
(PHEV: verlies van elektrisch 

rijbereik van ong. 5 km)

Velgen Niro HEV/PHEVVelg Niro EV

17" lichtmetalen velgen 
met banden 215/55 R17

(standaard)

Combineer twee kleuren. 
Maak een statement.



Gerust onderweg.
Bij de aanschaf van een nieuwe Kia willen we dat u zich 
helemaal één voelt met uw wagen. Niet alleen vandaag maar 
ook de komende jaren. Daarom gelden er voor elke nieuwe Kia 
exclusieve uitgebreide garanties. 

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com. Lees alles 
over Kia en onze nieuwe modellen. Kom meer te weten over 
onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve 
brandstoffen zoals vloeibaar aardgas, en de hybride en 
brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch 
onderzoekscentrum momenteel werkt.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een 
offi ciële partner van zowel de UEFA als de FIFA. We sponsoren 
de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een fi nancieringsformule 
aanbieden die optimaal is afgestemd op uw behoeften. 
Hij of zij geeft u graag meer informatie.

Voertuiggarantie van 7 jaar. Elke nieuwe Kia heeft een garantie 
van 7 jaar/ 150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; vanaf 4 jaar 
150.000 km). Deze ‘bumper tot bumper’-garantie is gratis en 
overdraagbaar op volgende eigenaars, op voorwaarde dat de auto 
regelmatig wordt onderhouden volgens het onderhoudsschema.

7 jaar EV/HEV/PHEV batterijgarantie van Kia. Wanneer u 
overstapt op een elektrische (EV), hybride elektrische (HEV) of 
plug-in hybride (PHEV) Kia, is het goed om te weten dat onze 
batterijen gebouwd zijn om lang mee te gaan*. Daarom bieden we 
u graag 7 jaar garantie vanaf de eerste inschrijving of 150.000 km, 
afhankelijk van wat er eerst komt. Ook voor batterijen met een 
laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride elektrische Kia-wagens 

(MHEV) geldt de Kia-garantie voor een periode van 2 jaar vanaf de 
eerste inschrijving, ongeacht het aantal kilometers op de teller. Dit 
betekent dat u jarenlang kunt genieten van ons milieuvriendelijk 
assortiment, elke dag opnieuw. 

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten.
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige 
bescherming en blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende 
bescherming tegen corrosie en een garantie van 12 jaar tegen 
roesten van binnenuit.

* Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische (EV), hybride 
elektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische wagens (PHEV) zijn 
ontworpen om lang mee te gaan. Deze batterijen gaan vergezeld van 
een garantie van 7 jaar vanaf de eerste inschrijving of van 150.000 km, 
wat er ook eerst komt. Voor batterijen met een laag voltage (48 V en 
12 V) in mild-hybride elektrische wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie 
voor een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht het 
aantal kilometers op de teller. Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een 
batterijcapaciteit van 70%. Een vermindering van de batterijcapaciteit 
in HEV’s en MHEV’s wordt niet gedekt door de garantie. Om een 
capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken, raadpleegt u de 
handleiding. Meer informatie over de Kia-garantie op www.Kia.com.
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Kia Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en 
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties 
in deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. 
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren 
licht verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u 
terecht bij uw lokale Kia-dealer.

1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door 
Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van 
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie.

Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.

Voor plug-in hybrid (PHEV) versies, zijn er bepaalde omstandigheden waarin de benzinemotor automatisch 
wordt geactiveerd, zelfs wanneer de wagen in EV-modus staat. Enkele voorbeelden: wanneer het laadniveau 
van de hybride batterij zakt tot een bepaald niveau, wanneer er veel acceleratie wordt gevraagd, of wanneer  
het nodig is om de cockpit te verwarmen. Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.


