


Да бъдеш отговорен никога не е било по-модерно и толкова вълнуващо! Светът на 

хибридните кросоувъри се увеличава с новия КИА Niro. Той предизвиква не само хората 

с отношение към природата, но и онези, които ценят високите технологии и динамично 

управление, защото освен хибридно задвижване, Niro притежава стайлинг, високо 

качество, комфорт и функционалност на кросоувър.

НАЙ-ДОБРОТО ОТ ДВАТА СВЯТА



В приветливия салон на Niro ще останете 

очаровани от симбиозата между технологии и 

комфорт. Арматурното табло е изработено от 

висококачествени, меки на допир материали, 

а инструменталният панел се отличава с нова 

елегантна декорация, изпълнена в черен лак 

със сребърни акценти или сатениран хром. 

Опционално се предлага 10,25" TFT-LCD 

дисплей и 7" TFT Supervision за водача. 

Отпуснете се в кожените кресла с ‘memory’ 

пакет, за да сте винаги в перфектна позиция. 

Заобиколени от модерен интериор и 

комфортна среда лесно ще усетите уюта на 

домашната обстановка.

ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОМФОРТА
ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ

Навигационна система с 10,25" дисплей 7" TFT Supervision изцяло дигитален панел



Активен вентилационен отвор
За охлаждане на двигателя. При 
висока скорост клапата се затваря за 
намаляване на съпротивлението с цел 
по-добро управление и икономия на 
гориво.

Заден дифузьор
Въздушният дефлектор е оребрен за 
по-голяма стабилност и аеродинамичен 
контрол.

Заден спойлер 
Целта на задния спойлер е чрез контрол 
на въздухопотока да осигури стабилност 
на автомобила при високи скорости.

Efficient Driving Mode

Начало (Изцяло на ток) 
При стартиране хибридната 
система се задвижва от 
електромотора, което редуцира 
разхода на гориво при спиране 
и потегляне в трафик.

Плавно ускорение (Изцяло на ток)
При умерено ускоряване 
системата ползва мощност 
единствено от електрическия 
мотор.

Пълно ускорение 
За да се постигне желаната 
при бързо ускорение скорост, 
бензиновият двигател се 
задейства заедно с 
електромотора.

Управление 
При шофиране на постоянно 
зададена скорост, системата 
влиза в режим  power-assist, 
при който задвижването се 
осъществява чрез бензиновия 
двигател.

Намаляване на скоростта 
Регенеративната спирачна 
система се възползва от всяко 
едно намаление на скоростта, 
за да  спести енергия, която да 
послужи за заряд на батерията.

Истинската красота в аеродинамичния дизайн на Niro е 

в начина, по който хибридният кросоувър се движи и 

лекотата, с която изминава всеки следващ километър.

 ИМА ЦЕЛ
КОГАТО КРАСОТАТА 

Електромотор

Предоставяйки 43.5 к.с. 
електромоторът също 
асистира на бензиновия 
двигател в хибриден режим  
и презарежда батерията при 
намаляване на скоростта.

6-степенна трансмисия

6-степенна автоматична 
скоростна кутия с двоен 
съединител ефективно 
трансферира мощността от 
двигателя/електромотора, 
като осигурява динамично 
управление с адаптивна 
смяна на предавките.

1.6 GDi двигател 
Комбинирана максимална 
мощност от 141 к.с.

1.6 GDi двигател генерира 
максимална мощност от 105 
к.с. при 5 700 об./мин. и 
въртящ момент от 15 kgm при 
4 000 об./мин. – перфектна 
комбинация за хибридната 
система на Niro.

Регенеративна  
спирачна система 

Кинетичната енергия, която се 
произвежда при намаляване на 
скоростта или при спиране на 
автомобила, се преобразува в 
електричество, което служи за 
презареждане на батерията.

Литиево-йонна  
полимерна батерия

Устойчива и олекотена, 1.56 kWh 
литиево-йонна полимерна батерия 
ефективно контролира електрическата 
енергия. Безопасно позиционирана под 
седалките от втори ред, батерията се 
предлага със 7-годишна гаранция.

Гуми с ниско съпротивление 

За да изминете спокойно и 
икономично всеки километър до 
желаната дестинация, гумите са с 
ниско съпротивление и пестят 
енергия при всяка ротация. 

Динамика на каросерията

Задвижването, шасито, ауспухът и 
откритите елементи са конструирани, 
така че да създадат възможно най-
малко съпротивление при движение.

Niro разполага с паралелна хибридна система, която превключва от 

електромотора към бензиновия двигател, или използва комбинация от 

двете и зарежда батерията, когато е възможно. Системата работи 

безпрепятствено и отзивчиво, достигайки водеща в сегмента ефективност и 

ниво на вредни емисии СО2 от едва 79 г/км.

С ДВЕ СЪРЦА
ЕКОЛОГИЧНО ШОФИРАНЕ



КИА e-Niro бележи началото на нова ера в електрическата мобилност, добавяйки стил и 

вълнуващо управление. С пробег от 455 км и възможност за бърз заряд, 100% електромобил 

комбинира удоволствие от шофирането с атрактивен дизайн, удобството и практичността на 

кросоувър, и задвижване, което не генерира вредни емисии. Моделът е съчетание от модерни 

технологии и обширно вътрешно пространство. Индивидуалният облик на e-Niro е подчертан от 

футуристична радиаторна решетка, която включва интегриран контакт за зареждане. 

Впечатляващите дневни LED-светлини във форма на стрела, стопове с лек син акцент и 17” 

алуминиеви джанти придават на електромобила завладяващо присъствие.

КРОСОУВЪР ДИЗАЙН.
ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОЩНОСТ.

ELECTRIC



КИА e-Niro е доказателство, че електромобилите са извървели своя дълъг път. Атрактивният  

кросоувър е оборудван с най-съвременни технологии, които гарантират едновременно 

комфортно и истински забавно управление.

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО.

ELECTRIC

Амбиентно осветление
За перфектна атмосфера: амбиентното осветление се предлага в 6 цвята 
в унисон с Вашето добро настроение.

Електронна ръчна спирачка
Активирайте с един клик ръчната спирачка.

Регенеративна спирачна система
KIA e-Niro е оборудван със следващо поколение регенеративна спирачна 
система. За Ваше удобство, моделът предлага избор от режими на управление в 
зависимост от пътните условия. Чрез задържане на перцето, управляващо 
системата от волана, електромобилът намалява скоростта до напълно спиране 
без да е необходимо натискането на спирачния педал. При освобождаване, 
системата се връща към нормален режим. Това е още един начин да се гарантира 
високоефективно управление и презареждане на батерията.

Избор на режим на управление
e-Niro се адаптира към предпочитания от Вас стил на управление. Изборът на 
режим ECO+, ECO, Normal или Sport, Ви позволява да контролирате 
поведението на електрическия кросоувър и консумацията на енергия.



БЪРЗО. ЛЕСНО. ЗАБАВНО.
Батерията на 100% електромобил Niro може да се 

зарежда между 20% и 80% за 42 мин. от 80 kW 

зарядна станция.

ELECTRIC

ПОВЕЧЕ Е ПО-ДОБРЕ.
С КИА e-Niro управлението на електромобил е 

по-комфортно от всякога. Проектиран за 

изминаване на дълги разстояния, e-Niro е с 

мощност от 204 к.с. и пробег от 455 км с едно 

зареждане.



Ключът към електрическата мобилност е технология, която се справя отлично с Вашия 

комфорт по време на всяко пътуване.

Батерия: 64 kW батерия е предназначена за изминаване на дълги разстояния до 455 км. 

Тя се зарежда между 20% и 80% за 42 мин. от 80 kW зарядна станция.

Мотор: 150 kW мотор (204 к.с.) ускорява от 0 до 100 км/ч за 7.8 сек. Това гарантира 

динамичен старт, който съответства на зашеметяващия дизайн на e-Niro. 

Нагревателна помпа: Опционалната нагревателна помпа пести енергия, което води до 

увеличаване на пробега, особено при температури под 100С при включен климатик. 

Отоплителна система: Батерията, разположена под e-Niro, е снабдена с отоплителна 

система. Тя подгрява повърхността под батерията при ниски температури за да осигури 

безпроблемно стартиране на двигателя. Системата също спомага за поддържане заряда 

на батерията дори и при студени климатични условия. Можете да програмирате 

отоплителната система чрез 10.25” или 8” дисплей за определен час преди да поемете 

към планираната дестинация.  

Програмирано зареждане: Използвайте мултимедийната система и задайте времето за 

зареждане на Вашия електромобил e-Niro. Контролирайте периода, за да се

възползвате от по-ниските нощни тарифи на електроенергията.

БЕЗ ВРЕДНИ ЕМИСИИ.

ВЪЛНУВАЩО УПРАВЛЕНИЕ.

ELECTRIC



Forward Collision-Avoidance Assist (FCA)
Автономна система за наблюдение на зоната пред автомобила  
с включена функция за аварийно спиране.

Предпазва пешеходцитеЗасича движещите се отпред автомобили

Rear Cross Traffic Collision  
Warning (RCCW)
Система за предупреждение за пресичащи  
отзад автомобили, която установява наличието 
на напречно движещи се превозни средства  
при излизане на заден ход на път с натоварен 
трафик.

High Beam Assist (HBA)
Система за автономно включване и 
изключване на дългите светлини.

Lane Following Assist (LFA)
Система за предупреждение при неволно напускане на пътната лента. 
Разпознава пътната маркировка, поддържа траекторията на автомобила 
в пътното платно, контролира ускорението, спирането и управлението в 
зависимост от колоната превозни средства пред автомобила. Системата 
използва външни сензори, за да поддържа безопасна дистанция и 
оперира в скоростен диапазон от 0 до 180 км/ч.

В СВЕТА НА ИНОВАЦИИТЕ
ДА ПЪТУВАШ СИГУРНО

Интелигентен паркинг 
асистент



Blind Spot Collision Warning (BCW)
Система за контрол на мъртвата зона.

Eco DAS (Driver Assistance System)
Система за подпомагане екологично шофиране. 

Intelligent Speed Limit Warning (ISLW)
Интелигентен асистент за ограничение на скоростта.

Lane Keeping Assist (LKA)
Асистент за поддържане на траекторията в лентата на движение.

Smart Cruise Control with Stop & Go (SCC)
Системата поддържа дистанция с автомобила отпред като автоматично 
регулира скоростта.



TX Saturn black leather

EX Saturn black woven cloth and synthetic leather

Едноцветен пакет Saturn black

И ЕКСТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ
ИЗИСКАНИ ИНТЕРИОРНИ

LX Saturn black woven cloth TX Orange colour pack leather – 
optional

TX Plum colour pack leather – 
optional

Цветни пакети

Екстериорни цветове

Clear White Snow White Pearl

Platinum Graphite Interstellar Grey

Horizon Blue
само за HEV и PHEV 

Deep Cerulean Blue
само за HEV и PHEV

Gravity BlueAurora Black Pearl

Yacht BlueRunway Red

Silky Silver Steel Grey 



Джанти

Размери (mm)

Алуминиеви 16" Алуминиеви 16"
само за HEV и PHEV

Алуминиеви 18"
(machine-finished)

само за HEV

Алуминиеви 17"
само за EV



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

YEAR WARRANTY

КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ - СОФИЯ
София 1138, бул. “Цариградско шосе” 144, Т 0700 14 777

www.kia.bg


