
Váš predajca KIA:

 www.kia.com/sk

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Dovozca si vyhradzuje právo 
zmeniť ceny a špecifikácie výbav modelov bez predchádzajúceho 
upozornenia. Pokiaľ nie je vozidlo na sklade, dodacia lehota je 3 až 
5 mesiacov, pričom dovozca si vyhradzuje právo úpravy dodacej 
lehoty v závislosti od kapacitných možností výrobcu. Všetky 
vozidlá sú schválené pre jazdu po pozemných komunikáciach v SR 
a zodpovedajú norme EURO6.

DOVOZCA:
KIA Motors Sales Slovensko, s. r. o., Einsteinova 19, 
851 01 Bratislava

Technické údaje

ROZMERY (mm)

Kia Niro 1,6 GDi

motor zážihový štvorvalec hybrid

prevodovka 6 st. automatická

ROZMERY

dĺžka (mm) 4 355

šírka (mm) 1 805

výška (mm) 1 535 (1 545 so strešnými lyžinami)

rázvor (mm) 2700

rozchod vpredu (mm) 1 565 (so 16“ diskami kolies) / 1 555 (s 18“ diskami kolies)

rozchod vzadu (mm) 1 579 (so 16“ diskami kolies) / 1 569 (s 18“ diskami kolies)

predný previs (mm) 870

zadný previs (mm) 785

svetlá výška (mm) 160

batožinový priestor (l) - min. 401 (s dojazdovou rezervou)

so sklop. zad. sedadiel (l)  1399 (s dojazdovou rezervou)

PARAMETRE MOTORA

Benzínový motor

zdvihový objem (cm3) 1 580

rozvod DOHC, reťaz

vŕtanie / zdvih (mm) 72 / 97

kompresný pomer 13

max. výkon (kW(k) / ot.min) 77,2 (105) / 5 700

max. krútiaci moment (Nm / ot.) 147 / 4 000

Elektrický motor

max. výkon (kW(k) / ot.min) 32 (44) / 1 798~2 500

max. krútiaci moment (Nm / ot.) 170 / 0~1 798

PARAMETRE CELEJ POHONNEJ SÚSTAVY

max. výkon (kW(k) / ot.min) 103,6 (141) / 5 700

max. krútiaci moment (Nm / ot.) 265 / 1 000 - 2 400

HMOTNOSŤ

pohotovostná hmotnosť (kg) max / min 1 425 - 1 512

celková hmotnosť (kg) 1930

max. užitočná hmotnosť (kg) 505

max. prípust. zaťaženie strechy (kg) 100

príves brzdený (kg) 1 300 (len s ťažným zariadením z výroby, bez možnosti dodatočnej inštalácie)

príves nebrzdený (kg) -

VÝKON A SPOTREBA

max. rýchlosť (km / h) 162

zrýchlenie 0 - 100 km/h (s) 11,5

spotreba (l) (mesto)  
(16" disky kolies / 18" disky kolies)*

3,8 / 4,4

spotreba (l) (mimo mesta)  
(16" disky kolies / 18" disky kolies)*

3,9 / 4,5

spotreba (l) (priemer)  
(16" disky kolies / 18" disky kolies)*

3,8 / 4,4

priemer CO2 (g/km)  
(16" disky kolies / 18" disky kolies)*

88 / 101

typ paliva (min. oktánové. č. ) BA95

objem palivovej nádrže (l) 45

GDi - atmosferický agregát s priamym vstrekovaním benzínu
*  Technické údaje sa môžu líšiť v závislosti od modelu a výbavy vozidla. Vplyv na spotrebu paliva a emisie CO2 má aj spôsob jazdy, faktory okolia a aktuálny stav 

vozidla. CO2 je hlavný plyn vyvolávajúci skleníkový efekt a je zodpovedný za globálne otepľovanie.

Záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150 000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km.
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1555 (18“ pneumatiky) 1569 (18“ pneumatiky)


