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Hayat sizin ne yaptığınızdır.
KIA dünyasına hoş geldiniz.

Hayat her anı ile güzeldir. Her açıdan canlı, beklenmedik ve heyecan verici gelişmelere sahne olur. 
Nereye giderseniz gidin, ne yaparsanız yapın KIA, hayat yolculuğunuzda yeni keşifler için sizinle olacak.

 
KIA olarak kendimizi her zaman daha iyi bir gelecek yaratma amacına adadık. Yeni heyecanlar ve yeni ufuklar 

keşfetmeniz için yepyeni otomobiller üretmemiz de bu amacın sonucu. Çarpıcı tasarımlar, akıllı çözümler ve 
ileri teknolojiler sunan otomobiller... Uzun garanti süreleriyle sizi güvende hissettiren otomobiller... Bugüne ait 

beklentilerinizi ve yüksek standartlarınızı eksiksiz olarak karşılayan otomobiller... Tüm bu ayrıcalıklar tek bir 
vizyonun sonucu ve biz buna “KIA’yı bir denersin, hep seversin” diyoruz.

 
Şimdi KIA ile sahip olacağınız ayrıcalıkların en verimlisine, KIA Niro’ya yakından bakma zamanı.





KIA Niro, 100 km’de sadece 3.8 lt yakıt tüketen üstün
hibrit teknolojisiyle, SUV sınıfındaki tüm rakiplerini geride bıraktı. 

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Niro şimdi Türkiye’de.



Sorumluluk sahibi olmak hiç bu kadar heyecan verici ve eğlenceli olmamıştı. 
Oyunu değiştiren hibrit KIA Niro, hepsine sahip olabileceğinizin kanıtı. Stilin, 
teknolojinin ve çok yönlülüğün hibridi. Çevreye önem verdiği kadar sürüş keyfini 
de esas alanların tercihi.

THE HYBRID CROSSOVER

TEKNOLOJİ İLE STİLİN HİBRİDİ







Şehir içi sürüşler genellikle dur-kalklardan ibarettir. Bu durum, hibrit için avantajlı 
hale geliyor. Enerji depolamak için duruyor, o enerjiyi benzin harcamadan, 
emisyon salmadan yeniden kalkmak için kullanıyor. Sonuç olarak Niro, şehir içinde 
kullanabileceğiniz geniş ve çok yönlü araç olma özelliğini taşıyor. Şık, rahat ve sessiz; 
stresinizi ve şehir içi sürüş zorluğunu azaltarak iç huzurunuzu artırıyor.

ŞİMDİ SİZDEN YANA
SÜRÜŞ DİNAMİKLERİ 





Atletik bir profile sahip Niro’nun büyük ve geniş kapı pencereleri doğanın 
ahengini yansıtırken sanatsal çizgileri ise duygulara tercüman olacak. Doğadan 
ilham alan KIA Niro’nun hibrit teknolojisi, yüksek omuz çizgisiyle birleşiyor ve 
sizi maceradan maceraya sürüklüyor.

ÇEKİCİ BİR TASARIM
DOĞA İLE İÇ İÇE,





Arka LED ışık kombinasyonu, gümüşle süslenmiş ve ayırt edici kıvrımları, ortaya modern bir görünüm 
çıkarmak için hep birlikte çalışıyor. Pencere çevresini saran kıvrımlı ana hatlar sarsılma ve sürtünme 
direncini azaltırken arka difüzör, hava akımını kontrol altında tutmaya yardımcı olacak.

DİKKAT ÇEKİCİ ARKA TASARIM

Zerafet dolu bir silüet  Zarif bir profil sadece sportif ve güçlü görünüme katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda akılda kalıcı bir  
deneyim yaratır.

Sürdürülebilirliğin yeni şıklığı Her açıdan gözünüzü alan Niro, hibrit araçlar içinde yepyeni bir standart yakalıyor. O, SUV kategorisinin 
en düşük yakıt tüketen hibriti.



Bir hibrit sahibi olmak, fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmanın, yakıt tüketiminde tasarruf sağlamanın 
ve karbon salınımını önemli ölçüde azaltmanın en verimli yolu. Niro, SUV klasmanındaki en verimli hibrit 
araç olarak doğanın sunduklarını keşfetmenize yardım eder ve bunu doğayı koruyarak yapar.

DOĞAYA UYUM SAĞLAYAN TEKNOLOJİ 



CO2 emisyonu

88 g/km



Başlatma (Pure EV)  Durur haldeyken 
harekete başlandığında, hibrit sistem 
tamamen elektrikli motorun gücüne 
dayanır. Bu durum, dur-kalklara sebep 
olan yoğun trafik sürüşlerinde yakıt 
tüketimini azaltmaya yardım eder.

Yumuşak hızlanma (Pure EV)  Yavaş 
bir hızlanma gerçekleştirildiğinde, 
s istem aynı  zamanda e lektr ik 
motorundan güç kul lanır.  Hızını 
artırmak için geniş bir hız alımı sağlar.

Tam hızlanma   Daha güçlü bir 
hızlanma gerçekleştiğinde benzin 
motor ve elektrik motor birlikte 
çalışarak Niro’yu arzu edilen hıza 
çıkarır.

Seyir  Sabit hızlarda yolculuk edilirken 
s istem, benzin motorun sürüş 
gücündeki ana kaynak olduğu güç 
yardım moduna girer. 

Yavaşlama   S istem, frene her 
dokunduğunuzda enerji üretmek üzere 
yaratılmıştır. Siz frene bastıkça 
bataryalar dolar. 

Verimli Sürüş Modu

KIA Niro, benzin ve elektrik enerjisi arasında geçiş yaparken paralel bir hibrit sistemini 
kullanır ya da ikisini birleştirerek bataryayı mümkün olduğu ilk anda şarj eder. Sınıfına 
öncü olan bir verimlilik elde ederken kesintisiz ve duyarlı bir sisteme sahip olacaksınız. 
Karbondioksit salınımı, 88g/km ile ilham verici bir şekilde düşüktür.

İKİ KALPLİ BİR DOĞA DOSTU

Lityum-iyon polimer batarya
Dayanıklı ve hafif 1.56 kwh lityum 
iyon batarya, elektrik enerjisini 
verimli bir şekilde kontrol eder ve 
daha etkili bir şekilde soğutur. 
Arka koltukların altına güvenli bir 
şekilde yerleştirilen batarya 5 
yıllık garanti ile birlikte gelir.

Şarj

Fren

Elektrik motor
43.5 beygire kadar güç sağlayan 
motor gücü, hibrit modunda da 
benzin motoru destekler. Frene her 
dokunduğunda yeni enerji üretilir.

Yeni geliştirilen 6 ileri DCT şanzıman
Yeni 6-ileri DCT şanzımanı, motor 
gücünü verimli bir şekilde aktarır 
ve hızlı vites geri dönüşleri ile 
dinamik bir sürüş sağlar.

Yeni Kappa 1.6 benzinli GDI motor 
1.6 Benzinli GDI motoru, 105 beygir 
güç üret irken Niro’nun hibrit 
sistemi için kusursuz bir güç çıkışı 
sağlar.

Her frende yenilenen enerji 
Hızlanma veya durma noktasına 
gelindiğinde, üretilen kinetik enerji 
t u t u la ra k  e l e k t r i k  e n e r j i s i n e 
dönüştürülür. Bu enerji ise bataryayı 
tekrar şarj etmek için kullanılır. 

141 PS

Maksimum
kombine PS



Aktif hava kanalı  Izgaranın arkasındaki aktif bir 
hava kanadı motoru soğutur. Yolculuk esnasındaki 
sürtünmeyi düşürerek daha iyi bir performans ve 
yakıt verimi için yüksek hızdayken kapanır.

Arka difüzör  Niro’nun arkasında bulunan rüzgarlık 
paneli uzun yükseltilerde istikrar ve aerodinamik bir 
kontrol için tasarlandı.

Arka rüzgarlık  Bagaj üstünde bulunan pencere 
tasarımı, hava akımından yararlanarak hızlı 
yolculuklar sırasında gövdenin sabitleşmesine 
yardım eder.

Hava perdesi  Önde bulunan hava perdesi 
hızlandırılmış bir hava akımı yaratarak hava 
sarsıntılarını azaltır ve daha iyi aerodinamik için 
sürtünmeyi aşağı çeker.

Niro’nun aerodinamik tasarımında yatan gerçek güzelliği, 
detaylarda gizli. Hava geçişlerini sağlayan ızgaralar, yolda 
minimum dirençle karşılaşmanızı sağlıyor. 

TASARLANMIŞ GÜZELLİK
BİR AMAÇ İÇİN 

Yol direncini azaltan lastikler
Her yakıt damlası için en fazla yol 
mesafesini elde edecek, böylece her 
seferinde daha çok tasarruf enerjisine 
sahip olacaksınız.

Gövde altı aerodinamikleri
Göz önünde olmayan transmisyon, 
şas i  ve  egzozu ,  sür tünmeyi 
mümkün olan en düşük seviyeye 
çekerek Niro’nun ilerleyişini devam 
ettirmek için tasarlanmıştır.



* Katalogda gösterilen modeller ile Türkiye’de satışa sunulan modeller arasında farklılık bulunabilir. 



KONFORUNUZU EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAK 
AKILLI FİKİRLER
Niro’nun geniş kabinine yerleştiğinizde teknoloji ve konfor dengesi 
bulacaksınız. Yarı deri koltuklarındaki entegre bellek sistemi, sürüş 
alışkanlıklarınızı hatırlar. Sizin için her zaman en rahat yolculuğu 
sunar. Üstelik yolculuk esnasında ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler de 
gözünüzün önünde olacak.



KIA Niro,
5 yıl veya 150.000 km 
garantisi sunuyor. Sağlamlık 
ve kalitesiyle kendisinden 
bekleneni yapıyor.

7" TFT-LCD ekranıyla radyo, Apple Carplay, 
Android gibi multimedya özelliklerini tek 
merkezden kontrol etmenizi sağlıyor.

7" 
Ekran Multimedya Sistemi



Kablosuz akıllı telefon şarjı Uyumlu cep telefonunuzu konsolun orta kısmında 
bulunan kablosuz şarj bölümüne koyarak kablosuz bir şekilde şarj edebilirsiniz. 
Artık bağlayacak bir kablo bulmanıza gerek yok. Işıklı bir şarj göstergesi size şarj 
durumunu bildirecektir.

4.2" TFT LCD supervision gösterge paneli  Zekice tasarlanmış, özelleştirilebilir supervision cluster’ı 
sıcaklık bilgilerini, lastik basıncı uyarılarını ve diğer araç gereçlerle birlikte sürüş bilgilerini gösterir. 
Ayrıca, yakıt ve akü seviyesi ile birlikte hibrit şarj durumunu görüntüler. Yüksek çözünürlüğe 
sahip ekranı sayesinde sayısız bilgiyi tek bir bakışla okuyabilirsiniz.

Araçlar teknolojik bir karmaşıklığa sahip oldukça, basit sürüş deneyimini 
korumak daha da zor olmaya başladı. KIA’nın akıllı teknolojisi, sürücünün 
hayatını kolaylaştırmaya yardım ediyor. Niro’nun sürücü konsolu tıpkı insan 
zekâsına sahip bir makinenin arayüzü gibi tasarlandı. Önemli bilgiler sunarken 
aynı zamanda baktığınız yerlerdeki dağınıklığı ve dikkat dağıtıcı etkileri 
ortadan kaldırır.

DAHA BASİT BİR YOL
KARMAŞIK BİR DÜNYAYA SEYAHAT ETMEK İÇİN 

Bluetooth 

Cep telefonunuzu Bluetooth ile yeni 
Niro’ya bağlayabilirsiniz.



8 fonksiyonlu sürücü koltuğu   Niro’nun sürücü koltuğu siz nasıl kullanmak 
isterseniz öyle durur. Onun sekiz fonksiyonundan biri mutlaka sizin için. 

USB şarjı / Priz Girişi (220 V)  Laptop’ınıza ve evde 
kullandığınız diğer cihazlara güç sağlayabilecek USB 
şarjıyla priz girişinin avantajını elde edin. Priz girişi ise 
hayatı kolaylaştıran yeni Niro detaylarında sadece bir 
yenisi. 

Niro, çok yönlülük için tasarlanmıştır. Sürücü ve yolcular; destekleyici koltuklar, oldukça geniş bir hale gelmeye 
hazır bir alan ve faydalı kolaylıklar ile sıradışı bir rahatlık ve yenilenmeyi keşfederek yolculuğu keyifli ve üretken 
bir hale getirecek. Sağlıklı ve özenli bir sürüş tavrıyla çeşitli ayarlamalar sunan sürücü koltuğunun yanı sıra iki 
ön koltukta da ısıtma seçeneği bulunur.

YENİLENMENİZİ SAĞLAR
DOĞRU POZİSYON



YÜKSEK BİR TARZ, YÜKSEK BİR ÇATI 
VE DERİN BİR KONFOR

Bir hibrite göre çok daha geniş; kafa, omuz ve bacak mesafesiyle 
Niro’nun iç dünyası sizi rahatlamaya, esnemeye ve konfora davet ediyor.  
Yüksek teknolojiyi şık bir iç tasarımla veren Niro’da kendinizi evinizde 
hissedeceksiniz. 



Tüm koltuklar dolu olduğunda bile Niro 421 lt bagajı 
rahatlıkla taşıyabilir. Bu da uzun yolculuklarda, büyük 
alışveriş günlerinde ve spor etkinliklerinde bile aileniz ve 
arkadaşlarınız için hâlâ yeriniz olacağı anlamına gelir.

421 ℓ bagaj kapasitesi



Tamamen katlanılabilen, bölünmüş arka koltuklar  Arka koltuk 60:40 katlanarak tamamen düz bir 
hale gelir. Böylece maksimum kapasitede bagaj ve esneklik elde edersiniz. 

İç esneklik  Niro’nun iç dünyası tam anlamıyla aktif bir hayat tarzını desteklemeye yetecek 
kadar esnektir. Şehir içinde bir gece, şehir dışında bir gün ya da yolda geçireceğiniz bir hafta için 
eksiksiz bir şekilde donatılmıştır. Arka koltukların düz bir şekilde katlanmasıyla uzun eşyalarınızı 
yerleştirirken değerli eşyalarınız için bagajınızda yer açabilirsiniz.

KIA Niro, seçeneklerinizi büyük alanıyla size bırakırken, onu nasıl kullanacağınıza dair akıllı 
yollar sunuyor.  Cömert iç hacmi size ve yolcularınıza fazlasıyla geniş bir kafa ve bacak 
boşluğu bırakıyor. Geniş bagajı ise tüm yüklerinize yer açıyor.

ÇOK DAHA YÖNLÜ BİR YAKLAŞIM
HİBRİT HAYATINA DAHA FERAH, 

Bagaj rafı 60:40 bölünerek katlanan arka koltuklar

421 ℓ minimum bagaj kapasitesi
Tüm koltuklar dik konumda

1,425 ℓ toplam bagaj kapasitesi
Arka koltuklar yatık konumda



Elektronik denge kontrolü 
ESC, motor torkunu ve sürüş koşullarını değerlendirerek otomatik bir şekilde 
her bir tekerleğe doğru miktarda frenleme kuvveti uygulayarak optimum fren 
performansı ve yön kontrolünü sağlar.

Yokuş kalkış yardımı kontrolü
Eğimli bir noktada HAC, ayağınız frenden gaz pedalına giderken, frenleri iki 
saniyeye kadar aktif tutarak kaymanızı önler.

7 hava yastığı
Yolcuların korunmasına yardımcı olmak ve çarpışma durumunda yaralanma 
ihtimalini azaltmak için Niro, sürücü ve ön yolcu hava yastığı, iki ön yan hava 
yastığı, iki yan perde hava yastığı ve bir sürücü diz hava yastığı sunmaktadır. 

Tasarım, karakteri yansıtır. Niro, güvenliğe adanmış bir amaçla üretildi. Gövdesindeki gelişmiş 
malzemelerin yerleştirilmelerinden, en yeni, en tetikte ve en etkin sürücü yardım sistemlerinin 
birleşmesine kadar güvenlik, Niro’da her şeyden önemlidir. Mühendislik harikalar yaratabilir ancak 
günümüz teknolojisinin en iyi yanı, sorununuzu gidermeye ve yoğun geçen gün boyunca güvenli 
bir şekilde yol almanıza yardımcı olmasıdır.

YARATAN TEKNOLOJİ
İÇ HUZUR



53%

İleri düzey
güçlü çelik

24 parça

Sıcak preslenmiş
malzeme

Gelişmiş Yüksek Mukavemetli Çelik (AHSS) ve sıcak preslenmiş çelik Alüminyum gövde elementleri (kaput/bagaj kapağı)

KIA Niro dayanıklılığa önem verir ve %53’ten daha fazla yüksek mukavemetli çelik 
kullanarak üstün bir dayanıklılık sağlar. Sıcak bir şekilde preslenen bileşenleriyle stres 
alanlarındaki 24 parçaya uygular. Böylece gövde dayanıklılığıyla kabin korumasını önemli 
ölçüde artırarak sağlam bir performans elde edersiniz.

Kritik noktalarda her zamankinden daha yüksek mukavemetli 
çelik bulunurken; alüminyum, taşıma konusundaki dayanıklılığı ve 
yakıt tasarrufundaki işlevselliğiyle kaput ve bagaj kapısında 
kullanılır. Bununla birlikte araç ağırlığını 11 kg’a kadar düşürür.



DOĞRU TEKNOLOJİYLE
DAHA YEŞİL YOLLAR
Özellikle Eko sürüş modundayken, çevre dostu hibrit Niro ile doğanın içinde 
yapacağınız uzun bir yolculuk çok daha güzeldir. Niro’nun dinamik kişiliği ise 
Spor modunu seçtiğiniz anda ortaya çıkar.

Düğme ile başlat
Start/Stop düğmesi, yeni Niro’nun ateşlemesini tek 
parmağınızla başlatıp kapatmanıza olanak sağlar.



Sürüş modu seçenekleri (DMS) 
Sürüş ayırıcısı, vitesi sola geçirdiğinizde Spor 
moduna geçiş yaparak gelişmiş bir yol tutuşu 
sağlar. Direksiyonun tadını çıkarırken manuel 
modu da deneyerek sürüş keyfini artırabilirsiniz. 
Vitesi sağa geçirdiğinizde ise daha çok verim için 
Eko modunu devreye sokabilirsiniz.

Çekiş kapasitesi 1,300 kg (opsiyonel)*
Her motordan maksimum performans almayı 
başaran hibrit teknolojisi, Niro’ya büyük bir yük 
taşırken de yardım eder. Niro, yüksek verimle 
birlikte tasarruf edecek fazladan enerji sağlar. 
Opsiyonel çekiş pakedi, 1,300 kg’a kadar bir 
karavanı çekmenize olanak sağlar.



Direksiyon uzaktan kumandası  Siz gözünüzü yoldan ayırmayın. 
Uzaktan kumanda ses i  ayar lamaya,  ses  tan ımay ı 
aktifleştirmeye, arama yapmaya ve sonlandırmaya, hız limitleri 
ayarlamaya ve gösterge menüsüne erişim olanağı sağlar.

AUX ve USB girişleri  USB veya mini-RCA kablosu ile ses 
oynatıcıları ve mobil cihazlar bağlayarak kullanışlı bir müzik 
ortamı elde edin.

Verimlilikle Konforun Hibridi  KIA Niro, fark yaratan hibrit teknolojisiyle daha önce hiçbir SUV’nin ulaşamadığı bir verimliliğe ulaşıyor. Donanımı ise bu 
verimli sürüşü konforla buluşturuyor.

Etkileyici bir dizi standart özelliğe ek olarak Niro’yu kendinize ait hale getirmek için 
tasarlanmış birçok konfor ve rahatlık özelliği arasından seçimlerinizi yapın.

ONDAKİ TÜM STANDARTLAR STİLİNİZE UYGUN



7" renkli TFT LCD dokunmatik ekran  Kullanımı kolay 7" renkli TFT 
LCD dokunmatik ekran ve arka kamera görüntülemesi gibi 
kullanışlı seçenekler içerir.

Çift bölge tam otomatik sıcaklık kontrolü  Sürücü ve yolcuların 
sıcaklık düzeylerini devam ettirmek için ısıtıcı ve klimayı otomatik 
olarak devreye sokar.

Arka konsol havalandırma   Arka koltuklarda oturan yolcular için 
merkez konsolda bulunan havalandırmalar daha sıcak bir ortam 
ve daha sıcak bir sürüş keyfi sağlayacak.

Hava temizleyici  Hoş olmayan kokuları dışarı çıkararak içerideki 
havayı temizleyen akıllı iyon üreticisi sayesinde her sürüş daha 
ferah.

Otomatik buğu giderici sistem  Sensörler ön camda bulunan 
herhangi bir yoğunlaşma saptadığında otomatik olarak buğu 
gidericiyi açarak en üst düzeyde görüş ve güvelik sağlar.

Otomatik ışık kontrolü  Kontrolü otomatik hale getirdiğinizde far 
ve stop lambaları sisli, karanlık alanlarda kendi kendilerine 
yanacaktır.

Alüminyum pedallar  Yarış otomobillerinden ilham alan 
alüminyum pedallar heyecan yaratacak. Kauçuk detaylar da 
ayağınızın pedaldan kaymasına engel olur. 

Kapı plakaları  Niro’nun kapı plakaları her binip indiğinizde size bir 
spor sürüş hissi sunarken ayrıca Niro’nun kaplamasını da korur.

Arka sileceğe monte edilmiş kamera  Arka kamera sileceğine 
monte edilen kamera daha temiz bir görüş sağlayarak kötü 
havalarda görüntü lekelerini engeller.

Lastik basınç gözetim sistemi (TPMS)  TPMS, her bir lastiğin 
içindeki basıncı takip eder. Basınç düzeyini gösterge menüsünden 
yansıtarak hangi lastiğin şişkin olduğunu size rapor eder.

Tavan rafı / Sunroof  Hem sportif hem de diğer eşyalarınızı 
güvenle tavan rafında taşıyabilirsiniz. Sunroof’u açıp kapatabilir 
ve tek bir tuşla güneş ışığıyla birlikte temiz havayı içeri alabilirsiniz.

EX Standart kalitesi  Satürn siyahı yarı kumaş ve yarı deri 
döşeme ile şıklık ve konfor sizinle olacak.



DONANIM ÖZELLİKLERİ

DIŞ COOL ELEGANCE PRESTIGE

16" alüminyum jantlar • - -

18" alüminyum jantlar - • •

Lastik tamir kiti • • •

Michelin marka lastik • • •

Arka sis farları • • •

Ön sis farları • • •

LED gündüz farları • • •

LED arka stop lambaları • • •

Projeksiyon tipi ön farlar • • •

Elektrikli katlanır yan aynalar • • •

Gövde rengi tampon • • •

Gövde rengi, elektrik kontrollü ve  
ısıtmalı yan aynalar • • •

Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları • • •

Sunroof - • •

Tavan rayları • • •

Spoiler • • •

İÇ COOL ELEGANCE PRESTIGE

60/40 oranında katlanabilir arka koltuklar • • •

Tam katlanır arka koltuklar • • •

Yükseklik ayarlı, hıza duyarlı elektrik takviyeli 
direksiyon • • •

Deri direksiyon simidi ve vites topuzu • • •

4.2" renkli ekran yol bilgisayarı  
(supervision ekran) • • •

7" dokunmatik ve renkli multimedya ekranı • • •

Geri görüş kamerası • • •

Bluetooth • • •

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi - - •

Otomatik klima • • •

Deri ve kumaş kombinasyonlu koltuklar - • •

8 yöne ayarlanabilir elektrikli sürücü koltuğu - - •

Elektrikli bel desteği - - •

Isıtmalı ön koltuklar - - •

Isıtmalı direksiyon simidi - - •

Alüminyum pedallar - - •



Distribütör firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir. Bu katalogtaki bazı özellikler standart modelde bulunmayabilir. Araca 
ait teknik veriler, homologasyon test raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden alınmıştır. Yukarıdaki tabloda verilen yakıt tüketimi değerleri, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun EEC 93 / 116 / EC direktifiyle uyumlu 
resmi testlerden alınmıştır. Bu değerler, otomobilin yakıt tüketimiyle ilgili bir garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım altında elde edilen değerlerden farklılık gösterebilir. Bu testlerde kullanılan araçlar standart donanımda olup opsiyonel 
donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. KIA binek aracınız 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti altındadır. Anahtar teslim tarihinden itibaren aracınız toplamda 5 yıl veya 150.000 km boyunca KIA Özel Garanti 
Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için: www.kia.com.tr. Yukarıda belirtilen donanım özellikleri 2018 model yılı araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir.

İÇ COOL ELEGANCE PRESTIGE

Saklama gözlü kol dayama • • •

Direksiyondan kumandalı müzik sistemi • • •

Hız sabitleme sistemi • • •

Otomatik açılıp kapanan sürücü ve  
ön yolcu camları • • •

Bagaj filesi - - •

Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası - • •

Yağmur sensörü • • •

Arka park sensörü • • •

Ön park sensörü - - •

USB girişleri • • •

Kablosuz şarj (Wireless Charger) - - •

220V priz girişi - - •

GÜVENLİK ve EMNİYET COOL ELEGANCE PRESTIGE

Aktif gergili ve yükseklik ayarlı ön emniyet 
kemerleri • • •

Darbe anında otomatik açılan ve hıza duyarlı  
merkezi kilit • • •

Çocuk güvenlik kilidi • • •

ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları • • •

Uzaktan kumandalı merkezi kilit • • •

Motor kilitleme sistemi (Immobilizer) • • •

Sürücü ve yolcu ön hava yastığı • • •

Yan ve perde hava yastıkları • • •

Diz hava yastığı • • •

Yolcu hava yastığı açma-kapama anahtarı • • •

BAS (Fren Destek Sistemi) • • •

ESP (Elektronik Dengeleme Programı) • • •

EBD destekli ABS fren sistemi • • •

ESS (Acil Fren Sinyali) • • •

TPMS (Lastik Basınç İzleme Sistemi) • • •



18" Alüminyum Jant16" Alüminyum Jant

RENKLER ve ÖZELLİKLER

Beyaz Metalik

Gümüş Gri MetalikMetal Gri Metalik Kırmızı Metalik Lacivert Metalik

Okyanus Mavi Metalik Platinyum Gri Metalik Siyah Metalik

BOYUTLAR

1555 cm (18" lastik)
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TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR 1.6 Kappa

Tip Benzinli

Silindir hacmi (cc)  1.580

Çap x strok (mm) 72 x 97

Maksimum güç (PS/rpm) 105/5.700

Maksimum tork (Nm/rpm) 147/4.000

MOTOR Elektrikli motor

Tip Manyetik Tip Elektrikli Motor

Maksimum güç (PS/rpm) 43.5 /1,798~2,500

Maksimum tork (Nm/rpm) 170/0~1,798 

MOTOR Hibrit

Tip Benzinli ve Elektrikli

Maksimum güç (PS/d/d) 141/5.700

Maksimum tork (Nm/d/d) 265/(1,000 ~ 2,400)

SÜSPANSİYON

Ön Viraj demirli McPherson

Arka Burulma kirişli aks

GÜÇ AKTARMA 6 İleri Otomatik DCT 

Vites oranları

1. vites 3,867

2. vites 2,217

3. vites 1,371

4. vites 0,930

5. vites 0,956

6. vites 0,767

Geri vites 5,351

Son dişli 4.438 (1/2/3/4)/3.227 (5/6/Geri)

FRENLER

Ön/arka Hava Soğutmalı Disk/Kampana

LASTİKLER

Lastik ve jant boyutu 205/60 R16-225/45 R18

ÖLÇÜLER

Dış (mm)

Uzunluk 4.355

Genişlik 1.805

Yükseklik 1.545

İç (mm)

Bacak mesafesi (ön/arka) 1.059/950

Baş mesafesi (ön/arka) 1.018/993

Omuz mesafesi (ön/arka) 1.423 /1.402

Dingil mesafesi (mm) 2.700

İz genişliği (ön/arka) (mm) 1.555/1.569

Dingil çıkıntısı (ön/arka) 870/785

Minimum yerden yükseklik (mm) 160

Minimum dönüş yarıçapı (m) 5,3

PERFORMANS

Maksimum hız (km/s) 162

Hızlanma (sn) 0-100 km/s 11,5

YAKIT TÜKETİMİ

Karışık (L/100 km) 3,8

CO2 emisyonu (Karışık, g/km) 88

DİĞER ÖZELLİKLER

Boş ağırlık (kg) (min/maks) 1.425/1.512

Oturma kapasitesi 5

Yakıt deposu kapasitesi (L) 45

Bagaj kapasitesi (L) Koltuk dik konumda 421

 Koltuk yatık konumda 1.425
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