Юни - Декември 2020
Модел / Двигател

Мощност

Скоростна кутия

Батерия

Задвижване

Купе

Врати

Оборудване:

Business

Comfort

NIRO EV 100 KW
136 кс
Автоматична
39 kWh
FWD Предно предаване C-CUV
5 Врати
Цени:
76 990
81 600
NIRO EV 150 KW
204 кс
Автоматична
64 kWh
FWD Предно предаване C-CUV
5 Врати
81 990
86 960
ОБОРУДВАНЕ
Оборудване "Business"
Интериор:
Екстериор:
Kлиматроник
17-инчови алуминиеви джанти с EV дизайн, с гуми 215/55R17
"Auto Defogger" система против замъгляване на стъклата
Странични огледала: ел-управляеми, отопляеми - в цета на купето
Волан с регулиране по височина и дълбочина, с електро-усилвател
LED DRL дневни светлини + LED габаритни светлини
"Дигитален кокпит" със 7-инчов TFT LCD инстументален панел
LED задни светлини
Централно заключване с дистанционно управление и сгъваем ключ
Фарове за мъгла, конвенционални отпред и отзад
Мултифункционален волан с управление на аудиосистемата
Заден спойлер с вградена LED стоп светлина
"Cruise Control" + "Speed limiter" системи за контрол на скоростта
Подгряване на задното стъкло с таймер
Аудиосистема с 8-инчов TFT LCD дисплей с 6 тонколони
Предни "Аеро" чистачки с регулируем интервал
"Bluetooth" хендс-фрий система за мобилен телефон
Чистачка за стъклото на 5-та врата със система за почистване
USB вход за външни аудиоизточници
Сранични декоративни прагове в Черен цвят
"Paddle shifter" система за контрол на нивото на регенерация с пера на волана
Старнични, защитни лайсни на 4-те врати в Черен цвят
"E-SHIFT" технология за електронно превключване на режимите на скоростната кутия
Надлъжни рейки на покрива
Електрически стъкла - предни и задни, за водача с "Auto" функция
Калобрани: предни и задни
Светлинен асистент: автоматични фарове и функция "Ескорт"
Електро-хроматично огледало за обратно виждане
Сигурност:
"Drive mode select" (ECO/Normal/Sport) активна настройка на двигателя
Камера за движение на заден ход с динамично навигиране
Специализиран EV дисплей - монитор на силовата електроника и режима на работа
Сензор за дъжд - автоматични чистачки
Регулиране на предните седалки по височина
ABS (Anti-lock Brake System) + BAS (Brake force Assist System)
Сенници с вградени огледала и осветление
ESC (Electronic Stability Control) + HAC (Hill start Assistant Control)
Таванна конзола с отделение за очила и лампи за четене - отпред
EPB - Електрическа ръчна спирачка с "Auto hold" функция
Централна лампа за осветление на интериора
TPMS (Tire Pressure Monitoring System)
Поставки за чаши на средната конзола
AIRBAG - фронтални въздушни възглавници за водач и пасажер
Преден подлакътник с отделение за предмети
AIRBAG - предни странични въздушни възглавници - за торса
Централен подлакътник за 2-ри ред седалки с поставки за чаши
AIRBAG - странични въздушни възглавници - предни и задни врати
Джобове в корите на вратите - предни и задни с отделения за бутилки
AIRBAG - за колената на водача
Вътрешни дръжки на вратите с метален акцент
Независимо окачване - "McPherson" отпред и "Multi-Link" отзад
6:4 Делими, падащи задни облегалки
3-точкови предпазни колани отпред и отзад
12V извод на централната конзола
Предни подглавници - изтеглящи се, с регулиране по височина
Органайзер за предмети разположен под кората на багажника
Задни подглавници с регулиране по височина
Куки за укрепване на багажа в багажното отделение
"ISO-Fix" куки за закрепване на детска седалка на 2ри ред
Щора покриваща багажното отделение
AMS(Alternator Management Sysytem)
Осветление за багажното отделение
BSA (Battery saving system) система предпазваща акумулатора
"Tire Mobility Kit" комплект за ремонт на гуми: компресор и пяна
Имобилайзер

Limited

n/a
94 950

Оборудване "Comfort" - включва оборудването на "Business" със следните допълнения/промени:
Интериор:
Екстериор:
"Smart Cruise Control" система за контрол на дистанцията
Bi-LED основни фарове
Навигационна система с 10.25-инчов дисплей + RDS
"Smart lights" система на фаровете с автоматични дълги светлини
7 годишни безплатни ъпдейт-а на навигационната система
Ел-сгъваеми странични огледала с вградени мигачи
Кожен пакет: волан и лост за скоростите
"Хром" пакет за екстериора: ръкохватки и защитни лайсни на вратите
Полу-кожен салон: централна част на седалките - текстил, външна част - ЕКО-кожа
Подгряване на предните седалки
Сигурност:
Подгряване на волана
Парктроник - преден и заден
"Smart key" система за безключов достъп със "START/STOP" бутон
FCA+ (Forward Collision-Avoidance Assist) автономна система; коли & пешеходци
"Piano - Black" интериорна декорация за централната конзола и корите на вратите
LFA (Lane Following Assist) полу-автономна система за движение в пътната лента
Сензор за нивото на течността за чистачките
"Хром" пакет за интериора
USB charger
Оборудване "Limited" - включва оборудването на "Comfort" със следните допълнения/промени:
Интериор:
Екстериор:
11 kW вграден чарджър/трансформатор за ускорено домашно зареждане на станция тип "Wallbox"Електрически люк - панорамен
"JBL" премиум аудиосистема с "Clari-fi" технология за намаляване на технологичния шум
Челно стъкло с редуциращо шума акустично покритие
Соларни стъкла - челно стъкло и стъкла на предните и задни врати
320W аудиосистема с външен усилвател и 8 тонколони (вкл.: централен отпред и Subwoofer)
Кожен салон - седалки в естествена кожа, рамки на седалките в Еко-кожа
"Privacy Glass" фабрично затъмнени задни стъкла, от B-колоната назад
Седалка за водача с ел. регулиране в 8-посоки, с ел. лумбална опора
Интегриран "Мемори пакет" за седалката на водача и страничните огледала
Сигурност:
Вентилирани предни седалки
BCW (Blind-Spot Collision Warning) Система за контрол на "мъртвата" зона
o
Климатизация с термопомпа - подобрява консумацията на енергия при температури под 10 C
ISLW (Intelligent Speed Limit Warning) Система следяща за ограничения на скорост
Алуминиеви педали със спортен дизайн и декоративни прагове от неръждаема стомана
RCA (Rear Cross-Traffic Warning) Предупреждение за напречен трафик отзад
Безжично индукционно зарядно устройство за мобилен телефон
EV- специализирано оборудване:
Порт за зареждане:
EU Type 2 -порт за променлив ток с включен кабел за домашен контакт
Индикатор за зареждане с 3 светлини, рзположени на арматурното табло
European COMBO -порт за бързо зареждане с постоянен ток
До 100 kW сила на зареждането
OBC (Вграден чарджър)
7,2kW мощност - стандартно за нива "Business" и "Comfort"
Опционален 11kW OBC чарджър ( *стандартно за ниво "Limited")
За пешеходците:
VESS (Virtual Engine Sound System) Звуков генератор
Генерира звук с който пешеходците разпознават автомобила при ниска скорост
Батерия:
LIPB (Lithium Ion Polymer Battery)
Индикатор за заряда на батерията и пробег с този заряд
Оборудване за безопасност Термално и механично подсилена конструкция на батерията с алуминиев корпус за подобрена аеродинамика и по-ниско тегло
Водна риза на батерията за поддържане на оптимална работна температура
Високо-волтово реле, прекъсващо електроподаването при пробив на батерията.
Защита от прекомерно зареждане или разреждане: заряда на батерията се контролира и поддържа в диапазона между 5% и 95% от капацитета
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:
ЦЕНА НА ОПЦИЯТА
ОПЦИЯ:

Боя Металик или Перлен ефект
Алармена система
Климатизация с термопомпа (само за 150kW двигател) - подобрява консумацията на енергия и увеличава пробега при температури под 10 oC
11 kW вграден чарджър/трансформатор (само за 150kW двигател) за ускорено домашно зареждане на станция тип "Wallbox" на 3-фазен ток
ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В ЛЕВА С ДДС.
СРОК НА ДОСТАВКА: Ако автомобилът не е наличен, времето за доставка е между 30 и 200 дни. Моля свържете се с нашите Консултанти за детайли.
ГАРАНЦИОНЕН СРОК: до 7 години / до 150 000 км, според предписанията на завода производител, описани в сервизната книжка.
ВАЖНО: Гаранционния срок за Силовата Батерия е до 7 години / до 150 000 км, според предписанията на завода производител.
- На основание чл.7, ал.1 от ПМС 137 при продажба на автомобил допълнително се заплаща еко такса в размер на 138 лв. с ДДС.
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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
РАЗМЕРИ
Екстериор (mm)

EV 100 KW

EV 150 KW

Дължина x Широчина x Височина (mm)

4375 x 1805 x 1570

Междуосие (mm)

2 700

Минимален просвет (mm)

155

Минимален диаметър на завой (m)

10.6

Обем на багажника

Минимум (Багжно пространство) по VDA (Ltr)

451 / 1405

ДВИГАТЕЛ
Общи характеристики

EV 100 KW
Тип на двигателя

EV 150 KW

Електродвигател работещ на Променлив ток

Работно напрежение (V)

327

356

Газоразпределение

...

...

Работем обем (cc)

...

...

Диаметър и ход на буталото (mm)

...

...

Степен на сгъстяване

...

...

(ps / rpm)

136 / 2600 ~ 8000

204 / 3800 ~ 8000

(kw / rpm)

100 / 2600 ~ 8000

150 / 3800 ~ 8000

(Nm / rpm)

395 / 0 ~ 2400

395 / 0 ~ 3600

EV 100 KW

EV 150 KW

Макс. мощност
Макс. въртящ момент
СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
Електродвигател

Тип

PMSM (Синхронизиран с Постоянно Променливо Управление)

Силова Батерия

Тип

Високо-Волтов Пакет

Волтаж / Капацитет / Мощност

Спомагателен Акумолатор 12V

Капацитет

LIPB (Lithium Ion Polymer Battery)

LIPB (Lithium Ion Polymer Battery)

327V / 120Ah / 39.2 kWh

356V / 180Ah / 64 kWh

45 Ah

45 Ah

Сигурност

Керамичен сепаратор между клетките и опаковката
Устройство предпазващо от прекомерно зареждане

Охлаждане
Зареждане

Водна риза
Домашен контакт / монофазен промелнив ток (до 100%)

230V / 10A / 29 часа*

Домашна зарядна станция тип "Wallbox" / трифазен ток ( до 100%)

при 7.2 KW OBC (On Board Charger) / до 10 часа*

Домашна зарядна станция тип "Wallbox" / трифазен ток ( до 100%)
при опционален 11 KW OBC (On Board Charger) / до 7 часа*
Бързо-зарядна станция на постоянен ток (до 80%) / тип "European COMBO"
при зарядна станция 50kW / до 75 минути*
ТРАНСМИСИЯ
Скоростна кутия

EV 100 KW

EV 150 KW
Едностепенна тип Редуктор

Тип
Предавателно число (Постоянно)

ТЕГЛО

8.206
EV 100 KW

EV 150 KW
1791

Собствено тегло (kg)

Мин.

(kg)

1646

Тегло - Пълен (kg)

Макс.

(kg)

2080

2230

Без Спирачки

Не се допуска!

Не се допуска!

Със Спирачки

Не се допуска!

Не се допуска!

EV 100 KW

EV 150 KW

Доп. тегло за теглене (kg)
ДИНАМИКА
Макс. скорост (km/h)

Макс. скорост на електродвигателя (km/h)

155

167

макс. 155 km/h

макс. 167 km/h

Макс. пробег в ел. режим (km)

Макс пробег с 1 зареждане (Комбиниран)

до 289 km

до 455 km

Ускорение (sec)

0 → 100kph (sec)

9.8

7.8

80 → 120kph (sec)

7.6

5.0

100 → 0kph (m)

37.3

37.3

Спирачен път (с ABS)

* Променлива величина: върху представянето оказват влияние: редовната поддръжка съгласно предписанията; натоварването, стилът на шофиране, външната температра и други...
РАЗХОД НА ГОРИВО & CO2

EV 100 KW

Батерия

Капацитет (kWh)

Консумация на енергия - минимум

Градско (kWh/ 100km)
Извън-градско (kWh/ 100km)

64

....

....

....

....

15.3

15.9

Градско

....

....

Извън-градско

....

....

0

0

Комбиниран (kWh/ 100km)
Емисии CO2 (g/km)

EV 150 KW

39.2

Комбиниран

* Променлива величина: върху представянето оказват влияние: редовната поддръжка съгласно предписанията; натоварването, стилът на шофиране, външната температра и други...
ЦВЯТ/Код/

Джанти

Интериор /код/

Saturn Black /WK/
Snow White Pearl (SWP)

Runway Red (CR5)

Aurora Black Pearl (ABP)

Gravity Blue (B4U)

7J X 17" EV-дизайн

Smoky Gray (DDK)
Silky Silver /4SS/

Yacht Blue (DU3)

Steel gray (KLG)

Platinum Graphite (ABT)

- Всички посочени данни са предоставени от производителя и се отнасят за продуктовата гама глобално. Те могат да варират за различните райони и нива на оборудване.
За това най-учтиво Ви молим, преди подписването на договор да потърсите подробна информация от нашите консултанти за параметрите, които са важни за Вас
- На представянето на автомобила влияние оказват: качеството на горивото; редовната поддръжка съгласно предписанията; стилът на управление; натоварването и други...
Всички посочени данни и цени са валидни в момента на печатането. КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ си запазва правото да прави промени без предварително уведомление.

0700 14 777 - KIA MOTORS BULGARIA - WWW.KIA.BG

