


Да бъдеш отговорен никога не е било толкова модерно и вълнуващо! Светът на хибридните 
кросоувъри се увеличава с най-новото попълнение от КИА – Ниро. Той предизвиква не само 
хората с отношение към природата, но и онези, които ценят високите технологии и динамично 
управление - освен хибридно задвижване Ниро притежава стайлинг, високо качество, 
комфорт и функционалност на кросоувър. 

НАЙ-ДОБРОТО ОТ ДВАТА СВЯТА

THE HYBRID CROSSOVER



Ниро грабва вниманието Ви с интригуващ за хибриден кросоувър дизайн. 
Стилен за града. Перфектен за пътешествия извън него. 
Интелигентно решение за всяка крайна дестинация.

Умело разработен силует Атлетичният профил е не само в унисон със спортната визия и динамичното излъчване 
на Ниро, но и предоставя водещ в сегмента коефициент на въздушно съпротивление - 0.29.

Удивителен дизайн Комбинацията от LED светлини, хромирани детайли и отличителни извивки в задната 
част на автомобила подчертава неговата индивидуалност.  

НОВА СТИЛНА ВИЗИЯ В ЗЕЛЕНО



Ниро 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 88 г/км. 

ЕКОЛОГИЧНО ШОФИРАНЕ С ДВЕ СЪРЦА

141 ps
Истинската красота в аеродинамичния дизайн на Ниро е в начина, 
по който хибридният кросоувър се движи, и лекотата, 
с която изминава всеки следващ километър. 

КОГАТО КРАСОТАТА ИМА ЦЕЛ

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

Начало (Изцяло на ток) 
При стартиране хибридната 
система се задвижва от 
електромотора, което 
редуцира разохода на 
гориво. 

Efficient Driving Mode

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.

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

Нов Kappa 1.6 GDi двигател
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 Ниро.

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

Така хибридният кросоувър 
разполага с комбинирана максимална 
мощност от 141 к.с.

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.

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

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.

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

Въздушна завеса 
Въздушната завеса ускорява 
въздухопотока в предната част 
и редуцира образуваното от 
турбулентност съпротивление за 
по-добра аеродинамика.

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.



В приветливия салон на Ниро ще останете очаровани от симбиозата между 
технологии и комфорт. Отпуснете се в кожените кресла с ‘memory’ пакет, за да 
сте винаги в перфектна позиция. Насладете се на контролните уреди и системи, 
които ви помагат да останете фокусирани и информирани. 
Заобиколени от модерен интериор, дизайнерски акценти и комфортна среда, 
лесно ще усетите уюта на домашната обстановка. 

ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА КОМФОРТА

ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ



Когато съвременните автомобили стават все по-високотехнологични, 
предизвикателство е да запазиш усещането за лекота при управление. 
Интелигентните решения на КИА помагат на водача да изпита 
удоволствие при шофиране. Кокпитът функционира като интерфейс 
човек-машина, предоставяйки важна информация, 
докато същевременно успява да Ви задържи 
концентриран върху управлението. 

ДА ПЪТУВАШ УДОБНО В СВЕТА НА ИНОВАЦИИТЕ

Bluetooth с гласово разпознаване 

Електро-луминесцентни километражи с 4.2" TFT LCD дисплей

Подгряване на волана 

USB charger/ AC invertor (220 V) 

Безжично зарядно устройство за смартфон 

Навигационна система с 8.0" дисплей



AEB Warning Indicators 

1. Forward Warning 

2. Collision Warning 

3. Emergency Braking 

Система за автономно аварийно спиране (AEB) 

Система за предупреждение за пресичащи отзад автомобили RCTA 
(Rear Cross-Traffic Alert)

Асистент при паркиране (PAS)

Засича движещите се отпред автомобили Предпазва пешеходците



Интелигентен круиз контрол (SCC)

Система за контрол на мъртвата зона (BSD)

Система за оставане в лентата на движение (LKAS)



ИЗИСКАНИ ИНТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ 

Едноцветен пакет Smoky Grey Едноцветен пакет Saturn Black

Smoky Grey leather

Smoky Grey woven cloth and leather Smoky Grey woven/tricot cloth

Saturn Black leather

Saturn Black woven cloth and leather Saturn Black woven/tricot cloth



СПЕЦИФИКАЦИИ И ЦВЕТОВЕ 

Екстериорни цветове Гуми и джанти

Алуминиеви джанти 16” 

Алуминиеви джанти 18” 

Clear White

Silky Silver

Platinum Graphite

Rich Espresso

Deep Cerulean Blue

Snow White Pearl

Metal Stream

Aurora Black Pearl

Gravity Blue

Temptation Red
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