
1,6 Benzin DCT 141 20,4 110 kr. 399.000 kr. 409.000 kr. 429.000

Pris

kr. 6.999

1,6 Benzin DCT 141 20,4 110 kr. 460

Edition udstyrspakke

• Kunstlæderkabine

• 10,25" navigationsanlæg m. JBL lydanlæg, forstærker &  højtalere

Opdateret:

Alle priser er 2019 pris eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.900,- inkl. moms på personbiler. Kia Import 
Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.

06-08-2019

Vision Comfort Advance

Tillæg

Karossserifarve (Clear White uden beregning)

7 års garanti / maks 150.000 kilometer

5 års lakgaranti / maks 150.000 kilometer

12 års gennemtæringsgaranti / kilometer ubegrænset

7 års garanti / 150.000 kilometer, inkl. de første 3 år uden 
kilometerbegrænsning

Garantier

Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 kilometer*

*Luftfilter skal udskiftes for hver 36 måneder eller 45.000
kilometer (hvad der kommer først)

Billederne er vejledende for bilens udseende og kan vise ekstraudstyr

*Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 måneder eller
15.000 kilometer (hvad der kommer først)

Motor Hk Km/l CO2

(g/km)
Energi-
klasse

Grøn 
ejerafgift

kr./halvårlig

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet for en konkret bil vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. 
Se mere på www.wltp.dk

Serviceinterval

Edition udstyrspakke (fås kun til Comfort & Advance) Opgrader med Edition udstyrspakke

Edition udstyrspakke
Værdi op til kr. 25.998

Merpis kun kr. 4.999
Kun til Comfort & Advance



Eksteriør Interiør & komfort Audio, media & navigation Sikkerhed

• 16" alufælge (205/60R16) • Armlæn bagved m. kopholder • 8" Audio Display m. touch skærm • ABS m. elektronisk bremsekraftfordeling

• LED baglygter • Armlæn mellem forsæder • Apple CarPlay m. stemmestyring • BAS Bremseassistent

• LED kørelys • Aut. lysregulering • Bluetooth* • Elektronisk P-bremse

• Projektionsforlygter • Elruder bagved • DAB+ Radio

• Tågelygter foran • Elruder foran • Forberedt til Android Auto

• Fjernbetjent centrallås • Ratbetjent audioanlæg • ESS Aut. havariblink

• Højdejusterbart fører & passagersæde • HAC Bakkestartsassistent

• Justerbart rat, 4 vejs • LFA Udvidet vejbaneassistent

• Klimaanlæg fuldautomatisk 2 zoner • USB/AUX & iPod indgang • TPMS Dæktrykskontrol

• Kortlampe • 12v udtag • VSM Stabilitetsstyring af bil

• Læderrat & lædergearknop • 7 Airbags

• Paddle Shift Advanced Driving Assistance pack

• Sædevarme i forsæder

• SCC Adaptiv fartpilot m. Stop & Go

*Bluetooth er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Alt udstyr fra Vision og … • Aut. nedblændeligt bakspejl

• Privacy Glass • Bagagerumspakke

• Sidespejle el-indklappelige m. blink • Parkeringssensor bagved

• Sidespejle eljusterbare m. varme • Regnsensor

• Tagræling • Varme i rattet

Alt udstyr fra Comfort og … • Alu pedaler • Eco driving information i display

• Alu indstigningslister • Aut. fjernlys • Trådløs telefon opladning**

• BI-LED forlygter • Bakkamera m. dynamisk guide

• Krom dørhåndtag • High glossy sorte detaljer indvendigt

• Hajfinneantenne • Krom detaljer indvendigt

• Luftdyser bagved

• Parkeringssensor foran

• Stof & kunstlæder sæder i Saturn Black

• Varme i bagsæder

**Trådløs telefon opladning er kompatibel med udvalgte telefoner

Se alt ekstraudstyr samt sædebetræk og karosserifarver på næste side…

Comfort

Niro HEV udstyrsvarianter
Vision

Advance

• AEB Aut. nødbremse m.
fodgængergenkendelse

• ESC Elektronisk stabilitetskontrol m.
antispinregulering

• Supervision instrumenter m. 4,2"
farvedisplay



Deep Cerulean Blue Gravity Blue

Silky Silver Aurora Black Pearl

Clear White Snow White Pearl

Udstyrspakker Vision Comfort Advance

Vision pakke - Regnsensor, Privacy Glass & aut. nedblændeligt bakspejl kr. 9.999 - -

Comfort pakke - Varme i rattet, parkeringssensor bagved, bagagerumspakke kr. 8.999 - -

Styling pakke - Tagræling, Sidespejle m. blink & el- indklappelige kr. 5.999 - -

BSD Blindvinkelsassistent & RCTA Advarsel v. krydsende trafik bagved - - kr. 9.999

Multifunktionel Smart Key & Ambient Light - - kr. 9.999

10,25” navigationsanlæg inkl. TomTom Live Services & JBL lydanlæg 8 højtalere + forstærker - kr. 15.999 kr. 15.999

Kunstlæderkabine - kr. 9.999 kr. 9.999

Lædersæder i Saturn Black - - kr. 14.999

Lædersæder m. el-justerbart førersæde - - kr. 19.999

Lædersæder m. ventilation i forsæder & el-justerbart førersæde - - kr. 24.999

Lædersæder m. ventilation i forsæder, el-justerbart førersæde m. memory & BSD Blind Spot Detection - - kr. 34.999

Soltag - - kr. 11.999

Forberedt fra fabrikken til anhængertræk (større bremser & større kølersystem) kr. 3.999 kr. 3.999 kr. 3.999

Smoky Grey kabine (Kun m. kunstlæder eller læder) kr. 999 kr. 999 kr. 999

Niro HEV interiør, eksteriør og ekstraudstyr    *Pris på Færøerne, kontakt den lokale forhandler

Karosserifarver

Sædebetræk

Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende. 

Niro HEV ekstraudstyr *Pris på Færøerne, kontakt den lokale forhandler

Black Woven Cloth & Tricot Cloth, 
standard stof

Black Woven Cloth & Leather, stof & 
kunstlæder (Standard på Advance)

Smokey Grey Leather, ekstraudstyr 
kundstlæder & læder

Runway Red

Platinum Graphite

Horizon Blue

Saturn Black Leather, ekstraudstyr læder

kr. 4.999 kr. 4.999

Steel Gray

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af bilens specifikationer, fx 
ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk

Edition pakke - Kunstlæderkabine (kr. 9.999) & 10,25" navi m. JBL lydanlæg forstærker + 8 højtalere (kr. 
15.999)



Original alufælg, 6,5x16"
Fra 10.495 kr. m. vinterdæk

Original alufælg, 7,5x18"
Fra 5.750 kr. uden dæk

Original alufælg, Sort, 6,5"16"
Fra 5.425 kr. uden dæk

Original alufælg, Grafit, 6,5x"16"
Fra 5.425 kr. uden dæk

Original alufælg, Poleret, 6,5x16"
Fra 5.425 kr. uden dæk

Original alufælg, Sølv, 6,5x16"
Fra 11.495 kr. m. vinterdæk

Original alufælg, 7,5x18"
Fra 11.630 kr. uden dæk

LED interiør belysning bagved
Fra 1.995 kr. Rød eller hvid

LED interiør belysning foran
Fra 1.995 kr. Rød eller hvid

LED instigningslys
Fra 2.495 kr. Fås også med KIA logo

Bundmåttesæt, Gummi - Sort
Fra 795 kr.

Bundmåttesæt, Stof - Velour
Fra 895 kr.

Bundmåttesæt, Stof, Velour Premium
Fra 1.295 kr.

Bundmåttesæt, Stof
Fra 495 kr.

Bagagerumsmåtte, Stof
Fra 795 kr. Fås også i gummi

Bagagerumsbakke
Fra 795 kr.

Summer car care kit
Fra 165 kr.

Winter car care kit
Fra 99 kr.

Lakstift
Fra 165 kr.

Reflekvest i gul eller orange
Fra 60 kr.

Sikkerhedspakke
Fra 395 kr.

4 stk. TPMS ventiler
Fra 1.620 kr.

Løse møtrikker KIA
Fra 395 kr.

Tagboks 390L
Fra 4.940 kr. (330L fra 4.275 kr.)

Ski & snowboard holder 400
Fra 2.049 kr.

Anhængertræk
Fra 8.995 kr. Vertikal aftagelig kugle

Stænklapper for eller bag
Fra 995 kr.

Beskyttelsesfolie for bagkofanger
Fra 995 kr. Sort eller klar

Lastholdersæt til tag, aluminium
Fra 2.495 kr.

Hundegitter, øverste del af bagaerum
Fra 3.995 kr.

Niro HEV tilbehør  *Pris på Færøerne, kontakt den lokale forhandler

Tilbehør

Den vejl. pris er eksl. montering på et aut. KIA værksted. Kontakt den nærmeste forhandler for mere information. Husk at kun hos de autoriserede KIA forhandlere får du 3 års garanti på tilbehør 
ved nyvognskøb. Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.




