


*σε συνθήκες οδήγησης στην πόλη ή 49 χλμ βάσει συνδυασμένου κύκλου WLTP.
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Εάν είστε οπαδός και των δύο κόσμων, πιστεύοντας ότι μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά οι επιδόσεις και ο σεβασμός προς το 
περιβάλλον, τότε η επιλογή του συγκεκριμένου Plug-in Hybrid, είναι το μεγάλο στοίχημα. Το αυτοκίνητο αυτό διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 
(με αυτονομία έως και 65χλμ.* χωρίς την ανάγκη επαναφόρτισης) και κινητήρα εσωτερικής καύσης, γεγονός που το κάνει ιδανικό για τις 
περισσότερες καθημερινές σας μετακινήσεις. Ένας ακόμα λόγος που το υβριδικό αυτό crossover της Kia αποτελεί την καλύτερη πρόταση 
μέχρι σήμερα. Στην εντυπωσιακή του εμφάνιση συντελούν, η πρωτότυπη μάσκα σε μοτίβο διαμαντιού, τα διπλά LED φωτιστικά ημέρας 
σε μορφή βέλους και ο νέος πίσω προφυλακτήρας με τα - επίσης LED - πίσω φωτιστικά σώματα.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΣΜΩΝ

Plug-IN HYBRID



Θα θέλετε να περνάτε πολύ χρόνο στο τιμόνι του νέου Kia Niro Plug-in Hybrid. 

Οι αποχρώσεις του φωτισμού στο ταμπλό, οι καθαρές γραμμές, τα μοντέρνα υλικά και το ευρύχωρο εσωτερικό, 

είναι μερικά από τα συστατικά που συμβάλλουν στην εξασφάλιση ενός υπερ-άνετου περιβάλλοντος.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΙ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ

Plug-IN HYBRID
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Πρόγραμμα Hybrid/EV
Με το πάτημα του πλήκτρου HEV που βρίσκεται δίπλα στο μοχλό των 
ταχυτήτων, σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στην υβρι-
δική και την ηλεκτρική κίνηση. Στην επιλογή EV –ιδανική για οδήγηση 
στην πόλη- το σύστημα χρησιμοποιεί μόνον την ηλεκτρική ενέργεια– με 
μηδενική κατανάλωση και οδήγηση χωρίς εκπομπές ρύπων. Και όταν η 
ισχύς της μπαταρίας κριθεί ότι δεν επαρκεί, το σύστημα απλά γυρίζει 
αυτόματα στην υβριδική επιλογή. Με αυτή την επιλογή λειτουργούν 
ταυτόχρονα και οι δύο πηγές ενέργειας (ηλεκτροκινητήρας και βενζινο-
κινητήρας), για να κινήσουν το αυτοκίνητο. 

Διπλή λειτουργία των χειριστηρίων 
αλλαγής ταχυτήτων
Τα ειδικά χειριστήρια αλλαγής των ταχυτήτων (Paddles) εξασφαλίζουν 
μοναδικά χαρακτηριστικά λειτουργικότητας στο Plugin Hybrid. Με το 
πρόγραμμα Eco, τα χειριστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 
έλεγχο του συστήματος ανάκτησης ενεργείας κατά το φρενάρισμα. 
Αλλάζοντας σε πρόγραμμα Sport τα χειριστήρια δίνουν στον οδηγό τη 
δυνατότητα για γρήγορα ανεβάσματα και κατεβάσματα ταχυτήτων, 
εξασφαλίζοντας μία πιο σπορ οδηγική εμπειρία.

Στη φωτογραφία απεικονίζονται και προαιρετικοί εξοπλισμοί.
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Plug-IN HYBRID

Το εξελιγμένο Kia Niro Plug-in Hybrid προσφέρει σύγχρονη, και εμπνευσμένη από τη 

φύση τεχνολογία, για φιλική προς το περιβάλλον οδήγηση. Χάρη στην εντυπωσιακή 

του εμφάνιση, αποδεικνύεται τόσο ξεκούραστο να το βλέπεις, όσο και να το οδηγείς, 

εξασφαλίζοντας απροβλημάτιστη και χωρίς ρύπους οδήγηση για κάλυψη αποστάσεων 

έως και 65χλμ. σε αστικό περιβάλλον ή 49χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο, βάσει του 

προτύπου WLTP.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σημείο φόρτισης
Εκμεταλλευθείτε τη δυνατότητα φόρτισης είτε από συμβατική οικιακή παροχή 
220V ή από δημόσιο σταθμό φόρτισης. Το νέο Kia Niro Plug-in Hybrid έχει τη 
δυνατότητα φόρτισης της μπαταρίας του από δημόσιο σταθμό φόρτισης (240 V, 
16 A): έως το 100% σε 2 περίπου ώρες και 15 λεπτά.

Συσκευή ελέγχου πάνω στο καλώδιο φόρτισης 
Το νέο Kia Niro Plug-in Hybrid διαθέτει συσκευή ελέγχου φόρτισης ενσωματωμένη 
στο καλώδιο σύνδεσης με το φορτιστή. Η έγχρωμη οθόνη πάνω στο καλώδιο 
εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ώστε να σας δίνει τη δυνατότητα 
να παρακολουθείτε την πρόοδο της φόρτισης.
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Το νέο Kia e-Niro σηματοδοτεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην ηλεκτροκίνηση. Προσθέτει στυλ και ενθουσιασμό στην έννοια της 
φιλικής προς το περιβάλλον οδήγησης. Προσφέροντας μοναδική αυτονομία της τάξης των 615χλμ εντός πόλης (ή μικτού κύκλου 
455χλμ) και δυνατότητες ταχείας φόρτισης, αποτελεί ένα μεγάλο βήμα στην εξέλιξη της τεχνολογίας της ηλεκτροκίνησης. Καθώς 
πρόκειται για ένα αυθεντικό crossover, το αυτοκίνητο συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με την άνεση, χάρη και στον τεράστιο χώρο 
των αποσκευών, που φτάνει τα 451 λίτρα. 

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ CROSSOVER
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΣΤΥΛ

ElECTRIC
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Το εσωτερικό του Kia e-Niro είναι η επιτομή του στυλ. Από 
τη θέση οδήγησης, το μονοκόμματο ταμπλό τραβά αμέσως 
τα βλέμματα. Χαρακτηριστικό του ο νέος high-tech ψηφια-
κός πίνακας οργάνων και η οθόνη TFT LCD υψηλής ευκρί-
νειας των 10.25ιντσών για το σύστημα πλοήγησης και τα 
πολυμέσα. Επιπλέον, στη θέση του παραδοσιακού μοχλού 
των ταχυτήτων υπάρχει ένα περιστροφικό χειριστήριο επι-
λογής των προγραμμάτων οδήγησης.

Το νέο Kia e-Niro είναι η απόδειξη ότι τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν προχωρήσει πολύ μπροστά. Αυτό το 

εντυπωσιακό crossover εφοδιάζεται με την τελευταία τεχνολογία ώστε να κάνει την οικολογική οδήγηση 

πιο βολική και αληθινά απολαυστική.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝElECTRIC

Επιλογή προγραμμάτων οδήγησης 
Το e-Niro προσαρμόζεται στο δικό σας στυλ οδήγησης. Αρχίζοντας με το ιδιαίτερα 
οικονομικό ECO+, το ECO, το Normal και το πιο δυναμικό Sport, αυτά τα τέσσερα 
προγράμματα οδήγησης σας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόσετε όπως εσείς 
επιθυμείτε, τις επιδόσεις και την κατανάλωση ενεργείας του Crossover.

Φωτισμός εσωτερικού
Ιδανική ατμόσφαιρα στην καμπίνα: ο φωτισμός του εσωτερικού προσφέρει έξι 
επιλογές απόχρωσης, ανάλογα με τη διάθεσή σας (Προαιρετικός εξοπλισμός).

Ηλεκτρονικό χειρόφρενο
Αποχαιρετήστε μια για πάντα τον μοχλό του συμβατικού χειρόφρενου. Αρκεί ένα πάτημα 
του πλήκτρου για να ενεργοποιήσετε το χειρόφρενο.

Ανάκτηση ενέργειας στο φρενάρισμα
Το νέο Kia e-Niro διαθέτει σύστημα ανάκτησης ενεργείας νέας γενιάς. Με την επιλογή 
πρόγραμματος οδήγησης "Single Paddle", κρατώντας το χειριστήριο, το αυτοκίνητο μπορεί 
να επιβραδύνει μέχρι να σταματήσει τελείως χωρίς να πατήσετε καθόλου το πεντάλ των 
φρένων. Αφήνοντας το χειριστήριο, το σύστημα επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία. 
Είναι ένας άλλος τρόπος οικονομικής οδήγησης που αυξάνει την αυτονομία  της  μπαταρίας.

Android AutoTM έχει σχεδιαστεί για να έχετε πάντα συνδεδεμένο το τη-
λέφωνό σας - ενώ διατηρείτε την προσοχή σας στραμμένη πάντα στο 
δρόμο. Η απλή και σχεδόν διαισθητική χρήση του interface  σας επι-
τρέπει να έχετε πρόσβαση σε εφαρμογές όπως το google Maps, η μου-
σική και ο φωνητικός έλεγχος, ταξινομώντας αυτόματα τις πληρο-
φορίες σε απλές κάρτες που εμφανίζονται ακριβώς όταν χρειάζονται.

Apple CarPlayTM είναι ένας έξυπνος και ασφαλής τρόπος χρήσης του 
iPhone σας κατά την οδήγηση. Αναπαράγει στην οθόνη του Niro όλες 
τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ώστε να μπορείτε να λάβετε οδηγί-
ες, να καλέσετε έναν αριθμό και να ακούσετε μουσική - τα πάντα χωρίς 
να χρειάζεται να αποσπαστεί καθόλου η προσοχή σας από το δρόμο.
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ElECTRIC

Αεροκουρτίνα: Μία αεροκουρτίνα δημιουργεί επιτα-

χυνόμενη ροή αέρα στο εμπρός μέρος του αυτοκινή-

του περιορίζοντας τις αεροδυναμικές αντιστάσεις που 

προκαλούνται από τους στροβιλισμούς του αέρα, και 

εξασφαλίζοντας άριστη αεροδυναμική συμπεριφορά.

Η μεγάλης ισχύος μπαταρία μπορεί να φορτιστεί από 20 έως 80% σε μόλις 42 λεπτά μέσω ταχυφορτιστή των 80kW και άνω - 

έτσι θα έχετε το νέο σας Kia πάντα στη διάθεσή σας, έτοιμο και φορτισμένο για οδήγηση, μέχρι εσείς να κάνετε τη βόλτα σας 

στην πόλη. Το νέο Kia e-Niro έχει τη δυνατότητα να κάνει την ηλεκτρική οδήγηση, περισσότερο άνετη όσο ποτέ άλλοτε. 

Σχεδιασμένο τόσο για μεγάλα ταξίδια όσο και για οδήγηση στην πόλη, το μοντέλο με τον κινητήρα των 204 ίππων έχει τη 

δυνατότητα να καλύψει απόσταση εντός πόλης έως 615χλμ (ή σε μικτό κύκλο 455χλμ), και το αντίστοιχο των 136 ίππων 

εντός πόλης έως  405χλμ (ή σε μικτό κύκλο 289χλμ).

Μπαταρία: Το e-Niro σας προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής της 

μπαταρίας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες. Η επι-

λογή της μπαταρίας των 64kWh εστιάζει στις μεγάλες διαδρομές 

για κάλυψη αποστάσεων έως και 615 χιλιομέτρων. Μπορεί να 

φορτιστεί από το 20 έως το 80% της ισχύος της, μέσω ενός ταχυ-

φορτιστή 80kW και άνω. Εάν οδηγείτε κυρίως σε αστικό περιβάλ-

λον, μπορείτε να επιλέξετε την μπαταρία των 39.2 kWh που σας 

προσφέρει αυτονομία έως και 405 χιλιομέτρων.

Κινητήρας: Σε συνδυασμό με τη μεγάλης ισχύος μπαταρία, ο 

κινητήρας των 150kW (204Hp) επιταχύνει από 0-100χλμ/ώ σε 

7.8 δευτερόλεπτα. Μία τόσο δυναμική εκκίνηση ταιριάζει απόλυτα 

με το εντυπωσιακό design του νέου Kia e-Niro.

ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΗ
Η ΦΟΡΤΙΣΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ
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Το νέο μας σύστημα πλοήγησης με τις υπηρεσίες δικτύωσης της Kia, που παρέχονται από την 

TomTom Live Services, προσφέρει αξιόπιστη καθοδήγηση με κορυφαίο επίπεδο ακρίβειας. Κέντρο του 

συστήματος είναι μια μονάδα WiFi που επιτρέπει στο σύστημα πλοήγησης του Niro να συνδεθεί στο 

Internet μέσω του smartphone σας.*

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ
ΠΟΥ; ΠΟΤΕ; ΠΩΣ; 

Live πληροφορίες για την κυκλοφορία (Live traffic)         
Το σύστημα πλοήγησης παρέχει μεγάλης ακρίβειας και 
σε πραγματικό χρόνο, πληροφόρηση για την κυκλοφορία, 
η οποία ανανεώνεται κάθε δύο λεπτά ώστε να γνωρίζετε 
σε ποια σημεία η κυκλοφορία διεξάγεται ομαλά και ποια 
σημεία να αποφύγετε. Σε περίπτωση που στη διαδρομή 
σας υπάρχει μποτιλιάρισμα, το σύστημα σας προτείνει 
εναλλακτικές διαδρομές. 

Τοπική αναζήτηση  Εάν ψάχνετε ένα εστιατόριο, ένα 
supermarket ή ένα συγκεκριμένο μέρος συνάντησης, 
απλά επιλέξτε την Τοπική Αναζήτηση. Η βάση δεδο-
μένων περιλαμβάνει 500 κατηγορίες αναζήτησης, 
25.000 λέξεις κλειδιά και 250.000 τοποθεσίες, ώστε να 
είστε σίγουρος ότι θα βρείτε αυτό που αναζητάτε.

Κάμερες/επικίνδυνες περιοχές** Ενημέρωση για την 
ύπαρξη σταθερών ή φορητών καμερών ελέγχου ταχύ-
τητας καθώς και περιοχών απαγόρευσης κυκλοφορίας. 
Το σύστημα σας προειδοποιεί επίσης για περιοχές όπου 
συμβαίνουν συχνά ατυχήματα, και σας ενημερώνει για 
αυτά τα επικίνδυνα σημεία.

Πρόγνωση καιρού Θα είναι άραγε το Σ/Κ που προγραμ-
ματίζετε μία εκδρομή, ηλιόλουστο ή βροχερό; Ρίξτε μία 
ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Απλά πληκτρολογή-
στε τον προορισμό σας και στην οθόνη του αυτοκινή-
του σας θα εμφανιστεί μία περίληψη της πρόγνωσης για 
τον καιρό των 4 επόμενων ημερών με στοιχεία όπως οι 
μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες, η ταχύτητα του 
ανέμου και η πιθανότητα βροχής ή ηλιοφάνειας. 

Πληροφορίες για Parking  Σας βοηθά στην αναζήτηση 
μία θέσης στάθμευσης. Το σύστημα θα σας υποδείξει 
τις θέσεις παρκινγκ πριν ακόμα φτάσετε στον προο-
ρισμό σας. Θα σας ενημερώσει για πιθανές θέσεις στο 
δρόμο με βάση το ιστορικό, αλλά και θέσεις εκτός της 
διαδρομής σας, με διαθεσιμότητα που σημειώνεται με 
χρωματικό κώδικά.

Πληροφορίες για βενζινάδικα   Κινδυνεύετε να μείνετε 
από καύσιμα; Το σύστημα θα εμφανίσει τα πλησιέστερα 
βενζινάδικα καθώς και τις τιμές τους, με τη βοήθεια 
της online βάσης δεδομένων της TomTom, ώστε 
να προγραμματίσετε κατάλληλα τις στάσεις σας για 
ανεφοδιασμό.

* Για τη λειτουργία αυτών των υπηρεσιών απαιτείται η χρήση Smartphone με σύνδεση data.  ** Ανάλογα με τη χώρα χρήσης, ενδέχεται να υπάρχουν νομικοί περιορισμοί για αυτές τις υπηρεσίες.

Πίνακας ελέγχου με ψηφιακή οθόνη 7" TFT
Μία έξυπνα σχεδιασμένη, και εύκολα διαμορφώσιμη οθόνη ελέγχου παρέχει πληροφορίες για τη θερμοκρασία, ειδοποιήσεις για χαμηλή πίεση των ελαστικών, και άλλες 
χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του αυτοκινήτου και το ταξίδι σας. Απεικονίζει επίσης και την κατάσταση του υβριδικού συστήματος φόρτισης, τη χωρητικό-
τητα της μπαταρίας και του ρεζερβουάρ των καυσίμων και τη χρήση του κινητήρα. Η οθόνη υψηλής ευκρίνειας σας δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης, με μία μόνο ματιά, 
ενός μεγάλου αριθμού πληροφοριών.

Σύστημα πλοήγησης
Εξαιρετικά εύκολο στην λειτουργία και τη χρήση του το 
σύστημα πλοήγησης των Hybrid και Plug-in Hybrid 
μοντέλων, εμφανίζει τους δρόμους, τις εναλλακτικές για 
συντομότερη διαδρομή, και μία πληθώρα ακόμα ζωτικών 
πληροφοριών, στην έγχρωμη και υψηλής ευκρίνειας 
ψηφιακή οθόνη αφής των 10.25". Συνδέεται επίσης και με 
την κάμερα οπισθοπορείας και απεικονίζει κατευθυντήρι-
ες γραμμές της πορείας σας με όπισθεν. Η οθόνη έχει 
δυνατότητα διαχωρισμού σε τρείς τομείς για εύκολη πρό-
σβαση σε διαφορετικές εφαρμογές, πληροφορίες για το 
αυτοκίνητο και πολυμέσα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποι-
ηθεί για το χειρισμό του κορυφαίου προαιρετικού ηχοσυ-
στήματος της JBL® με τα 8 ηχεία. Όλα τα μοντέλα του 
Niro είναι συμβατά με συσκευές που ενσωματώνουν λει-
τουργικό Android AutoTM και Apple CarPlayTM.
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Το νέο Kia Niro αφήνει σε εσάς τις πολλές επιλογές της προσωπικής διαμόρφωσης του ευρύχωρου εσωτερικού του. 

Οι γενναιόδωρες διαστάσεις της καμπίνας προσφέρουν σε εσάς και τους επιβάτες σας άφθονους χώρους για τα 

κεφάλια και τα πόδια, ενώ το τεράστιο πορτμπαγκάζ φροντίζει για όλες τις αποσκευές. Τα πίσω καθίσματα διαθέτουν 

επιλογή ασύμμετρης αναδίπλωσης (60:40) που σας εξασφαλίζει ότι ποτέ δεν θα προβληματισθείτε με το μέγεθος 

ούτε και την ποσότητα των αποσκευών σας. Τέλος, ο κορυφαίος για ηλεκτροκίνητο crossover αυτοκίνητο χώρος 

αποσκευών, θα σας χαρίσει την ευελιξία που επιθυμείτε.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΜΙΑ ΕΥΡΥΧΩΡΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗ

Χώρος φόρτωσης

Χώρος φύλαξης κάτω από το πάτωμα Αναδιπλούμενα 60:40 πίσω καθίσματα 

Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ
Ακόμα και αν όλες οι θέσεις είναι γεμάτες, το πορτμπαγκάζ του Niro μπορεί να χωρέσει έναν εντυπωσιακό αριθμό 
αποσκευών. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να ταξιδεύετε, να κάνετε τα ψώνια σας, ή τις αθλητικές σας 
δραστηριότητες, μεταφέροντας τα πάντα και να έχετε πάντα στη διάθεσή σας, άπλετο χώρο για όλη την 
οικογένεια ή την παρέα σας. Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 1.322 λίτρα 
στην έκδοση PHEV, και τα 1.405 στην EV.

451 lt EV    324 lt PHEV

Πλήρως και ασύμμετρα αναδιπλούμενα
πίσω καθίσματα
Οι πλάτες των πίσω καθισμάτων μπορούν να αναδιπλωθούν σε διάταξη 60:40 και να 
δημιουργήσουν ένα εντελώς επίπεδο πάτωμα στο χώρο φόρτωσης εξασφαλίζοντας 
μέγιστη χωρητικότητα και απόλυτη ευελιξία ικανοποιώντας κάθε σας μεταφορική 
ανάγκη. 

Ευελιξία στο εσωτερικό 
Το εσωτερικό του Niro είναι τόσο ευέλικτο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει ένα 
πραγματικά ελεύθερο lifestyle. Είναι εξοπλισμένο για μία χαλαρή νυχτερινή βόλτα 
στην πόλη, μία ημερήσια εκδρομή στην ύπαιθρο, ή μία εβδομάδα σε ένα μεγάλο οδικό 
ταξίδι. 



DRIVE WiSE, η τεχνολογία των συστημάτων υποβοήθησης Kia ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), είναι η εξασφάλιση της 

οδηγικής απόλαυσης και των καλύτερων συνθηκών σε ότι αφορά την ασφάλεια των επιβατών και των πεζών. Δουλειά των συστημάτων 

αυτών είναι να αναλαμβάνουν δράση απαλλάσσοντας τον οδηγό από δύσκολες και περίπλοκες ενέργειες.

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Προειδοποίηση σύγκρουσης σε τυφλό σημείο
(Blind Spot Collision Warning - BCW)
Το σύστημα BCW χρησιμοποιεί αισθητήρες που ελέγχουν τις πλευρές και το πίσω 
μέρος του αυτοκινήτου και μέσω οπτικών ενδείξεων προειδοποιεί τον οδηγό ένα 
υπάρχει αυτοκίνητο στις τυφλές του γωνίες. Το σύστημα αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
χρήσιμο στα προσπεράσματα και στις αλλαγές λωρίδας. 

Σύστημα Eco DAS (Driver Assistance System)
Το νέο σύστημα υποβοήθησης οικο-οδήγησης (Eco-DAS), συνδυάζει τη λειτουργία 
των συστημάτων CGC (Coasting Guide Control/έλεγχος κίνησης με Ρολάρισμα) και 
PEC (Predictive Energy Control/προληπτική οικονομία), που συνδέονται άμεσα με το 
σύστημα πλοήγησης, την κάμερα & το ραντάρ και επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να 
προλαμβάνει τις κυκλοφοριακές συνθήκες στη διαδρομή του ώστε να μειώσει την 
κατανάλωση ενέργειας ή να εντοπίσει ευκαιρίες για να επαναφορτίσει τη μπαταρία. 

Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης ορίου ταχύτητας
(Intelligent Speed limit Warning - ISlW)
Η λειτουργία του ISLW σας βοηθά να τηρείτε το όρια ταχύτητας. Με τη βοήθεια της 
κάμερας στο παρμπρίζ, το σύστημα αναγνωρίζει τις πινακίδες των ορίων ταχύτητας 
και τα απαγορευτικά σήματα προσπέρασης και εμφανίζει τις πληροφορίες στον πίνα-
κα οργάνων και στην οθόνη του συστήματος πλοήγησης, ώστε να πραγματοποιήσετε 
τις κατάλληλες ενέργειες. 

Έξυπνο Cruise Control με λειτουργία Stop & go (SCC)
Το σύστημα μπορεί να ρυθμίζει την ταχύτητα του Niro αλλά και την απόσταση από το 
προπορευόμενο αυτοκίνητο, προσαρμόζοντας ανάλογα τη δική σας ταχύτητα. Εάν 
το προπορευόμενο επιταχύνει τότε και το Niro επιταχύνει μέχρι την επιλεγμένη ταχύ-
τητα. Εάν το προπορευόμενο όχημα επιβραδύνει, το σύστημα  επιβραδύνει το αυτο-
κίνητό σας ακόμα και αν αυτό χρειάζεται να ακινητοποιηθεί τελείως. 

Προειδοποίηση σύγκρουσης με πίσω 
διασταυρούμενο όχημα (Rear Cross 
Traffic Collision Warning - RCCW)
Όταν βγαίνετε με όπισθεν από ένα χώρο στάθμευσης ή 
από ένα γκαράζ, το σύστημα σας προειδοποιεί εφόσον 
εντοπίσει ότι διασταυρώνεστε με αυτοκίνητο που κινεί-
ται στη λωρίδα σας. 

Υποβοήθηση στη χρήση των προβολέων 
(High Beam Assistant - HBA)
Η κάμερα στο παρμπρίζ, αναγνωρίζει τα αυτοκίνητα που 
κινούνται τη νύχτα στο αντίθετο ρεύμα  και αλλάζει 
αυτόματα τα φώτα από μεγάλη σε μεσαία σκάλα για να 
μην τυφλώνετε τους άλλους οδηγούς. 

Υποβοήθηση διατήρησης πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας 
(lane Following Assist -lFA)
Το LFA ελέγχει την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και τις κινήσεις του τιμονιού σε σχέση με 
τα προπορευόμενα αυτοκίνητα. Αυτό κάνει ευκολότερη και ασφαλέστερη την οδήγηση 
σε μποτιλιάρισμα. Διατηρεί μια ασφαλή απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, 
διατηρώντας το αυτοκίνητό σας στο μέσον της επιλεγμένης λωρίδας με ταχύτητες από 
0  έως 180χλμ/ώ.

Αισθητήρες πάρκινγκ εμπρός/πίσω 
(Parking Distance Warning - PDW)
Για ασφάλεια στο παρκάρισμα σε στενούς χώρους, οι 
αισθητήρες υπερήχων που είναι τοποθετημένοι στον 
εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, σας ειδοποιούν για 
τυχόν  ύπαρξη  εμποδίων.  

Υποβοήθηση διατήρησης πορείας στα όρια της λωρίδας 
κυκλοφορίας (lane Keeping Assist-lKA)
Το στάνταρ σύστημα LKA χρησιμοποιεί μία κάμερα στο εμπρός μέρος του 
αυτοκινήτου που αναγνωρίζει τα όρια της επιλεγμένης λωρίδας κυκλοφορίας και 
υποβοηθά αυτόματα με κινήσεις του τιμονιού στην διατήρηση της πορείας μέσα στα 
όρια των διαγραμμίσεων. 
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Χάλυβας υπερ-υψηλής αντοχής (Advanced High Strength 
Steel / AHSS) και θερμοκολλημένο ατσάλι
Πάνω από το 53% των μερών του νέου Kia Niro είναι κατασκευασμένα από χάλυβα 
υπερ-υψηλής αντοχής (AHSS), επιτυγχάνοντας έτσι πολύ υψηλό βαθμό στρεπτικής 
ακαμψίας. Σε 24 περιοχές που δέχονται υψηλά φορτία, εφαρμόζεται η μέθοδος της 
θερμοκόλλησης των επιμέρους τμημάτων. Οι συγκεκριμένες λύσεις βελτιώνουν 
σημαντικά την ακαμψία του αμαξώματος, αυξάνουν το βαθμό προστασίας της 
καμπίνας και βελτιώνουν το επίπεδο των δυναμικών επιδόσεων. 

Μέρη του αμαξώματος από αλουμίνιο 
(καπό / πορτμπαγκάζ) 
Ενώ για τα βασικά μέρη του αμαξώματος έχει χρησιμοποιηθεί, 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε, χάλυβας υπερ-υψηλής αντοχής, 
το καπό και η πόρτα του χώρου αποσκευών είναι κατασκευα-
σμένες από αλουμίνιο. Η λύση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τον 
περιορισμό του βάρους κατά 11 κιλά, γεγονός που συμβάλλει 
στην εξασφάλιση καλύτερης οδικής συμπεριφοράς και μείωσης 
της κατανάλωσης. 

53%

Χάλυβας υπέρ 
υψηλής αντοχής

24parts 140m

Θερμοκολλημένα 
εξαρτήματα 

Εξελιγμένες 
διαδικασίες 
κόλλησης 

2120

Αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης            
(Forward Collision - Avoidance Assist - FCA)      

Προστασία των πεζών

Η προστασία των πεζών από το σύστη-
μα FCA περιλαμβάνει και τον εντοπισμό 
τους. Εάν οι αισθητήρες του ραντάρ ή 
οι εμπρός κάμερες εντοπίσουν ακίνητο 
ή κινούμενο πεζό στην πορεία του αυ-
τοκινήτου, το FCA θα σας προειδοποι-
ήσει. Εάν δεν αντιδράσετε, το σύστημα 
αναλαμβάνει ενεργοποιώντας τα φρένα 
ώστε να αποφευχθεί ή σύγκρουση ή να 
μετριαστούν οι επιπτώσεις του ατυχή-
ματος.

Παρακολούθηση αυτοκινήτων μπροστά μας

Το FCA εντοπίζει τα οχήματα που κινούνται μπροστά και 
επεξεργάζεται τα στοιχεία της πορείας τους. Εφόσον το 
σύστημα αναγνωρίσει ότι επίκειται σύγκρουση, θα σας 
προειδοποιήσει και αν δεν αντιδράσετε θα επέμβει εφαρ-
μόζοντας τη μέγιστη πίεση στα φρένα με στόχο να απο-
τρέψει τη σύγκρουση με το μπροστινό αυτοκίνητο, ή να 
περιορίσει τις συνέπειες από αυτήν. Το Niro έχει τη δυνα-
τότητα να ενεργεί για να σας προστατέψει. Η τεχνολογία 
DRIVE WiSE με τη λήψη στιγμιαίων αποφάσεων, σας 
βοηθά να αποφεύγετε προβλήματα και εκπλήξεις και να 
φτάνετε πάντα με ασφάλεια στον προορισμό σας.

Αξιολογώντας τα δεδομένα από την κάμερα και το ραντάρ, το σύ-
στημα υποβοήθησης αποφυγής εμπρόσθιας σύγκρουσης (FCA) 
μπορεί να αναγνωρίσει το ενδεχόμενο μίας σύγκρουσης με άλλο 
όχημα, πεζό ή εμπόδιο, να σας προειδοποιήσει, ακόμα και να επέμβει 
εφαρμόζοντας τη μέγιστη δύναμη στα φρένα για να ακινητοποιήσει 
το αυτοκίνητο πριν τη σύγκρουση, ή να περιορίσει τις επιπτώσεις σε 
περίπτωση που αυτό είναι αναπόφευκτο. 

Εκτός από το Design που αντανακλά το χαρακτήρα του, το Niro είναι κατασκευασμένο με γνώμονα την ασφάλεια. 

Ο καλύτερος τρόπος που η σημερινή τεχνολογία μπορεί να σας βοηθήσει είναι να σας κρατήσει μακριά από 

προβλήματα και να σας οδηγήσει με ασφάλεια στις καθημερινές σας διαδρομές. 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ



Clear White (uD)* 

(*) Μη μεταλλικό χρώμα

Aurora Black Pearl (ABP)

Silky Silver (4SS) Platinum graphite (ABT)

Deep Cerulean Blue (C3u)
Διαθέσιμο μόνο για PHEV

Snow White Pearl (SWP) Steel grey (Klg) 

Interstellar grey (AgT)
Διαθέσιμο μόνο για Ηλεκτρικό

Horizon Blue (BBl)
Διαθέσιμο μόνο για PHEV

gravity Blue (B4u)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΝΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
Το Kia Niro διαθέτει τα πάντα που έχουν σχέση με το προσωπικό στυλ:

Τα κορυφαίας ποιότητας υλικά, προσφέρουν άψογο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Καθίσματα με ύφασμα και συνθετικό δέρμα, 
αποκλειστικά για το Ηλεκτρικό Niro.

Καθίσματα με ύφασμα και δέρμα, 
αποκλειστικά για το Niro PHEV.

Τροχοί

Ζάντα Αλουμινίου 16"
(για Niro PHEV)

Ζάντα Αλουμινίου 17"
(για Ηλεκτρικό Niro) Διαστάσεις (mm)

Μήκος (mm) 4,355

Πλάτος (mm) 1,805

Ύψος (mm) 1,545/1,560*

Μεταξόνιο (mm) 2,700

Ύψος από το έδαφος 160/155*

Χωρητικότητα καυσίμου (για PHEV) 45

Χώρος αποσκευών (λίτρα VDA) 324-1,322 / 451*-1,405*

1η σειρά καθισμάτων 2η σειρά καθισμάτων

Διαθέσιμο ύψος (mm) 1,018 993/957*

Χώρος για τα πόδια (mm) 1,059 950/914*

Χώρος για τους ώμους (mm) 1,423 1,402/1,400*

Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικές διαστάσεις 
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Κινητήρας Niro 1.6 lt GDi PHEV Niro EV

Κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόματο 6-DCT Αυτόματο 1-ΑΤ

Κίνηση στους εμπρός τροχούς στους εμπρός τροχούς

Τύπος καυσίμου Plug-in Hybrid (Βενζίνη) Ηλεκτρικό

Αριθμός βαλβίδων 16 (4 ανά κύλινδρο) -

Κυβισμός (κ.ε.) 1.580 -

Συνδυασμένη μέγιστη ισχύς (ps/rpm) 141 / 5.700 -

Μέγιστη ισχύς θερμικού κινητήρα μόνο (ps/rpm) 105 / 5.700 -

Συνδυασμένη μέγιστη ροπή (Νm/rpm) 265 / 1η ταχύτητα (1.000-2.400) -

Μέγιστη ροπή θερμικού κινητήρα μόνο (Nm/rpm) 147 / 4.000 -

Μέγιστη ισχύς ηλεκτρικού κινητήρα (ps/rpm) 60,5
204 / 3.800-8.000 (με κινητήρα 204ps)
136 / 2.600-8.000 (με κινητήρα 136ps)

Μέγιστη ροπή ηλεκτρικού κινητήρα (Nm/rpm) 170
395 / 0-3.600 (με κινητήρα 204ps)
395 / 0-2.400 (με κινητήρα 136ps)

Μέγιστη ταχύτητα (km/h) 172
167 km/h (με κινητήρα 204ps)
155 km/h (με κινητήρα 136ps)

Μέγιστη ταχύτητα με ηλεκτροκίνηση μόνο (km/h) 117
167 km/h (με κινητήρα 204ps)
155 km/h (με κινητήρα 136ps)

Τύπος μπαταριών LIPB (lithium Ion Polymer Battery) LIPB (lithium Ion Polymer Battery)

Τάση μπαταριών (Volt) 360
356 (με κινητήρα 204ps)
327 (με κινητήρα 136ps)

Χωρητικότητα μπαταριών (Ah) 24,7
180 (με κινητήρα 204ps)
120 (με κινητήρα 136ps)

Ενέργεια μπαταριών (kWh) 8,9
64 (με κινητήρα 204ps)

39,2 (με κινητήρα 136ps)

Ισχύς μπαταριών (kW) 59
170 (με κινητήρα 204ps)
104 (με κινητήρα 136ps)

Βάρος μπαταριών (kg) 117
457 (με κινητήρα 204ps)
317 (με κινητήρα 136ps)

Μέγιστη ταχύτητα με ηλεκτροκίνηση μόνο (km/h) 117
167 km/h (με κινητήρα 204ps)
155 km/h (με κινητήρα 136ps)

Εκπομπές CO2 (συνδυασμένη) 29 g/km 0

Κατανάλωση καυσίμου (συνδυασμένη) 1,3 λίτρα / 100 km 0

Αυτονομία με ηλεκτροκίνηση μόνο 58 km

Πόλης 615km (με κινητήρα 204ps)
Πόλης 405km (με κινητήρα 136ps)
Μικτή 455km (με κινητήρα 204ps)
Μικτή 289km (με κινητήρα 136ps)

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh / 100 km) 12,2
15,9 (με κινητήρα 204ps)
15,3 (με κινητήρα 136ps)

Απόβαρο (kg) 1.576
1.791 (με κινητήρα 204ps)
1.646 (με κινητήρα 136ps)

Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος (kg) 2.000
2.230 (με κινητήρα 204ps)
2.080 (με κινητήρα 136ps)

Μέγιστο βάρος ρυμούλκισης με φρένα (kg) 1.300 -

Μέγιστο βάρος ρυμούλκισης χωρίς φρένα (kg) 600 -

(*) Ηλεκτρικό Niro
Yacht Blue (Du3)
Διαθέσιμο μόνο για Ηλεκτρικό

Runway Red (CR5)



Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Κάποια από τα μέρη του εξοπλισμού που απεικονίζονται ή περι-
γράφονται σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να μην διατίθενται ως στάνταρντ εξοπλισμός και μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη 
χρέωση. Η KΙΑ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών και του εξοπλισμού χωρίς προηγούμε-
νη ενημέρωση. Τα χρώματα που απεικονίζονται μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά εξαιτίας περιορισμών 
της διαδικασίας εκτύπωσης. Συμβουλευτείτε τον επίσημο έμπορο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες, καθώς 
και για τη διαθεσιμότητα εκδόσεων και χρωμάτων.

Η ζωή είναι ευχάριστη, απρόβλεπτη και συναρπαστική! 
Ό,τι και αν συμβεί, ότι και αν θέλετε να κάνετε, όπου και 
αν θέλετε να πάτε, το KIA Niro θα είναι εκεί για να πραγ-
ματοποιήσει κάθε σας επιθυμία. 

7ετής εγγύηση οχήματος
Κάθε KIA καλύπτεται από τη μοναδική στην αγορά εγγύη-
ση για νέο αυτοκίνητο που διαρκεί για 7 έτη ή 150.000 χι-
λιόμετρα. Για τα πρώτα 3 χρόνια δεν υπάρχει περιορισμός 
χιλιομέτρων που μπορείτε να καλύψετε. Αυτή η εγγύηση 
είναι δωρεάν και μεταβιβάσιμη σε επόμενους ιδιοκτήτες, 
με την προϋπόθεση ότι το αυτοκίνητο συντηρείται στο 
επίσημο δίκτυο σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης.

5ετής εγγύηση βαφής και 12ετής εγγύηση
κατά της διάτρησης
Η υψηλής ποιότητας βαφή του αμαξώματος εξασφαλίζει 
μακρόχρονη προστασία και λάμψη για το νέο σας KIA. 
Επίσης, διαθέτει ειδική προστασία από τη διάβρωση και 
12ετή εγγύηση κατά της σκουριάς εσωτερικά.

Μείνετε σε επαφή με την KIA
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.kia.gr και τη σελίδα στο 
Facebook fb.com/kiamotorsgreece για να ενημερωθείτε 
για όλα τα τελευταία νέα μας. 

Χρηματοδότηση
Ο επίσημος έμπορος της KIA μπορεί να σας βοηθήσει με 
ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης που ταιριάζει καλύτερα 
στις ανάγκες σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες απευ-
θυνθείτε σε έναν από αυτούς για να έρθετε ακόμα πιο 
κοντά σε ένα αυτοκίνητο KIA.
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ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31, Τ.Κ. 145 64, Κ. ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ.: 210 550 70 00  info@kia.gr

www.kia.gr

Kia Motors Greece

  Κατεβάστε δωρεάν το KIA Service App.

Q U A L I T Y  R E D E F I N E D

YEAR WARRANTY


