Motor

HK

100% Elektrisk Aut.

136

100% Elektrisk Aut.

204

Rækkevidde
(i by)
289 km
(405 km)
455 km
(615 km)

Batteri
(kWh)

Grøn
ejerafgift
Kr./halvårlig

Vision

Comfort

Advance

0

39,2

kr. 330

kr. 399.000

-

-

0

64

kr. 330

-

kr. 459.000

kr. 469.000

CO2
(g/km)

Energiklasse

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

Tillæg * Priser på Færøerne, spørg den lokale forhandler

Pris

Karosserifarve (Clear White uden beregning)

kr. 5.999

Ladeløsninger * Priser på Færøerne, spørg den lokale forhandler

Startpakke

Md. ydelse

kr. 5.999

kr. 599

Clever Unlimited inkl. type 2 ladekabel – Ubegrænset opladning hjemme og på farten

kr. 0

kr. 599

Clever Unlimited Network inkl. type 2 ladekabel – Ubegrænset opladning på farten

kr. 0

kr. 399

Clever Unlimited inkl. type 2 ladekabel & Twin Power – Ubegrænset opladning hjemme og på farten

Alle priser er inklusive moms. Clever stiller ladeboksen og kompakt transformer (ved valg af Twin Power) til rådighed og installerer på en valgfri privatadresse. Eventuelt
gravearbejde er ikke inkluderet. Der er binding i seks måneder. Tilbuddet gælder kun privatkunder. Hvert kvartal refunderes den mængde strøm, der er brugt til
opladning af bilen. Godtgørelsen følger gældende refusionssats, som kan findes på clever.dk. Ved ophør af abonnement skal kunden sørge for nedtagning af ladeboks
og eventuelt Twin Power. Ved installation af Twin Power kan man forvente et standby-forbrug på 20W og et totalforbrug på op til 47W under opladning. Øvrige vilkår for
installation og specifikationer på Twin Power kan findes på clever.dk/installation og clever.dk/twin-power. Installation af Twin Power koster 5.999 kr. inkl. moms i merpris.
Mindsteprisen på Kia e-Niro for Clever Unlimited er 3.594 kr. og for Clever Unlimited Network er mindsteprisen tilsvarende 2.394 kr. Priserne forudsætter betaling via
betalingsservice, ellers tillægges gebyr på 49 kr. pr. måned. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl og udsolgte produkter.
Twin Power er en kompakt transformer, der har et strømforbrug svarerende til ca. 55 kr. om måneden. Det skyldes, at der i transformeren vil være naturlig modstand i
komponenterne, hvorfor der skal løbe ekstra strøm igennem.
Vær opmærksom på, at priserne på Clever Unlimited-abonnementerne ændrer sig den 1. januar 2020. Læs mere om prisændringerne her.

Billedet kan være vist med ekstraudstyr og er vejledende for bilens udseende.

Serviceinterval

Garantier

e-Niro: 12 måneder / 15.000 kilometer

7 års garanti / maks 150.000 km

Senest opdateret: 07-11-2019

5 års lakgaranti / maks 150.000 km
12 års gennemtæringsgaranti / km
ubegrænset
7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år
uden kilometerbegrænsning
Alle priser er 2019 priser eksl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.900,- på personbiler.
Kia Import Danmark AS og Bilrøkt forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.

e-Niro udstyrsvarianter
Vision
Eksteriør

Interiør & komfort

Audio, media & navigation

Sikkerhed

• 17" alufælge (215/55R17)

• Armlæn bagved m. kopholder

• 7" Touch skærm

• ABS m. elektronisk

• LED baglygter

• Armlæn foran

• 7" Supervision instrumentering

bremsekraftfordeling

• LED kørelys foran

• Aut. lysregulering

• Apple CarPlay m.

• BAS Bremseassistent

• Projektionsforlygter

• Bagagerumspakke

stemmestyring

• DAA Træthedsregistrering

• Tagræling

• Bakkamera

• Bluetooth*

• Elektronisk P-bremse

• Tågelygter foran

• Delkunstlædersæder

• DAB+ Radio

• ESC Elektronisk

• Sidespejle el-justerbare m.

• Elruder bagved

• Forberedt til Android Auto

stabilitetskontrol m.

varme

• Elruder foran

• Ratbetjent audioanlæg

antispinregulering

• Sidespejle el-indklappelige m.

• Højdejusterbart fører &

• USB/AUX indgang

• ESS Aut. havariblink

blink

passagersæde

• 12V udtag

• HAC Bakkestartsassistent

• Justerbart rat, 4 vejs

• IsoFix

• Klimaanlæg fuldautomatisk

• LFA Udvidet vejbaneassistent

• Kortlampe

• TPMS Dæktrykskontrol

• Læderrat

• VSM Stabilitetsstyring af bil

• Multifunktionel Smart Key

• 7 Airbags

• Sædevarme i forsæder

Advanced Driving Assistance
pack
• Aut. nødbremse m.
fodgængergenkendelse

Specielle EV Funktioner

• SCC Adaptiv fartpilot

• Nød-ladekabel 230V

• Regenererende bremsesystem

• Op til 289 km i rækkevidde

• Battery Heating System

• 136 hk elektrisk motor

• 39,2 kWh batteri

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

Comfort
Udstyr fra Vision og…

• Aut. nedblændeligt bakspejl

• Navigation m. TomTom Live

• Privacy Glass

• Parkeringssensor bagved

Services

• Hajfinneantenne

• Regnsensor

• Apple CarPlay m.

• Varme i rattet

stemmestyring
• Forberedt til Android Auto

Specielle EV Funktioner
• Varmepumpe

• Eco driving funktioner i

• 204 hk elektrisk motor

• Op til 455 km i rækkevidde

navigation

• 64 kWh batteri

Udstyr fra Comfort og…

• Alu pedaler

• Trådløs telefon opladning**

• Alu indstigningslister

• Aut. fjernlys

• BI-LED forlygter

• High Glossy sorte detaljer

• Krom dørhåndtag

• Krom detaljer

Advance

• Luftdyser bagved
• Parkeringssensor foran
• Sædevarme bagved
**Trådløs telefon opladning er kompatibel med udvalgte telefoner

e-Niro interiør, eksteriør & ekstraudstyr

* Priser på Færøerne, spørg den lokale forhandler

Sædebetræk

Stof & kunstlædersæder

Kunstlædersæder

Lædersæder

Karosserifarver

Snow White Pearl

Aurora Black Pearl

Runway Red

Silky Silver

Clear White

Platinum Graphite

Gravity Blue

*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende og kan være vist med ekstraudstyr. Den viste bil er en Niro HEV.

e-Niro ekstraudstyr

* Priser på Færøerne, spørg den lokale forhandler

Udstyr

Vision

Comfort

Advance

Vision pakke – Regnsensor, Privacy Glass & aut. nedblændeligt bakspejl

kr. 9.999

-

-

Comfort pakke – Varme i rattet, parkeringssensor bagved

kr. 8.999

-

-

BSD Blindvinkelsassistent & RCTA Advarsel v. krydsende trafik bagved

-

-

kr. 9.999

7” navigationsanlæg m. bakkamera og Apple CarPlay m. stemmestyring

kr. 9.999

-

-

8” navigationsanlæg & JBL® lydanlæg m. 8 højtalere i alt

-

-

kr. 11.999

Kunstlædersæder

-

kr. 7.999

kr. 7.999

Lædersæder

-

-

kr. 14.999

Lædersæder m. el-justerbart førersæde

-

-

kr. 19.999

Lædersæder m. ventilation i forsæder & el-justerbart førersæde
Lædersæder m. ventilation i forsæder, el-justerbart førersæde m. memory, BSD
Blindvinkelsassistent & RCTA Advarsel v. krydsende trafik bagved
Soltag

-

-

kr. 24.999

-

-

kr. 34.999

-

-

kr. 9.999

kr. 999

kr. 999

kr. 999

-

-

kr. 2.999

Smokey Grey kabine
Ambient Light

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

e-Niro tilbehør

* Priser på Færøerne, spørg den lokale forhandler

Sommer car care kit
165 kr.

Vinter car care kit
99 kr.

Ladekabel
3.596 kr.

Bundmåttesæt, stof
495 kr.

Bundmåttesæt, velour
895 kr.

Bundmåttesæt, gummi
795 kr.

Bagagerumsbakke
795 kr.

Bagagenet
589 kr.

Jakkeholder
765 kr.

Lastholdersæt til tag i aluminium
2.500 kr.

Cykelholder Active
1.495 kr.

ProRide cykelholder
1.857 kr.

Beskyttelsesfolie dørhåndtag
795 kr.

Beskyttelsesfolie bagkofanger
995 kr. (Sort el. klar)

Stænklapper for
995 kr. (fås også til bag)

4 stk. 17” alufælge u. dæk
5.500 kr.

4 stk. TPMS ventiler
1.620 kr.

Låse møtrikker KIA
395 kr.

