O novo Kia

A vida é fantástica! É intensa, imprevisível e emocionante em
todas as suas vertentes. Aconteça o que acontecer, vá onde for
e descubra o que descobrir, pode contar com a Kia para estar
sempre ao seu lado.
Na Kia, dedicamos as nossas vidas a contribuir para um
futuro melhor. É por isso que desenvolvemos e construí-

A vida é o que fazemos dela.
Bem-vindo ao mundo da Kia!

mos automóveis que ajudam a descobrir e a apreciar novos horizontes. Viaturas que se destacam pelo seu design
excecional, tecnologias avançadas e soluções inteligentes, usufruindo além disso da nossa incrível garantia de
7 anos, prova inquestionável da nossa extrema qualidade.
Em tudo aquilo
que

fazemos,

a

nossa

missão

é

sempre

exceder

as expectativas dos nossos Clientes. Chamamos a isso “The
Power to Surprise” (“O poder de surpreender”).
Convidamo-lo então a ver os nossos produtos com mais detalhe e a deixar-nos surpreendê-lo!

O MELHOR DE DOIS MUNDOS
Ser responsável nunca foi tão divertido e empolgante. O novo Kia Niro é um crossover híbrido totalmente inovador, que prova
ser de facto possível termos tudo num só automóvel. Tratando-se de um híbrido sustentável e económico, apresenta no
entanto o estilo, a tecnologia e a versatilidade de um crossover. Eis a escolha suprema para aqueles que se preocupam em
igual medida com o ambiente e com o prazer de condução!

O CROSSOVER HÍBRIDO
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QUANDO A
CONDUÇÃO URBANA JOGA A SEU FAVOR
A condução urbana implica muitas vezes situações de "para-arranca". Ideal para este ambiente, um híbrido permite aproveitar as
travagens para armazenar energia e arrancar sem utilizar combustível ou gerar emissões poluentes. O espaçoso e versátil Niro
revela-se assim o automóvel urbano que todos sonharam ter. Elegante, confortável e silencioso, favorece a paz de espírito ao
diminuir o stress e a inquietação que tantas vezes são sinónimos de condução urbana.
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UM DESIGN APELATIVO
INSPIRADO NA NATUREZA
O perfil atlético e as amplas janelas refletem a harmonia com a Natureza. Ao mesmo tempo, as linhas bem
definidas expressam movimento, enquanto a elevada altura ao solo desperta o apetite para a aventura. O novo
Kia Niro é inspirado pelo mesmo ambiente de Natureza que a sua tecnologia híbrida foi concebida para proteger.
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Uma silhueta bem pensada O perfil elegante não só contribui para o aspeto desportivo e musculado do Niro como lhe confere também um
coeficiente de resistência aerodinâmica de 0,29, que o torna líder da sua classe neste particular.

EIS QUE A SUSTENTABILIDADE SURGE COM
UM NOVO ESTILO!
Seja qual for o ângulo de observação, o Niro prende o olhar e estabelece uma intrigante nova referência no design dos
automóveis híbridos. Espalha classe pela cidade... sente-se em casa no campo... e mantém-se irresistivelmente atraente em
todos os outros locais.
Design traseiro apelativo As luzes traseiras combinadas com LED, os acabamentos prateados e as curvas bem delineadas conjugam-se para criar
um aspeto ultramoderno. As linhas curvas da carroçaria junto aos vidros laterais ajudam a reduzir a turbulência e a resistência ao ar, ao mesmo
tempo que o difusor traseiro ajuda a gerir o fluxo de ar.
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CONDUZINDO EM HARMONIA
COM A ECOLOGIA
A condução de um híbrido é uma forma de reduzir a nossa dependência dos combustíveis
fósseis, poupar nas despesas com combustível e diminuir significativamente as emissões
de carbono. Leve e dinâmico, o Niro convida-o a explorar a paisagem em redor e ajuda a
protegê-la durante essa exploração.

88

g / km

Emissões de CO2
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CONDUÇÃO AMIGA DO AMBIENTE,
PROPULSIONADA POR DOIS
CORAÇÕES

141 CV

O Niro dispõe de um sistema híbrido paralelo que comuta entre a energia gerada pelo motor de
combustão e pelo motor elétrico, quando não usa uma combinação de ambas, e carrega a bateria
sempre que possível. A transição entre o modo de combustão e o modo elétrico é impercetível e
garante uma resposta pronta, permitindo ainda alcançar uma eficiência de consumo líder na sua
classe. As emissões de CO2 são incrivelmente baixas, situando-se nos 88 g/km.

combinada
Potência
máxima

Bateria de polímero de iões de lítio
Durável e leve, a bateria
de iões de lítio de 1,56 kWh controla
eficientemente a energia elétrica e
arrefece de forma mais eficaz.
Alojada em segurança sob os bancos
traseiros, a bateria usufrui de uma
garantia de 7 anos.

Sistema de travagem regenerativa
A energia cinética produzida na
desaceleração ou travagem é
armazenada e transformada em
eletricidade. Esta, por sua vez, é
utilizada para recarregar a bateria.

Novo motor Kappa 1.6 GDi
O motor 1.6 GDi, com uma
potência máxima de 105 CV às
5700 rpm e um binário máximo
de 15,0 kg·m às 4000 rpm, é o
parceiro ideal para o sistema
híbrido do Niro. No total, o
sistema oferece uma potência
máxima combinada de 141 CV.
Motor elétrico de
íman permanente
Disponibilizando uma potência
de até 43,5 CV só por si, o motor
elétrico também auxilia o motor
a gasolina no modo híbrido, para
além de recarregar a bateria nas
situações de desaceleração.

Nova caixa de 6 velocidades de
dupla embraiagem (DCT)
A nova caixa de 6 velocidades de
dupla embraiagem (DCT)
t r a n s f e re a p o t ê n c i a d o s
motores de combustão e elétrico
de forma eficiente, promovendo
assim uma condução dinâmica
com prontidão de resposta às
passagens de caixa e uma
sensação mais direta para o
condutor.

Carregamento
Travagem

BELEZA BEM DELINEADA E
OTIMIZADA, COM INTENCIONALIDADE
A verdadeira beleza do design aerodinâmico do Niro reside na forma como ele rola e fende o
ar, o que lhe permite proporcionar mais quilómetros com menos energia.

Pneus de baixa resistência ao rolamento
Com o objetivo de proporcionarem uma
maior distância percorrida por cada litro
de combustível gasto, os pneus que
equipam o Niro apresentam baixa
resistência ao rolamento, o que lhes
permite conservar mais energia por cada
rotação.

Parte inferior da carroçaria
aerodinâmica
Praticamente invisíveis, mas nem por
isso negligenciados: o grupo
motopropulsor, o chassis e os elementos
do sistema de escape e da carroçaria
foram concebidos de modo a criarem a
mínima resistência aerodinâmica
possível quando o Niro se faz à estrada.

Modo de condução eficiente

Arranque (modo exclusivamente
elétrico) Nos arranques após
paragem, o sistema híbrido
utiliza apenas energia gerada
pelo motor elétrico. Reduz-se
assim o consumo de
combustível nas situações de
tráfego lento ("para-arranca").
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Aceleração suave (modo
exclusivamente elétrico) Nas
acelerações de média intensidade,
o sistema também utiliza
energia oriunda exclusivamente
do motor elétrico. Esta
assegura uma potência
suficientemente forte para
permitir a aceleração.

Aceleração total Quando o
condutor acelera mais
intensamente, o motor a
gasolina trabalha em conjunto
com o motor elétrico para
permitir ao Niro atingir a
velocidade desejada.

Velocidade de cruzeiro Na
condução a velocidades
relativamente constantes, o
sistema entra no modo de
assistência elétrica, no qual o
motor de combustão é a
principal fonte de força motriz.

Desaceleração A travagem
regenerativa do sistema
aproveita
todas
as
desacelerações, recolhendo a
energia correspondente e
armazenando-a na bateria para
utilização futura.

Válvula de ar ativa Uma válvula de ar
ativa, situada atrás da grelha frontal,
contribui para o arrefecimento do
motor, fechando-se a velocidades mais
elevadas para permitir uma menor
resistência ao ar, melhor performance e
maior economia de combustível.

Cortina de ar A cortina de ar favorece a
aceleração do fluxo de ar na parte
dianteira, diminuindo a resistência ao ar
provocada pela turbulência e
aumentando o aerodinamismo.

Difusor de ar Surgindo como um painel
sob a parte traseira do Niro, este
difusor apresenta saliências
longitudinais, para maior estabilidade e
aerodinamismo.

Spoiler traseiro Colocado acima da
porta da bagageira, o spoiler traseiro
aproveita a passagem do ar para ajudar
a estabilizar a carroçaria na condução a
alta velocidade.
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IDEIAS INTELIGENTES QUE
AUMENTAM O SEU CONFORTO
Instale-se no espaçoso cockpit do Niro e mergulhe num mundo apaziguador, onde a tecnologia e o
conforto surgem em equilíbrio. Descontraia-se nos bancos de pele com sistema de memória
integrado, que o manterão sempre na posição ideal para novas aventuras. Explore o conjunto de
comandos, mostradores e ecrãs, concebidos para o manter concentrado e informado.
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UMA FORMA MAIS SIMPLES DE VIAJAR
ATRAVÉS DE UM MUNDO COMPLEXO
Conforme os automóveis se vão tornando tecnologicamente mais complexos, é cada vez mais
difícil manter a simplicidade na condução. Contudo, a tecnologia inteligente da Kia ajuda a
facilitar a vida do condutor. Assim, o cockpit do Niro foi concebido para funcionar como interface
homem-máquina inteligente, apresentando informações importantes ao mesmo tempo que
elimina fatores de interferência e distração em todas as direções.

Sistema mãos-livres Bluetooth com reconhecimento de voz O
sistema Bluetooth ® incorporado liga telemóveis emparelhados e
compatíveis ao veículo, proporcionando a audição de música e
*comunicações móveis mãos-livres, incluindo reconhecimento de voz.
*Esta função apenas está disponível quando os sistemas CarPlay e Android Auto
estão ligados.

Carregador sem fios para smartphones Carregue um
telemóvel compatível na consola de carregamento, situada na
consola central, sem necessidade de procurar e ligar fios. Um
indicador luminoso informa o condutor do estado de
carregamento.

Ecrã de supervisão 4.2'' TFT LCD Esteticamente perfeito, inteligentemente concebido e
facilmente personalizável, o ecrã de supervisão fornece indicações sobre a temperatura,
alertas de baixa pressão dos pneus e outras informações essenciais sobre o veículo e a
condução. Exibe também o estado do sistema de carregamento híbrido, incluindo os níveis de
combustível e da bateria, bem como informações sobre a utilização atual dos mesmos. O ecrã
de alta resolução facilita a leitura de inúmeras informações com um simples olhar de relance.

Inclui 6 atualizações anuais
gratuitas para veículos Kia
novos equipados de origem
com sistemas de navegação
LG.

Sistema de navegação
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Muito fácil de ler e de manusear, o sistema de navegação apresenta percursos, opções de caminho mais curto
e outras informações fundamentais num nítido ecrã tátil LCD, que está ligado à câmara de auxílio ao
estacionamento e exibe diretrizes dinâmicas. O ecrã também é utilizado para comandar um sistema de som
de alta qualidade, e é compatível com os dispositivos e aplicações Android Auto e Apple CarPlay, ao mesmo
tempo que permite aceder a informações sobre o sistema híbrido e sobre o veículo.
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ONDE? QUANDO? COMO?
A RESPOSTA ESTÁ AQUI!
O nosso novo sistema de navegação com os Kia Connected Services,
desenvolvidos pela TomTom, eleva a orientação de percursos fiável para
um nível superior de precisão e excelência. Com efeito, este sistema não
só assegura a manutenção do contacto com o exterior como oferece
informações mais úteis do que nunca. No centro de toda esta tecnologia
está uma unidade WiFi que permite a ligação à Internet através do
smartphone* do utilizador.
A inovadora aplicação de hotspot da Kia utiliza o Bluetooth do seu
telefone Android para detetar a presença de um sistema de navegação
Kia no seu raio de alcance. Em seguida, ativa o hotspot para se ligar ao
sistema Wi-Fi e volta a desligá-lo quando a comunicação por Bluetooth
é interrompida ou parada - tornando ainda mais cómoda a utilização dos
Kia Connected Services.
Kia Connected Services fornecidos por:

Trânsito ao vivo**
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 rotas alternativas.
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Radares de velocidade**:
O sistema alerta também o condutor para a presença
de diversos tipos de radares de velocidade, incluindo os
fixos e estacionários, bem como para a existência de
zonas de acesso restrito. Consegue também detetar
zonas onde os acidentes são frequentes e alertar o
condutor para esse efeito.

* Smartphone com pacote de dados de internet necessário para ativar os serviços.
** Consoante o país, este serviço poderá estar sujeito a restrições legais.

Pesquisa local
Se procura um restaurante de sushi, um supermercado
ou um local em particular, selecione a opção “Pesquisa
local”. A base de dados do sistema contém 500
categorias de pesquisa, 25 000 palavras-chave e 250
000 locais, para garantir que o condutor encontra
sempre aquilo que procura. Permite, além disso,
pesquisas em dez línguas, mesmo quando se encontra
no estrangeiro.

Boletim meteorológico:
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, da velocidade do
vento e das possibilidades de sol ou chuva.

Apple CarPlayTM
O CarPlayTM ié 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 pode
querer realizar e coloca-as no ecrã do seu Niro, para
que possa mais facilmente obter direções, fazer uma
chamada e ouvir música - tudo enquanto se mantém
concentrado na estrada.

Android AutoTM
O Android AutoTM foi concebido para manter o condutor
perfeitamente ligado ao seu telefone, reduzindo 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.
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ESTILO INIGUALÁVEL, TETO ALTO
E CONFORTO PROFUNDO
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Invulgarmente espaçoso para um híbrido, com uma assinalável amplitude nas
linhas de cabeça e de ombros e também no espaço para as pernas, o habitáculo do
Niro assegura o conforto e convida à descontração. Rodeado de um design limpo,
moderno e de alta tecnologia, é fácil sentir-se em casa a partir do momento em
que entra no seu veículo.
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UMA NOVA CONCEÇÃO DE HÍBRIDO:
MAIS ESPAÇOSO E VERSÁTIL
O novo Kia Niro permite-lhe manter muitas opções em aberto, oferecendo-lhe um espaço
amplo e formas inteligentes de configurá-lo. As generosas dimensões interiores
proporcionam-lhe, a si e aos seus passageiros, muito espaço para a cabeça e as pernas, ao
mesmo tempo que a bagageira, também ela de dimensões assinaláveis, se ocupa da sua
carga. Os versáteis bancos traseiros são rebatíveis a 60:40 e dobram-se na totalidade,
disponibilizando-lhe assim mais espaço para cargas e bagagens.

Capacidade de carga de 1425 ℓ

Capacidade de carga de 427 ℓ

Com os bancos traseiros totalmente dobrados

Com os bancos traseiros com os encostos
levantados

Bancos traseiros rebatíveis e totalmente dobráveis Os encostos dos bancos traseiros são
rebatíveis a 60:40 e totalmente dobráveis, proporcionando uma capacidade de carga maior e
mais flexibilidade. Tire partido de todas as configurações ao seu dispor para obter mais
combinações de transporte de passageiros e carga. Uma vez que os encostos dos bancos se
dobram na totalidade, o espaço de carga consegue alojar caixas grandes ou pilhas de objetos
planos.

427 ℓ

Flexibilidade interior O interior do Niro é suficientemente flexível para apoiar
um estilo de vida verdadeiramente ativo. Seja para uma noite na cidade, um dia
no campo ou uma semana na estrada, o seu equipamento está sempre à altura
dos acontecimentos. Os encostos dos bancos são totalmente rebatíveis, pelo que
os objetos compridos não são um problema. Ao mesmo tempo, os objetos
valiosos podem ficar dissimulados.

Chapeleira

Bancos traseiros rebatíveis a 60:40

Caixa de arrumação sob o piso

Pneu e jante (de liga leve) sobresselentes +
tabuleiro de arrumação

de capacidade de carga

Mesmo com todos os bancos ocupados, o Niro consegue
transportar uns impressionantes 427 ℓ de carga. As viagens
longas, os dias nas compras ou a participação em eventos
desportivos deixaram assim de ser um problema. E ainda lhe
sobra espaço para transportar a sua família e amigos!
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SEGURO PARA O PLANETA,
SEGURO PARA AS PESSOAS
O DRIVE WISE é a nova iniciativa tecnológica da Kia no contexto dos ADAS (Sistemas Avançados de
Assistência ao Condutor) e tem como objetivo proporcionar o prazer de condução acompanhado da
máxima segurança para peões e passageiros, ao assumir as tarefas entediantes e complexas
tradicionalmente a cargo do condutor.

Segurança

Vigia os eventuais perigos,
alerta o condutor e
intervém sempre que
necessário.
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Comodidade

Contribui para a
redução do stress
e aumenta o
prazer de condução.
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Travagem de Emergência Autónoma
(AEB)
Avaliando simultaneamente os dados da câmara e do radar,
este sistema consegue detetar uma potencial colisão com
um veículo, um peão ou um obstáculo, avisando o condutor
e, se necessário, acionando os travões para evitar uma
colisão ou minimizar os estragos resultantes da mesma.

Indicadores de aviso AEB

1. Aviso dianteiro
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2. Aviso de colisão

Monitorização dos veículos à frente
O AEB deteta os veículos que circulam mais à frente e
interpreta os dados recolhidos para prever potenciais
colisões. Se uma colisão parecer iminente, o sistema
emite um aviso para o condutor e, na ausência de
resposta deste, aplica a força de travagem máxima ao
veículo, para ajudar a evitar uma colisão.

Proteção dos peões
O sistema AEB inclui uma função de
proteção dos peões. Se os sensores
do radar ou as câmaras dianteiras
detetarem um peão estacionário ou
em movimento mais à frente, é
emitido um aviso para o condutor.
Se este não reagir, o sistema trava
autonomamente, para evitar ou
diminuir o impacto.

PROTETOR, DE CIMA
A BAIXO
O Niro ajuda-o a manter-se ciente da sua posição e do movimento das viaturas em seu redor,
podendo até mesmo intervir para protegê-lo. Funcionando como um par de olhos extra, a
tecnologia DRIVE WISE fornece-lhe informações vitais, nomeadamente visuais, para que
possa manobrar em segurança. Tomando decisões instantâneas, ajuda-o a manter a
distância em relação a outros veículos e peões, a evitar surpresas desagradáveis e a
encontrar o seu destino com paz de espírito.

3. Travagem de emergência

Sistema de Alerta de Tráfego à Retaguarda (RCTA)

Sistema de auxílio ao estacionamento (PAS)

Em situações de marcha-atrás para sair de um lugar de estacionamento ou caminho de
acesso a um edifício, este sistema emite um aviso se detetar trânsito na faixa para a
qual o condutor pretende entrar.

Para maior descanso nas manobras de estacionamento, o PAS recorre a sensores
ultrassónicos montados nos para-choques dianteiro e traseiro, para avisar o condutor
sobre eventuais obstáculos nas manobras em espaços apertados.
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Sistema de Controlo da Velocidade Inteligente (SCC)

Sistema de Deteção do Ângulo Morto (BDS)

Um sensor de radar localizado atrás da grelha do radiador calcula a distância para o
veículo que segue imediatamente à frente e mantém automaticamente uma distância
segura, controlando a velocidade até ao limite programado pelo condutor mesmo que
este não acelere ou trave.

Este sistema utiliza sensores para monitorizar as partes lateral e traseira do veículo,
avisando o condutor através de alertas visuais para a presença de outros veículos no seu
ângulo morto. As mudanças de faixa tornam-se assim mais fáceis e seguras.

Sistema de Assistência à Manutenção na Faixa de
Rodagem (LKAS)
Fazendo parte do equipamento de série, o LKAS utiliza uma câmara orientada para a
frente para detetar as extremidades da faixa de rodagem, intervindo automaticamente
na direção para ajudar o condutor a manter-se no centro da mesma.
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TECNOLOGIA QUE GERA
PAZ DE ESPÍRITO
O design reflete o caráter do Niro, e toda a conceção deste modelo tem como base a ideia da
segurança. Desde os materiais avançados da sua carroçaria e a respetiva colocação até à incorporação
dos mais recentes, vigilantes e proativos sistemas de assistência ao condutor, a segurança é um
aspecto fulcral para o Niro. A engenharia faz maravilhas, mas o aspeto de maior importância da
tecnologia atual pode muito bem ser a forma como esta nos consegue ajudar a evitar problemas e a
mantermo-nos seguros ao longo dos dias movimentados que marcam o nosso quotidiano .

Aço Avançado de Alta Resistência (AHSS) e aço
estampado a quente

Elementos em alumínio (capot/porta da
bagageira)

O novo Kia Niro utiliza mais de 53% de Aço Avançado de Alta Resistência (AHSS), o
que lhe confere uma enorme rigidez. Além disso, a estampagem a quente de
componentes é aplicada em 24 peças das zonas de maior tensão. Estas medidas
reforçam assinalavelmente a solidez da carroçaria, aumentam a proteção da célula
do habitáculo e melhoram a performance do veículo em termos de dinamismo.

Enquanto os pontos mais críticos contam agora com mais aço
de alta resistência, o alumínio é usado no capot e na porta da
bagageira, ajudando a reduzir o peso em nada menos do que
11 kg em relação ao modelo anterior. A facilidade de condução
e a economia de combustível agradecem!

53%
Aço Avançado
de Alta Resistência
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peças

de componentes
estampados
a quente

140

m

Adesivos
avançados

Assistência ao Arranque em Subidas (HAC)
Quando o veículo está parado numa subida, o HAC evita que ele descaia ao aplicar
suavemente os travões durante um período máximo de dois segundos no momento
em que o condutor levanta o pé do pedal dos travões para carregar no do acelerador.
Controlo Eletrónico de Estabilidade (ESC)
O ESC assegura um desempenho de travagem e um controlo da
direção ideais ao fornecer automaticamente a força de travagem
adequada para cada roda com base numa avaliação do binário do
motor e das condições de condução.
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7 airbags
Para ajudar a proteger os ocupantes e, potencialmente, reduzir as
lesões em caso de colisão, todas as versões do Niro estão equipadas de
série com airbags para o condutor e o passageiro da frente,
acompanhados de dois airbags laterais dianteiros e dois laterais de
cortina, para além de um airbag de joelhos para o condutor.
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PLUG-IN HYBRID

INSPIRADO PELA NATUREZA.
		 EMPENHADO NA DEFESA DO AMBIENTE.
Moderno e sofisticado, o novo Kia Niro Plug-in Hybrid acrescenta um design inspirado na Natureza à condução amiga do ambiente.
Os seus pormenores em azul, presentes na parte inferior dos para-choques dianteiro e traseiro, tornam-no tão refrescante aos olhos como na
condução.

Porta de carregamento Usufrua de carregamentos cómodos,
recorrendo a uma tomada doméstica normal de 220 V ou a
uma estação de carregamento pública. O novo Kia Niro Plug-in
Hybrid consegue recarregar a sua bateria numa estação de
c a r r e g a m e n t o p ú b l i c a (24 0 V, 32 A ) a t é 10 0 % e m
aproximadamente 2 horas e 15 minutos.

34

Caixa de controlo no cabo O novo Kia Niro Plug-In Hybrid está
equipado de série com uma caixa de controlo incorporada no
cabo de carregamento. O mostrador a cores deste dispositivo
indica o estado de carregamento da bateria, permitindo ao
condutor monitorizar facilmente o processo.
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PLUG-IN HYBRID

MAIOR CONFORTO
E COMODIDADE TOTAL

Vai querer passar muito tempo ao volante do novo Kia Niro Plug-In Hybrid. Desde as dimensões espaçosas aos
materiais suaves ao toque, tudo é feito para proporcionar um conforto extraordinário aos ocupantes. O elegante
pacote interior de dois tons em cinzento/preto com pormenores em azul contribui para um aspeto refrescante e
reforça ainda mais a sensação de descontração e calma no habitáculo.

Ecrã do sistema de navegação O sofisticado ecrã do sistema de navegação exibe informações
úteis sobre o consumo de energia, a carga da bateria e o tempo de carregamento esperado,
para manter o condutor bem informado.
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Modo híbrido/EV
Um simples toque no botão HEV, situado junto à caixa de velocidades, permite-lhe comutar entre os
modos EV e híbrido. No modo EV (ideal para a condução urbana), o sistema utiliza apenas energia
elétrica, para uma condução totalmente isenta de emissões. Graças às capacidades da ampla bateria,
poderá usufruir de nada menos de 50 km de condução em modo puramente elétrico. E, quando a
carga desta for insuficiente, o sistema passa automaticamente para o modo híbrido. Este modo opera
ambas as fontes de energia, utilizando o motor de combustão e o motor elétrico em simultâneo para
fornecer energia propulsora ao seu veículo.

Painel de instrumentos O opcional painel de instrumentos de alta tecnologia TFT,
de 7 polegadas, mantém todas as informações importantes bem à vista,
nomeadamente o modo de condução atual e o consumo de energia. Quais são as
informações mais importantes para si? Não deixe de personalizar o ecrã de forma
a que este lhas apresente. Poderá, também, escolher o estilo de exibição que
pretende para este elegante ecrã digital a cores.
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A TECNOLOGIA CERTA TORNA
TODAS AS ESTRADAS AMIGAS DO AMBIENTE
Uma longa viagem pelo meio da Natureza torna-se ainda mais agradável num automóvel tão amigo
do ambiente como o Niro híbrido, principalmente no modo Eco drive. A personalidade dinâmica do
Niro revela-se assim que se liga o modo Sport (condução desportiva).
Botão de ligar/desligar o motor
Este botão permite-lhe ligar ou desligar
a ignição do Niro com um simples toque.
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Seleção do Modo de Condução (DMS)
Com a caixa de velocidades na posição
Drive, puxe a alavanca para a esquerda
para engrenar o modo Sport e usufrua
de pontos de passagem de caixa e de
uma resposta da direção mais diretos,
bem como de passagens de caixa mais
semelhantes às de um sistema de
transmissão manual. Se prefere uma
condução mais eficiente, ative o modo Eco
empurrando a alavanca para a direita.
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O PODER DA PERSONALIZAÇÃO
Para além de uma quantidade impressionante de equipamentos de série,
disponibilizamos-lhe um vasto leque de opções de conforto e comodidade para que
possa tornar o seu Niro ainda mais seu.

Embaladeiras das portas Acrescentam um caráter
mais desportivo ao Niro, ao mesmo tempo que
protegem o seu acabamento.

Ar Condicionado Totalmente Automático de Duas
Zonas (D-FATC) Liga e desliga automaticamente o ar
condicionado e o sistema de aquecimento,
proporcionando temperaturas diferentes para a zona
do condutor e do passageiro dianteiro.

Purificador do ar Um inteligente gerador de iões
permite filtrar odores desagradáveis, limpando o ar do
habitáculo para que as suas viagens sejam mais
confortáveis.

Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus
(TPMS) Verifica de forma constante a pressão interior
de cada pneu individualmente. O sistema mostra-lhe
os valores que se encontram abaixo do normal,
exibindo essa informação no ecrã do painel de
instrumentos.
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Saídas de ar para a consola traseira Situadas na parte
traseira da consola central, permitem que os ocupantes
dos bancos traseiros aqueçam as suas mãos nos dias
mais frios.

Luzes automáticas Programe as luzes para o modo
Auto e estas acender-se-ão automaticamente ao
anoitecer ou em locais escuros.

Sistema de desembaciamento automático Quando
detetam a formação de condensação na parte interior
do para-brisas, os sensores deste sistema ligam
automaticamente o desembaciador, para assegurar a
máxima visibilidade e segurança.

Comandos no volante Mantenha os olhos na
estrada, enquanto os seus dedos comandam o
sistema áudio, ativam o reconhecimento de voz,
atendem ou desligam chamadas, estabelecem
limites de velocidade e acedem ao menu do painel de
instrumentos.

Câmara traseira montada no limpa-vidros traseiro
Integrada na estrutura do limpa-vidros traseiro, esta
câmara de auxílio ao estacionamento oferece uma
visão mais nítida, sobretudo com mau tempo.

Portas AUX e USB Ligue leitores de áudio e
dispositivos móveis via USB ou fios de mini-RCA e
ouça as suas canções preferidas.

Antena shark Elegante e aerodinâmica, a antena

Bluetooth Comunique e partilhe conteúdos sem
recurso a fios com um mínimo de distração, através
de dispositivos emparelhados compatíveis com
Bluetooth®.

shark oferece a receção ideal para rádio AM/FM, DAB
(Digital Audio Broadcast) e sistemas de navegação.
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INTERIOR SOFISTICADO

Materiais amigos do ambiente O Niro está sintonizado
com a Natureza, até ao mais ínfimo detalhe do seu
interior. A parte superior do tablier conta com um
composto de TPO (elastómero termoplástico olefínico)
de origem biológica, reforçado com fibra natural
extraída da cana-de-açúcar.

Interior de série
Tecido simples e pele em Saturn Black
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ESPECIFICAÇÕES E CORES
Cores exteriores

Clear White (UD)

Silky Silver [4SS]

VEÍCULOS EM HARMONIA COM A NATUREZA
Quer prefira sair para os locais mais movimentados
ou simplesmente gozar a vida num equilíbrio mais
sustentado com o ecossistema que o rodeia,
encontrará sempre o veículo certo para si na gama
da Kia Motors.

Jantes

A conservação ambiental e a responsabilidade social
encontram-se entre as prioridades principais da Kia, e
materializamos este nosso empenho através de
acções tangíveis. Criada em 2009, a nossa submarca
EcoDynamics designa os automóveis mais amigos do
ambiente da gama de modelos Kia, que contam com
as nossas novas tecnologias de redução do consumo
de combustível e das emissões, como é o caso das
motorizações híbridas, elétricas e de célula de
hidrogénio.

Snow White Pearl [SWP]

Metal Stream (MST)

Jante de liga leve de 18"
(acabamento maquinado)

Também estamos a desenvolver, à escala global, um sistema de
fabrico amigo do ambiente, a aumentar as taxas de reciclagem
de recursos e a projetar veículos com a fase de abate em
mente. Ao mesmo tempo, vamos adoptando cada vez mais
materiais amigos do ambiente na produção dos nossos
automóveis, seleccionados pela sua composição,
biodegradabilidade e tecnologia de fabrico ambientalmente
consciente. Por exemplo, para reduzir a nossa pegada de
carbono estamos, sempre que possível, a substituir os materiais
à base de petróleo por materiais à base de plantas.
Em suma, na Kia Motors comprometemo-nos com a busca de
soluções fundamentais para a redução do consumo energético e
com o combate às alterações climáticas. Se comunga dos nossos
sentimentos quanto à preservação do ambiente e à garantia de
um futuro mais risonho para a nova geração, temos o
automóvel certo para si!

Dimensões (mm)

Aurora Black Pearl (ABP)

Jante de liga leve de 16"
Rich Espresso (DN9)

Espaço pernas (diant.)

1059

Largura total

1805

Espaço pernas (tras.)

950

Altura total

1545 (1535)

Espaço cabeça (diant.)

1018

Distância entre eixos

2700

Espaço cabeça (tras.)

993

Largura da via dianteira

1555

Espaço ombros (diant.)

1423

Largura da via traseira

1569

Espaço ombros (tras.)

1402

(excl. barras de tejadilho)

Projeção dianteira

870

Projeção traseira

785

Gravity Blue (B4U)

CO2 (g/km)

(com barras de tejadilho)

Platinum Graphite [ABT]

4355

Distância ao solo
Depósito de combustível (litros)

(com barras de tejadilho)

(Pneus de 18" )
Comprimento total

160
45

Consumo de combustível (ℓ/100 km)*

Jante de 18" HEV

101

4,4

Jante de 16" PHEV

29

1,3

* Resultados combinados, urbano/extra-urbano
Deep Cerulean Blue (C3U)
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Temptation Red (K3R)
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MAIS PAZ DE ESPÍRITO DO QUE NUNCA
Garantia de 7 anos sobre o veículo
Todos os modelos KIA na Europa usufruem de uma garantia de veículo
novo de 7 anos/150 000 km (3 primeiros anos sem limite de km;
150 000 km durante os restantes 4 anos). Esta garantia integral é
gratuita e transferível para proprietários subsequentes, desde que
o veículo seja seja sujeito a operações de manutenção regulares, de
acordo com o programa de manutenção.
Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção
duradoura e brilhante ao seu novo KIA. O veículo também beneficia
de uma proteção antiperfuração da mais elevada qualidade e de uma
garantia de 12 anos contra corrosão a partir do interior.

Garantia de 7 anos Kia
7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos novos Kia.
Válida em todos os estados membros da UE (e também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora sujeita aos termos e
condições locais.
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Mantenha-se em contacto com a KIA
Visite www.kia.com para conhecer as últimas novidades.
Poderá encontrar aí mais informações sobre a Kia e a
sua nova gama de veículos. Receba atualizações sobre o
desenvolvimento de energias alternativas, tais como o gás
liquefeito, as tecnologias híbridas e as células de combustível.
Ou descubra os projetos em que o nosso Centro de Pesquisa
Ambiental está a trabalhar.
Também estamos envolvidos nos grandes acontecimentos
desportivos: a Kia é parceira oficial da UEFA e da FIFA. Além
disso, patrocinamos o Open da Austrália e a estrela do ténis
Rafael Nadal.
Financiamento
O seu concessionário Kia é o seu parceiro ideal na elaboração do
plano de financiamento mais adequado às suas necessidades.
Solicite-lhe mais informações.
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7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos novos.
Válida em todos os estados membros da UE (e também
na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora sujeita aos
termos e condições locais.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espírito
Santo Nº38
1950-097 Lisboa
www.kia.pt

Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data da
impressão da presente brochura e podem 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 às cores verdadeiras. Para mais informações, é favor
contactar o seu concessionário Kia.

kia.pt

