Kia Niro

Kia.
Movement that inspires.
A inspiração não acontece por acaso. É algo que vem ter connosco
quando temos a coragem de sair da nossa zona de conforto
e aventurar-nos por novos domínios. Surge-nos quando vemos
o mundo com um olhar diferente e a partir de novas perspetivas.
Encontramo-la quando nos movemos. Conte com a Kia para conduzi-lo
pelo poder inspirador do movimento, para que possa atingir todo o seu
potencial criativo. É por isso que tudo aquilo que criamos lhe oferece
o espaço para a inspiração e o tempo necessários para dar vida às suas
ideias. Junte-se então a nós nesta emocionante viagem e descubra
com a Kia toda a inspiração que o movimento lhe pode trazer!

Abram-se as portas
para o maravilhoso:
eis a gama de versões
eletrificadas do novo Kia Niro!

Um simples passo pode mudar a nossa posição no mundo. Uma perspetiva diferente pode
dar-nos espaço para descobrir novos horizontes. Assim como uma simples escolha pode criar
um futuro mais radioso para si e para os seus. Um crossover com a inovação no seu cerne.
Design ousado e assertivo na sua carroçaria. Espaçoso mas minimalista no interior, usando
além disso materiais amigos do ambiente. Criatividade na sua tecnologia, conectividade
e segurança avançadas. Tudo isto reforçado com os mais recentes avanços em matéria
de grupos motopropulsores eletrificados. O resultado é um passo novo e significativo
na tecnologia de condução sustentável.
Elétrico a Bateria (BEV) ou Híbrido (HEV): escolha o Niro ideal para si!

Eletrifique o seu futuro.
Hoje, é o dia certo
para começar.
Quando decidimos fazer mudanças, podem acontecer
coisas maravilhosas! Como é o caso do design exterior ousado
e sofisticado do Kia Niro EV. Repare, por exemplo, na forma
da carroçaria, fresca e expressiva graças às suas linhas bem
definidas, ou na beleza extrema dos seus pormenores. 		
O seu design exclusivo, característico de um EV, apresenta
uma grelha dianteira hexagonal com dois tons (mate e brilhante),
para além de um amplo para-choques na cor da carroçaria, onde
encontramos uma tomada de carregamento central. De salientar
também os revestimentos de proteção inferiores da carroçaria,
em steel gray brilhante (que conferem mais carácter) e o pilar C
aerodinâmico, também em steel gray. Propulsionado pelo motor
elétrico moderno, o novo Kia Niro oferece uma experiência
de condução dinâmica, assegurada por uma bateria de iões
de lítio de 64,8 kWh que proporciona uma autonomia 100%
elétrica de até 460 km* com um só carregamento. Eis um
crossover concebido para mergulhar de cabeça no futuro!

*A autonomia combinada é de 460 km no ciclo WLTP.

Pensamento híbrido.
Condução mais inteligente.
A sustentabilidade na condução deve ser tão fácil e cómoda quanto possível.
Por isso, abra alas para o novo híbrido da Kia! Um híbrido que comuta
automaticamente entre um motor a gasolina altamente eficiente e um motor
elétrico mais limpo, ou aproveita uma combinação dos dois. E não se esqueça
de usar o sistema de travagem regenerativa da Kia para recarregar a bateria.
No exterior, um design elegante mas distinto e robusto, com um anteparo duplo
característico, enfatiza a dianteira “nariz de tigre” do HEV. As cerejas no topo
do bolo são a cor da carroçaria de dois tons e o pilar C aerodinâmico, que pode
ser personalizado. Tem diante de si um crossover concebido para a condução
em cidade. Inconfundível e expressivo.

A maravilha do espaço.
Ao seu próprio ritmo.
Se a ligação com o espaço o alimenta, se o espaço para fazer tudo aquilo que quiser,
quando quiser, lhe dá energia, então, o interior do novo Kia Niro é o local ideal para si.
Espaçoso nas dimensões, minimalista nos pormenores e acolhedor seja de que perspetiva for,
este modelo é fruto de uma combinação obtida pelos nossos engenheiros e designers entre
o mais recente design de alta tecnologia e materiais amigos do ambiente/reciclados, sempre
inspirados na natureza. Igualmente de salientar, o sistema de bancos inteligentes aumenta
o conforto e reduz a fadiga, demonstrando o grande empenho da Kia em proporcionar
uma experiência relaxante, quer para si, quer para os seus companheiros de viagem.
Além disso, os equipamentos e funcionalidades amigos do utilizador, concebidos para
uma interação mais intuitiva, fazem com que o novo Kia Niro seja mais do que um espaço
futurista destinado à condução, afirmando-se antes como um local de evasão inspiradora.

Interior minimalista.
Prazer imersivo.
O que está no interior faz-nos sobressair. É por isso que, quando nos sentamos
ao volante do novo Kia Niro, descobrimos o verdadeiro significado do design
centrado no condutor. Oferecendo um espaço muito generoso, este modelo
apresenta os mais recentes avanços em matéria de tecnologia e materiais
sustentáveis. À frente do condutor, o ecrã digital duplo panorâmico, de alta
definição e com 10,25 polegadas, mostra-lhe todas as informações, integrando
tanto o painel de instrumentos como as funcionalidades do infotainment
numa só unidade perfeitamente organizada. Mais abaixo, o ecrã de comando
multimodo permite-lhe gerir facilmente as definições de multimédia e do ar
condicionado. Ao mesmo tempo, a toda a sua volta, reina o que de melhor
existe em termos de design estético: desde os bancos esguios e elegantes,
que contribuem para uma maior amplitude do espaço a bordo, até aos
materiais reciclados texturados. Ou desde a iluminação ambiente serena até
aos acabamentos, como os revestimentos das portas dinâmicos ou o generoso
espaço de carga. Este é o seu espaço para o tempo que gosta de tirar para si!

Seletor rotativo Shift-By-Wire (SBW). Localizado numa posição central e fácil de alcançar,
este comando rotativo funciona através de tecnologia “shift-by-wire”. Ao mesmo tempo, o botão
de Seleção do Modo de Condução (DMS), situado no volante, proporciona respostas adequadas
ao tipo de condução escolhido. Igualmente importante, da perspetiva da segurança, é o facto
de este comando engrenar automaticamente a posição de estacionamento (“P”) se o condutor
se esquecer de o fazer após parar.

Painel de instrumentos e ecrã de infotainment de 10,25 polegadas. Idealmente posicionado para destacar o seu
design minimalista, o cockpit do novo Niro apresenta um ecrã duplo integrado, que satisfaz todas as necessidades
do condutor em termos de informações de condução, ligação e entretenimento. Eleve a navegação para o patamar
seguinte, através das orientações curva a curva. Mantenha-se constantemente atualizado, com as mais recentes
atualizações remotas de software e de mapas. Instale a aplicação Kia Connect no seu smartphone e comece
imediatamente a interagir com o seu Niro. Conseguirá assim aceder aos serviços de bordo Kia Connect, que oferecem
um amplo conjunto de funcionalidades: desde a monitorização do diagnóstico do veículo - incluindo o estado
da bateria EV, o nível de combustível (se aplicável) e os parâmetros dinâmicos da condução -, até ao reconhecimento
de voz online, passando pela integração do calendário do seu smartphone.

Ecrã multimodo. Os comandos na ponta dos seus dedos: eis uma forma inovadora de tornar 		
o habitáculo mais desimpedido e intuitivo. Alterne facilmente entre o comando do infotainment 		
e o do ar condicionado, através de um simples toque.

Um futuro mais
brilhante aguarda-o.
Comece a sua
viagem elétrica!
A mudança está em toda a parte: na forma como
vivemos melhor a nossa vida, ou como trabalhamos
melhor, ou ainda como conduzimos de modo mais
sustentável. E também na obtenção de espaço
para despertar a nossa criatividade, na nossa
ligação à natureza ou simplesmente no apreciar
de cada momento. Na Kia, todos estes desafios
levaram-nos a criar o Kia Niro EV:
a próxima geração da condução elétrica!
Uma geração onde a inovação, a tecnologia
e o conforto do utilizador oferecem uma verdadeira
mudança de passo no caminho para a mobilidade
sustentável. Onde um design exterior ousado
e elegante realiza uma fusão suave entre superfícies
aerodinâmicas elegantes e traços de carácter
assertivos e arrojados. E onde um habitáculo
espaçoso e minimalista oferece materiais premium
e recicláveis. Ou ainda onde uma gama equipada
com os mais modernos grupos motopropulsores
eletrificados oferece uma escolha ampla
e uma eficiência extraordinária. Ou onde
os níveis de segurança excecionais se conjugam
com uma conectividade avançada e intuitiva.
Conte ainda com uma escolha de nove cores
expressivas (com opções de cores de contraste
para o pilar C aerodinâmico) e diferentes
acabamentos para os revestimentos de proteção
inferiores da carroçaria, em função do nível
de equipamento escolhido.
O novo Kia Niro EV é o próximo passo na direção
de uma mobilidade sustentável tão fácil e amiga
do utilizador quanto possível.

Inovação em toda a parte.
Impressões criadas para durar!
Escolher uma forma de condução mais eficiente e sustentável não deve significar
que tenha de abdicar do prazer de conduzir um automóvel elegante, visualmente
excitante e com um design excecional. Um excelente exemplo disso é o Niro EV!

Jantes personalizadas de liga leve, de 17 polegadas.
Criadas exclusivamente para o Niro EV, com um design
de folha de 5 pétalas, apresentando um acabamento 		
de dois tons com destaques a preto.

Grelha dianteira característica, hexagonal
e com dois tons. Admire o apelativo design
da grelha dianteira de dois tons: mate
e brilhante. Com o seu padrão estereoscópico
hexagonal, este elemento exala futurismo 		
e alta tecnologia de todos os ângulos.

Para-choques amplo, com tomada 		
de carregamento central. Particularmente
amplo e apelativo, o para-choques dianteiro
do EV apresenta-se robusto mas, ao mesmo
tempo, incrivelmente elegante. A tomada
de carregamento central está colocada de forma
inteligente e discreta no para-choques,
conferindo uma dose extra de sofisticação
tà parte dianteira do veículo.

Traseira moderna e característica. Tão impressionante
de costas como de frente! O para-choques traseiro apresenta-se
bem definido e moderno, complementando a dianteira do EV com
um design descomplicado e revestimentos de proteção inferiores
da carroçaria visualmente apelativos, que reforçam o seu aspeto
aerodinâmico. As luzes traseiras LED verticais tipo bumerangue 		
e os refletores “Heartbeat” conferem-lhe um toque de acabamento
exclusivo, pleno de classe.

Torne a sua vida mais fácil.
Aproveite o melhor
de dois mundos.
Por vezes, são as coisas simples que tornam a vida mais agradável.
Como por exemplo, não ter de preocupar-se com os “comos” e os “porquês”,
mas apenas com o apreciar de cada momento. Complicação mínima
e liberdade máxima! Tal como quando conduz o seu novo Niro Híbrido.
Condução mais inteligente. O altamente eficiente motor 1.6 GDi do HEV,
com caixa automática de 6 velocidades e dupla embraiagem, é uma forma
simples mas eficaz de reduzir as emissões e de aumentar a economia
de combustível sem ter de ligar o veículo à corrente. Basta conduzi-lo como
conduziria uma sua versão a gasolina ou diesel, e a bateria será carregada
sempre que existir uma desaceleração. O avançado sistema híbrido decidirá
então qual a forma mais eficiente de utilizar essa energia da bateria
para fazer com que cada depósito de combustível renda mais ao condutor.
Regeneração de energia eficiente. O sistema de travagem
regenerativa aproveita todas as desacelerações, recolhendo
a energia correspondente e armazenando-a na bateria para
utilização futura.

Redução efetiva das emissões. A comutação entre o modo
de combustão interna e o modo elétrico, ou a utilização
de uma conjugação de ambos, diminui as emissões nas viagens
do quotidiano, sem sacrificar a flexibilidade e a versatilidade.

Mantenha-se ligado. Inspire-se!
Na Kia, acreditamos que as ligações podem proporcionar oportunidades ilimitadas.
Oportunidades que o inspiram a dar vida às suas grandes ideias. No veículo, ao telefone,
onde quer que esteja e seja o que for que procura... E é exatamente isso que vai encontrar
com a aplicação Kia Connect e os serviços de bordo Kia Connect, concebidos para monitorizar
constantemente o seu veículo e oferecer-lhe informações sobre a sua viagem sem qualquer
desconforto. Mantenha-se permanentemente informado a bordo com a navegação online,
que utiliza dados em tempo real, nomeadamente sobre estações de carregamento,
estacionamento, condições meteorológicas e pontos de interesse. Com reconhecimento
de voz, entre outras funções. Através da aplicação Kia Connect, é possível aceder às funções
de Transferência de Perfil do Utilizador, Navegação de Última Milha, Valet Parking, Find My Car
e Comando das Portas, entre muitas outras. Com tantas funcionalidades na ponta dos seus
dedos, nunca foi tão fácil tornar cada viagem numa experiência verdadeiramente inspiradora!

Sempre em movimento! Os serviços de bordo Kia Connect
oferecem-lhe um acesso cómodo a um vasto conjunto de
informações detalhadas e úteis para a sua viagem. Navegue pelo
caminho mais rápido até qualquer destino, com dados de trânsito
em tempo real, incluindo atualizações constantes das condições
do tráfego e da hora prevista de chegada. Utilize os serviços
de informações em tempo real Kia Connect para monitorizar
as condições meteorológicas e verificar a disponibilidade
de lugares de estacionamento, localizar pontos de interesse 		
e obter informações sobre estações de carregamento.
Ative o reconhecimento de voz, para poder comandar o sistema
sem ter de utilizar as mãos. Altere ou restaure as definições do seu
veículo através da transferência de perfil do utilizador. Usando o
ecrã de navegação, aceda ao calendário do seu smartphone com
a função de calendário de terceiros e deixe que o sistema o guie
diretamente até às localizações dos seus próximos compromissos.

Ligue-se à comodidade. Mesmo quando não está a bordo
do seu veículo, a utilização da aplicação interativa Kia Connect
no seu smartphone é a forma fácil e cómoda de poupar tempo 		
e de se manter ligado. Um simples toque no ícone da função Find
My Car fará com que o seu telemóvel lhe indique a localização
do seu veículo em parques de estacionamento grandes ou em
ruas desconhecidas. Depois de estacionar, deixe que a Navegação
de Última Milha o leve pela mão até ao seu destino final. Se houver
outra pessoa a conduzir o seu veículo, o Valet Parking monitoriza
todas as manobras por si. Planeie e configure a sua viagem
antecipadamente com a função Enviar Para o Veículo, e verifique
o estado deste antes da partida. E porque não usar o Comando
das Portas para trancar e destrancar remotamente estas últimas,
ou ver o resumo das suas viagens anteriores em “As Minhas
Viagens”?

Informações e serviço de controlo para o seu Kia: os serviços serão disponibilizados gratuitamente durante um período de sete anos (a contar do dia em que o veículo
é vendido ao seu primeiro proprietário, ou seja, a data em que o contrato de compra e venda inicial entra em vigor), não obstante poderem ser alterados durante esse
período. Para mais informações sobre o funcionamento e as condições de utilização, contacte o seu concessionário Kia ou aceda ao site kia.pt. Funciona em smartphones
com sistema operativo iOS ou Android e contrato de telecomunicações móveis com opção de dados necessário, podendo acarretar custos adicionais para o utilizador.

Toque elétrico. Quando conduz um modelo elétrico da Kia,
a aplicação Kia Connect e os serviços de bordo Kia Connect
mantêm-no totalmente informado e com controlo absoluto
sobre o veículo. Através da aplicação Kia Connect, pode aceder
remotamente ao carregamento da bateria, para iniciar, parar
e programar os seus carregamentos. Os serviços de bordo Kia
Connect permitem-lhe encontrar estações de carregamento
através da função Estações EV em Tempo Real. Recorrendo
a dados da rede permanentemente atualizados, esta função
disponibiliza-lhe as localizações dessas estações, assim como
outros pormenores, nomeadamente a disponibilidade de tomadas
e os tipos de conector compatíveis.

Segurança e apoio ao serviço. O Kia Connect permite-lhe
manter-se a si e ao seu veículo em segurança, graças a um
conjunto de inovadoras notificações remotas. O estado do
veículo oferece-lhe um relatório abrangente sobre a sua viatura,
incluindo janelas abertas ou fechadas, carga da bateria e outras
informações de diagnóstico vitais. O Kia Connect também lhe
comunica avisos importantes. O alarme antirroubo alerta-o para
potenciais assaltos, ao passo que o alarme do veículo ao ralenti
também o avisa caso se esqueça de que o motor está ligado com
o veículo estacionado (posição P na caixa de velocidades) 		
e com a porta aberta.

Os ecrãs do Kia Connect destinam-se apenas a fins ilustrativos, não correspondendo necessariamente à última versão da Kia Connect App e dos Kia Connect On-Board
Services.
Para quaisquer questões relativas à legislação, verifique os Termos de Utilização do Kia Connect.

Informações sobre estacionamento e estações
de carregamento. Para ajudá-lo a estacionar rapidamente,
o sistema indica-lhe zonas de estacionamento antes de chegar
ao seu destino, inclusivamente potenciais lugares exteriores
(com base nos dados do histórico) e em parques, tudo

acompanhado de uma indicação da disponibilidade baseada
em cores. O diretório online exibe as localizações das estações
de carregamento, assim como outros detalhes, nomeadamente
métodos de pagamento, disponibilidade de tomadas e tipos
de conectores existentes.

Live traffic.** O sistema de navegação fornece informações
de trânsito em tempo real altamente precisas, que são atualizadas
de dois em dois minutos. Assim, o condutor sabe em que zonas
o trânsito está a fluir e quais as que deve evitar. Quando o trânsito
se complica, o sistema avisa-o e sugere percursos alternativos.

Pesquisa de local e boletim meteorológico. Se procura
um restaurante de sushi, um supermercado ou um local
em particular, selecione a opção “Pesquisa de local”. O seu fim
de semana fora vai ter sol, ou vai chover? É melhor confirmar
pelo boletim meteorológico. Basta escrever o seu destino para
ver um resumo do tempo nesse local para os próximos 4 dias,
com indicação das temperaturas máximas e mínimas e das
possibilidades de sol ou chuva.

Mantenha-se informado.
Comece a explorar!
Se, para si, viver a vida é abraçar tudo o que de emocionante acontece, ou mergulhar
nas aventuras que lhe vão surgindo no horizonte, a Kia é a marca ideal! Quer se trate
das suas viagens entre casa e o trabalho, de aventuras de fim de semana ou simplesmente
de arrancar sem destino definido, conte com os Kia Live Services* para tornar a sua condução
mais inteligente e segura. Tire partido de uma orientação de percurso fiável e precisa
para identificar a rota mais rápida em cada viagem, usando para isso informações de trânsito
em tempo real. Mantenha-se a par de tudo o que se passa, através das funções Trânsito
ao Vivo, Pesquisa de Local e Boletim Meteorológico. Na realidade, onde quer que a vida
decida levá-lo, com os Kia Live Services estará sempre pronto para todos os desafios!

O Apple CarPlayTM é uma forma inteligente e segura de utilizar
o seu iPhone durante a condução. Este sistema faz uma recolha
de todas as ações que o condutor possa querer realizar
e coloca-as no ecrã do seu veículo, facilitando-lhe tarefas
como obter direções, fazer uma chamada e ouvir música
- tudo enquanto se mantém concentrado na estrada.

O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor
perfeitamente ligado ao seu telefone, reduzindo ao mesmo
tempo as distrações, para que a condução seja sempre segura.
Esta interface, simples e intuitiva, permite aceder a funções
como o Google Maps, aplicações, música e comando por voz,
organizando automaticamente as informações em cartões
simples, que são exibidos sempre que necessário.

* Smartphone com pacote de dados de internet necessário para ativar os serviços.
** Consoante o país, estes serviços poderão estar sujeitos a restrições legais.

Liberdade para relaxar.
Espaço para descomprimir.
Quando o nosso ambiente é concebido para nos descontrair, a inspiração
acontece e a criatividade brota. Foi por isso que a Kia projetou o Niro de última
geração com uma distância entre eixos maior e um interior mais espaçoso.
Os bancos dianteiros são mais esguios e ocupam menos espaço, conferindo
assim maior amplitude e conforto ao habitáculo. Ao mesmo tempo, o Banco
de Relaxamento Premium para o passageiro dianteiro oferece um vasto leque
de opções de configuração, para que o seu corpo fique sempre na posição
mais confortável, de modo a diminuir a fadiga e o desconforto.

Bancos traseiros rebatíveis. O design esguio
dos bancos dianteiros oferece instantaneamente
maior espaço para as pernas aos passageiros dos
bancos traseiros. Além disso, os bancos traseiros
são rebatíveis, o que aumenta o conforto total
e o espaço. Existem ainda encostos de cabeça para
todas as posições, para além de um apoio de braços
central com um tabuleiro de arrumação equipado
com um suporte para copos retrátil.

Bagageira dianteira (FRUNK). Na parte dianteira do seu Niro EV, sob o capô, encontra-se
um compartimento conhecido por “frunk”. Com 20 litros de espaço de arrumação, este espaço
é perfeito para todos os tipos de objetos, nomeadamente o cabo de carregamento e o adaptador V2D
(“Veículo para Dispositivo”).

Soluções de arrumação
inteligentes, quaisquer
que sejam as suas necessidades.
Com proporções e uma distância entre eixos mais amplas, o novo Kia Niro oferece toda uma nova dimensão
em termos de espaço e de capacidade de carga. O Niro EV permite-lhe guardar objetos sob o capô dianteiro,
sob o piso da bagageira e sob a chapeleira. Mas, caso necessite de arrumar objetos ainda maiores, também
pode rebater os bancos traseiros. No Niro, as ideias espaçosas surgem em diversos tamanhos.

Rebatimento dos encostos dos bancos da 2ª fila. Acione a alavanca de rebatimento dos bancos
traseiros (situada no encosto) e, de repente, terá até 1445 litros de capacidade de carga (dependendo
do grupo motopropulsor do Niro que escolher). Eis um espaço extra ideal para quando necessitar
de transportar objetos compridos ou volumosos.

Sempre a postos.
Onde quer que esteja.
Mude para o Kia Niro EV e viva uma infinidade de inovações.
Projetado para se adaptar a si. Desde a nossa mais recente gama
de motores elétricos avançados que garantem maior autonomia,
até opções de carregamento fácil.

A nossa mais recente geração de poderosos grupos motopropulsores eletrificados. O sistema de propulsão do Niro EV 		
é assegurado pelo novo motor elétrico da Kia e pela bateria de iões de lítio de 64,8 kWh, oferecendo uma autonomia estimada 		
de até 460 km* com um carregamento completo. Com um carregador rápido de CC adequado, este modelo pode chegar 		
dos 10 aos 80% de carga em apenas 43 minutos. Com 80% de carga, a sua autonomia é de até 368 km*.
* A autonomia combinada do Niro EV é de 460 km no ciclo WLTP.

Carregue outro dispositivo, no interior ou no exterior do seu veículo. Contrariamente a outros EV, que só aceitam carregamentos
unidirecionais, o Kia Niro EV pode transformar-se na sua fonte de energia portátil onde quer que vá, graças à funcionalidade V2D
(“Veículo para Dispositivo”). Com a bateria totalmente carregada, esta funcionalidade disponibiliza até 3 KW de potência, o suficiente
para abastecer uma televisão de grandes dimensões ou um aparelho de ar condicionado de média potência durante 24 horas sempre
que for acampar. Permite-lhe também ligar um aspirador ao veículo para limpar o seu interior, carregar uma bicicleta elétrica
ou um computador portátil ou até mesmo levar uma máquina de café para um piquenique. As possibilidades são quase ilimitadas.

Menos com que
se preocupar.
Mais tempo
para usufruir.
Quando criámos esta nova geração do Kia Niro, a sua proteção
e a dos seus passageiros foi sempre uma das nossas principais
prioridades. Não surpreende pois que este modelo venha equipado
com um vasto conjunto de funções avançadas, que diminuem
as possibilidades de acidentes e aumentam a proteção geral.

Assistência à Condução em Autoestrada (HDA). Esta função foi
concebida para oferecer maior comodidade ao condutor nas viagens
em autoestrada, mantendo a distância do Niro para o veículo que
o antecede e conservando-o no centro da sua faixa de rodagem atual.
Simultaneamente, comanda a direção, a aceleração e a desaceleração.
Em determinadas circunstâncias, e em combinação com o Smart
Cruise Control Baseado na Navegação (NSCC), este sistema ajusta
automaticamente a velocidade do Niro de forma a corresponder à informação de limite de velocidade fornecida pelos dados de navegação.

Assistência à Prevenção de Colisões Frontais 1.5 (FCA).
Avaliando simultaneamente os dados da câmara e do radar,
este sistema analisa informações sobre outros veículos, peões
ou ciclistas que atravessem a estrada, para evitar uma potencial
colisão com os mesmos. O FCA 1.5 também consegue prevenir
colisões nas viragens em entroncamentos ou à esquerda em
cruzamentos e, quando deteta uma potencial colisão, emite
um sinal de aviso no painel de instrumentos e efetua uma
travagem com a máxima força.

Smart Cruise Control Baseado na Navegação (NSCC). Este sistema ajuda-o a conduzir a uma velocidade segura, recorrendo para
isso ao sistema de navegação. Basta carregar no botão SCC existente no volante e, baseando-se nas informações daquele sistema,
o seu Niro passa imediatamente a circular dentro do limite de velocidade em vigor. Assim que o limite de velocidade muda, a velocidade
do Niro é automaticamente ajustada em conformidade. Além disso, o NSCC utiliza os dados do sistema de navegação para reconhecer
curvas mais à frente, reduzindo a velocidade para que as mesmas possam ser percorridas com total segurança. Em tais circunstâncias,
e se as condições o permitirem, à saída das curvas o veículo retoma a velocidade anterior.

Tecido cinzento escuro
de série. O interior de série
apresenta revestimentos
em tecido carvão com
costuras também em carvão
para os bancos e para
as respetivas almofadas
laterais. Para complementar
os bancos, o apoio de
braços é em pele sintética,
os painéis interiores das
portas são pintados a preto
e o revestimento do teto
em cinzento é, também ele,
fornecido de série.

Bancos sustentáveis.
Conforto premium.
Ao criarem o interior da gama do novo Niro, os elementos
da equipa de design da Kia impuseram-se a si próprios
uma tarefa desafiante: produzir um habitáculo capaz
de conjugar um conforto de alto nível com materiais
sustentáveis de última geração.
Assim, os bancos do Niro puderam ser disponibilizados
com elegantes e diversificadas opções de acabamento
e cores. Dependendo do nível de equipamento
escolhido, o revestimento dos bancos está disponível
em tecido, combinação de tecido e pele vegan. A pele
vegan contém Tencel™, uma substância produzida
a partir de madeira de eucalipto, que oferece uma
sensação mais natural.

Combinação de tecido
cinzento escuro e pele
sintética. Bancos em tecido
cinzento escuro com
acabamentos em pele sintética
vegan. Os encostos de cabeça
e apoio de braços dianteiros
são fornecidos em pele
sintética, ao passo que
o tablier se apresenta em
cinzento escuro. Os painéis
interiores das portas oferecem
um padrão carbono cortado
escuro, e o revestimento
do teto é cinzento.

Opções de duas cores.

Cores da carroçaria

Afirme a sua individualidade!
Expresse a sua personalidade em cada viagem. Existem 9 cores apelativas à sua escolha,
que disponibilizam tudo para todos os gostos, desde chique urbano até ousado e destacado.
E, além disso, pela primeira vez pode optar por personalizar a cor do pilar C aerodinâmico
e dos revestimentos de proteção inferiores da carroçaria.

Clear White (UD) 		
com Pilar C (UD)

Clear Snow-White Pearl (SWP)
com Pilar C (SWP)

Aurora Black Pearl (ABP)
com Pilar C ABP

Mineral Blue (M4B) 		
com Pilar C M4B

Interstellar Gray (AGT)
com Pilar C AGT

Orange Delight (DRG)
com Pilar C DRG

Runway Red (CR5) 		
com Pilar C CR5

Steel Gray (KLG) 		
com Pilar C KLG

Tangerine (TGT)

Cityscape Green (CGE)

Cityscape Green (CGE)
com Pilar C CGE

Cores do Pilar C Aerodinâmico*

Interstellar Gray (AGT)

Aurora Black Pearl (ABP)

Steel Gray (KLG)

Orange Delight (DRG)

*A escolha de cores para o pilar C aerodinâmico apenas está disponível com determinadas cores da carroçaria.

Ofereça o seu toque final.
Quando criámos o novo Niro, certificámo-nos de que o design estaria presente
até mesmo nos mais pequenos pormenores. E isso incluiu as jantes: elegantes,
desportivas e verdadeiramente impressionantes!

Motor

HEV - 1.6 GDi

EV - 64 kWh

Potência máxima (cv/rpm) (cv)

44 / 1.798 ~2.500

204

Binário máximo (Nm/rpm) (Nm)

170 / 4.000

255

225 / 45 R18

215/55 R17

Pneus e Jantes
Dimensões
Prestações
Aceleração dos 0 - 100 km/h (seg)

10,8

7,8

Velocidade máxima (km/h)

162

167

Combinado WLTP (l/100km) (kWh/100km)

4,7

16,2

Emissões CO2 WLTP (g/km)

107

0

Máxima combinada WLTP (km)

-

460

Máxima urbana WLTP (km)

-

604

Carga normal (100%) - Cabo Doméstico

-

220V (10A) / 27h30

Carga normal (100%) - Cabo Combo

-

11kW / 6h20

Carga rápida (80%) - Carregador 50kW

-

50 kW / 65min

Carga rápida (80%) - Carregador 100kW

-

100 kW / 45min

Consumos

Autonomia Elétrica

Tempos de Carga Bateria

Jantes de liga leve de 17”,
disponíveis para o Niro EV.

Jantes de liga leve de 18”,
disponíveis para o Niro HEV.

1,560

895
1,825

2,720

805

4,420

Dimensões EV (mm)

*Sem barras de tejadilho.

895
1,825

Dimensões HEV (mm)

2,720

805

4,420

*Sem barras de tejadilho.

informações sobre pneus relativamente ao consumo de combustível e outros parâmetros nos termos do Regulamento (UE) 2020/740 estão disponíveis no nosso
website, em kia.pt. Os dados sobre pneus aqui fornecidos destinam-se apenas a fins informativos.

Toda a paz de espírito
de que necessita.
Desejamos que, ao comprar um automóvel da nova gama Kia Niro, se sinta
totalmente ligado à sua experiência de condução, não só no primeiro dia,
mas também ao longo dos anos que se seguirão. É por isso que todos
os nossos veículos novos são fornecidos com garantias prolongadas e exclusivas.

Garantia de 7 anos sobre o veículo. A garantia Kia cobre
um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo
ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro). Esta garantia é válida
em todos os estados membros da UE (e também na Noruega,
Suíça, Islândia e Gibraltar). Desvios de acordo com as condições
de garantia válidas (p. ex. para pintura e equipamento) sujeitos
aos termos e condições locais. Esta garantia integral é gratuita
e transferível para proprietários subsequentes, desde que
o veículo seja sujeito a operações de manutenção regulares,
de acordo com o programa de manutenção. Saiba mais sobre
a garantia Kia em kia.pt.

Garantia das baterias dos veículos elétricos. As baterias
de iões de lítio de alta tensão dos veículos elétricos (EV), híbridos
elétricos (HEV) e híbridos elétricos plug-in (PHEV) da Kia são
construídas de forma a usufruírem de um tempo de vida útil longo.
Estas baterias estão cobertas por um período de 7 anos a partir
da data do primeiro registo ou 150 000 km (o que ocorrer
primeiro). No caso das baterias de baixa tensão (48V e 12V)
dos veículos híbridos (MHEV), a garantia Kia cobre um período
de 2 anos a partir da data de registo, independentemente da
quilometragem. A diminuição da capacidade da bateria nos PHEV,
HEV e MHEV não se encontra coberta pela garantia.

Para minimizar a possível diminuição da capacidade da bateria,
consulte o manual de proprietário do seu veículo.
Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração
de 12 anos. A pintura da carroçaria, de elevada qualidade,
assegura uma proteção duradoura e o brilho da cor do seu novo
Kia. O veículo beneficia também de uma proteção antiperfuração
da mais elevada qualidade, acompanhada de uma garantia
de 12 anos contra corrosão a partir do interior.

Todas as informações, imagens e especificações encontravam-se
corretas à data da impressão da presente brochura, podendo ser
alteradas sem aviso prévio. Os modelos e as especificações incluídos
neste documento podem variar consoante o mercado. Devido
a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria
poderão variar ligeiramente em relação ás cores verdadeiras. Para
mais informações, contacte o seu Concessionário Kia.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espírito Santo, Nº 38
1950-097 Lisboa
kia.pt

