De Kia
e-Niro

ELEKTRISCH

EV POWER,
IN EEN CROSSOVER!
De nieuwe Kia e-Niro maakt elektrisch rijden volwassen: vanaf nu is emissievrij rijden ook heel
praktisch en stijlvol. De combinatie van een actieradius tot 455 km en snellaad-functie geeft je volop
schone bewegingsvrijheid. De crossover-carrosserie biedt precies de levensruimte en flexibiliteit die
je nodig hebt - plus maar liefst 451 liter bagageruimte. En dan die prachtige details: van de
aerodynamische dichte grille met diamantpatroon en laadaansluiting tot de markante pijlvormige
dagrijverlichting en de speciale e-Niro bumpers en 17” lichtmetalen velgen.
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ELEKTRISCH

SLIMME IDEEËN
VOOR SLIMMER RIJDEN
De Kia e-Niro bewijst: elektrisch rijden is de toekomst. Deze adembenemende crossover maakt
duurzame mobiliteit comfortabel, praktisch én verrassend dynamisch!

Drive Mode Select

Regeneratief remmen

Wil jij de superzuinigheid van ECO+, de gewone zuinigheid van ECO of Normaal, of
de ronduit dynamische prestaties van de Sport-stand? Met Drive Mode Select pas je
het rijkarakter van de Kia e-Niro direct aan je stemming aan.

De nieuwe Kia e-Niro heeft een regeneratief remsysteem van de nieuwste generatie. Je
kunt kiezen uit verschillende reminstellingen voor elke denkbare rijsituatie. Zoals de ‘onepedal drive’ modus. Die activeer je door de linker flipper aan het stuurwiel vast te houden.
Zo kun je zelfs vertragen tot stilstand zonder je rempedaal aan te raken: je remt af op de
elektromotor en de bewegingsenergie vloeit als elektriciteit terug in de accu’s. Dat rijdt
superzuinig en brengt je op elke acculading verrassend ver.

Ambient light

Elektronische handrem

Voor de juiste sfeer: met het geraffineerde ambient light kun je kiezen uit zes
kleurinstellingen die precies passen bij je stemming.

Zeg vaarwel tegen de ouderwetse handrem. Een simpele druk op de knop is voldoende om
de parkeerstand in te schakelen.

Het interieur van de Kia e-Niro is precies wat jij wilt. Je kunt het naar keuze laten uitvoeren in
hoogwaardige lederen bekleding. Tussen beide voorstoelen trekt de futuristische zwevende
middenconsole meteen de aandacht. Daar vind je geen traditionele transmissiehendel of
versnellingspook, maar een soepele draaischakelaar voor de gewenste rijmodus.
Een 10.25" touchscreen toont alle belangrijke informatie over de aandrijving en accustatus, plus
natuurlijk je navigatie- en audiofuncties.
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BEREIK MEER
De krachtige Kia e-Niro maakt elektrisch rijden volledig zorgeloos. Met zijn 39.2kWh of
64kWh-accu en slimme bespaartechnologie is de actieradius met volle accu volgens
WLTP-meting maar liefst 289 (39.2kWh) tot 455 (64kWh) kilometer. Dat geeft jou alle
bewegingsvrijheid die je zoekt, en meer!
Luchtgordijn
Slimme aerodynamische details geleiden de rijwind
efficiënt langs bumper en voorwielen, voor minimale
turbulentie en luchtweerstand.

COMFORTABEL LADEN
Dankzij de snellaadfunctie hoef je met de e-Niro nooit lang te wachten:
met een 80 kW lader (of hoger) vul je bijvoorbeeld je 64kWh accu op in
circa 31 minuten van 10% tot 60%. Terwijl jij even boodschappen doet of
stopt voor een lekkere lunch. Met de 11 kW on board charger kun je
optimaal gebruikmaken van de 3-fase laadpalen.

6

7

ELEKTRISCH

GEEN EMISSIES,
ALLEEN PUUR RIJPLEZIER
Het geheim van prettig elektrisch rijden is techniek die perfect werkt: betrouwbaar en
comfortabel, altijd en overal.
Accu: De Kia e-Niro is in Nederland leverbaar met een 39.2kWh en 64kWh accupakket.
Daarmee kom je op één acculading respectievelijk maar liefst 289 en 455 km ver
(volgens WLTP). Het is bovendien geschikt voor snelladen: met een 80 kW lader (of
hoger) vul je de 64kWh accu in circa 31 minuten van 10% tot 60%. Zo kun je snel weer
honderden kilometers verder!
Motor: Met de krachtige elektromotor van de 39.2kWh (100kW / 136pk) of die van de
64kWh variant (150kW / 204pk) accelereert de Kia e-Niro binnen respectievelijk 9,8 of
7,8 seconden vanuit stilstand tot 100 km/h.
Zulke ronduit pittige prestaties passen precies bij zijn dynamische uiterlijk.
Accuverwarming: Het accupakket van de e-Niro is voorzien van een slim
verwarmingssysteem. Dit brengt de accu’s voor het wegrijden op de meest efficiënte
bedrijfstemperatuur, zodat je vanaf de start meteen soepel en zuinig rijdt.
Je stelt ‘m eenvoudig in via je touchscreen: de efficiënte ‘warming-up’
voor elke rit.
Opladen programmeren: Via de UVO Connect app of het multimedia scherm in de
e-Niro kun je de tijd instellen waarop je e-Niro begint met opladen. Handig als je
bijvoorbeeld ’s nachts wilt opladen tegen daltarief.

Afbeelding alleen bedoeld ter illustratie.
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VOEL DE VERBONDENHEID
KIA UVO CONNECT
Met de nieuwe dienst UVO Connect, exclusief door Kia ontwikkeld, stap je in de toekomst van verbonden autorijden.
Allereerst brengt de nieuwe Kia Live service nuttige real-time rit- en omgevingsinformatie naar je navigatiesysteem.
Daar bovenop brengt de nieuwe UVO app relevante data over je auto naar je Android of Apple smartphone.
Extra goed om te weten: deze nieuwe technologie is ontwikkeld conform de EU-normen voor privacy, transparantie
en security.

Kia Live

UVO App

Deze nieuwe dienst werkt na activatie via de geïntegreerde

Deze superslimme nieuwe app, speciaal door Kia ontwikkeld voor Android en

SIM-kaart in het infotainmentsysteem. Deze ontvangt live data

Apple smartphones, vertelt je alles wat je wilt weten over je auto, de actuele

voor verschillende services. Zo heb jij onderweg altijd actuele

status en je gemaakte ritten. En, nog mooier: je kunt er veel zaken zelfs op

informatie van buitenaf, direct op je navigatiedisplay.

afstand mee uitlezen of bedienen.

Voertuiginformatie
Vind mijn auto
Live Verkeersinformatie

Nuttige plaatsen

Het navigatiesysteem brengt je tevens accurate

Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of

verkeersinformatie van TomTom, die elke twee minuten

een bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel

wordt ververst. Zo weet je altijd waar het verkeer goed

eenvoudig in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

doorstroomt en welke wegen je beter even kunt mijden.
Loopt het verkeer echt vast? Dan suggereert het systeem
je snel een alternatieve route naar je bestemming.

Met dit overzicht weet je altijd waar op jouw route of in je

voordat je instapt.

omgeving de dichtstbijzijnde oplaadpunten zijn, inclusief

Met deze informatie weet je altijd zo actueel mogelijk

(alleen voor EV).

waarschuwt je ook voor plaatsen waar bovengemiddeld
veel ongevallen gebeuren.
Weersverwachtingen
Met weerberichten zie je direct wat voor temperaturen,

Hiermee kun je op afstand je climate control inschakelen.
Zo kun je het interieur alvast verwarmen of afkoelen

extra info over laadsnelheid en connectortype

verwachten, of bijvoorbeeld milieuzones. Het systeem

Airconditioning

Oplaadpunten

Controles en ‘black spots’
waar je vaste of mobiele flitsers of trajectcontroles mag

Diensten op afstand

Parkeren
Kia Live vertelt je waar in de buurt van je bestemming
parkeerplaatsen zijn. Het toont openbare parkeerplaatsen
op straat en in parkeergarages. Inclusief locaties, details,
kosten en live beschikbaarheid.

Laadstatus
Met deze functie kun je altijd en overal de actuele
accustatus bekijken en oplaadsessies op afstand starten
of stoppen.

Vertelt je de laatst bekende locatie van je auto - ideaal voor
het terugvinden van je auto in een onbekende stad of een
groot parkeerterrein.
Voertuigstatus
Biedt je een actueel overzicht van alle belangrijkste aspecten
van je auto, zoals portiersloten. Voor een EV is ook de
accustatus en het oplaadniveau beschikbaar in het overzicht.
Mijn ritten
Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief
gemiddelde rijsnelheid, afstand en reistijd.

Upload naar auto
Handig: via de app stuur je ook draadloos en moeiteloos je
volgende bestemming of route vanaf je smartphone naar
het navigatiesysteem van je auto.

zon- en neerslagkansen je op de plaats van bestemming

Portiervergrendeling

mag verwachten, tot vier dagen vooruit. Zo weet je

Twijfel je of je auto wel op slot staat? Je ziet het direct in

precies wat je moet inpakken: een warme jas, of toch de

de UVO Connect app. Je kunt hem zelfs op afstand ont- en

strandspullen?

vergrendelen.

Meldingen
Met deze functie stuurt je auto jou actief belangrijke berichten
en updates zodra er iets gebeurt. Bijvoorbeeld als het alarm
afgaat. Of als er onderhoud nodig is. Je kunt zelfs instellen
dat je maandelijks een overzicht krijgt van al je ritten.

COMFORT
EN FUNCTIONALITEIT
De Kia e-Niro is behalve geavanceerd en innovatief ook de ruimste en meest praktische
elektrische auto in zijn klasse. Het interieur, de bagageruimte én het uitrustingsniveau
zijn groter en royaler dan van andere vergelijkbare modellen in de markt.

EV-navigatiefuncties
Het beschikbare 10.25” touchscreen in de middenconsole van de e-Niro
heeft een aantal intelligente extra functies voor elektrisch rijden. Het
specifieke infotainmentsysteem wijst je bijvoorbeeld de snelste weg naar
vrije oplaadpunten in de buurt en toont het laadniveau en de resterende
actieradius.
Puur elektrisch én verrassend ruim
De Kia e-Niro is van binnen in vrijwel elk opzicht ruimer dan al zijn directe
elektrische concurrenten. De bagageruimte bijvoorbeeld bedraagt - met
de in ongelijke delen (60:40) neerklapbare achterbank rechtop - maar
liefst 451 liter. Daarmee is hij zelfs ruimer dan veel conventionele
middenklassers.

Rijhulpsystemen
Standaard heeft de Kia e-Niro een aantal van de intelligentse
rijhulpsystemen: Actieve rijbaanassistentie, Adapatieve cruise control
inclusief stop/-start functie én Automatische noodremassistentie die ook
fietsers herkent. Standaard is ook Lane Following Assist aanwezig. Met
radar en camera’s monitoort die continu het verkeer voor de auto en de
rijbaanmarkering links en rechts. Zo nodig stuurt hij de e-Niro bij of zorgt
zelfs dat de auto automatisch versnelt, vertraagt of afremt tot stilstand
veilig en comfortabel.
Speciale EV-extra’s
In plaats van een conventionele versnellingspook heeft de Kia e-Niro een
gripvaste draaiknop, een elektronische parkeerrem en een speciaal
7” EV-infodisplay in het instrumentenpaneel. Tijdens het opladen toont
een controlelampje bovenin het dashboard de laadstatus. Zo kun je al van
buitenaf zien of de accu’s helemaal vol zijn.

JAAR GARANTIE

P U R E K WA L I T E I T
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Kia zeven jaar garantie
De Kia e-Niro wordt zoals elke andere Kia geleverd met 7 jaar of
150.000 kilometer garantie. De garantie geldt ook voor het
accupakket en de elektromotor.
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NEEM PLAATS EN GENIET

SPECIFICATIES EN KLEUREN

De Kia e-Niro heeft een uniek karakter, net als jij. Je kunt kiezen uit de mooiste

Exterieurkleuren

lakkleuren en uit interieurbekledingen in leder of in stof/lederlook combinatie.
Pure topkwaliteit en prachtig om te zien.

Clear White (UD)

Snow White Pearl (SWP)

Silky Silver (4SS)*

Interstellar Grey (AGT)

Aurora Black Pearl (ABP)

Gravity Blue (B4U)

Yacht Blue (DU3)

Runway Red (CR5)

Interieurkleuren

* Alleen uit voorraad leverbaar. Vraag je Kia dealer naar de actuele voorraad.

Velg
Afmetingen (mm)

Afmetingen en laadcapaciteit

Interieur
Eerste rij

Tweede rij

Totale lengte (mm)

4.375

Totale breedte (mm)

1.805

Hoofdruimte (mm)

1.018

957

Totale hoogte (mm)

1.570

Wielbasis (mm)

2.700

Beenruimte (mm)

1.059

914

Overhang voorzijde (mm)

885

Overhang achter (mm)

790

Schouderruimte (mm)

1.423

1.400

Spoorbreedte voor (mm)

1.562

Spoorbreedte achter (mm)

1.572

Grondspeling (mm)

155

Bagage (VDA)

451-1.405

17" Lichtmetalen velgen

Zwart leder

Zwarte stof/lederlook combinatie
Bandenlabels
Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van jouw Kia.
De Europese Unie heeft een nieuwe etikettering ingevoerd voor alle autobanden. Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien en biedt jou meer transparantie.
Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de Kia e-Niro?
Scan dan de QR-code met je smartphone.
De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.
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Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure.
De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, die niet leverbaar zijn op
de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie contact op met de Kia-dealer.
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.
KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl
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