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Модел / Двигател Макс. Мощност Скоростна кутия Задвижване Купе Врати Оборудване: LX EX TX

HEV NIRO 1,6i HEV 141 hp 6-степенна Автоматична FWD Предно предаване C-CUV 5 Врати Цена: 45 960 52 800 59 890

ОБОРУДВАНЕ

Оборудване "LX"

Интериор: Екстериор:

Двузонов Климатроник с Йонизатор на въздуха 16-инчови Алуминиеви джанти с EV дизайн, с гуми 205/60 R16

"Auto Defogger" Система против замъгляване на стъклата Странични огледала Ел-управляеми и Отопляеми - в цета на купето

Волан с регулиране по височина и дълбочина Ел. сгъваеми Странични огледала -  с вградени мигачи

MDPS (Motor Driven Power Steering ) Електроусилвател за Волана LED DRL Дневни светлини + LED габаритни светлини

Централно заключване с дистанционно управление и сгъваем ключ LED задни светлини

Мултифункционален волан с управление на Аудиосистемата Фарове за мъгла, конвенционални отпред и отзад

"Cruise Control" + "Speed limiter" система за контрол на скоростта Заден спойлер с вградена LED стоп светлина

RADIO + RDS с 5.0" TFT LCD дисплей и 6 високоговорителя Соларни стъкла - Челно стъкло и стъкла на Предните и задни врати

"Bluetooth" Хендс фрий система за мобилен телефон Челно стъкло с редуциращо шума Акустично покритие

AUX + USB входове за външни аудиоизточници Подгряване на задното стъкло с таймер

Кожен пакет: Волан и Лост за скоростите Чистачка за стъклото на 5-та врата със система за почистване

Преден подлакътник - облицован в кожа Брони и ръкохватки на вратите в цвета на купето

Подгряване на предните седалки Сранични прагове - Черен цвят

Светлинен асистент: Автоматични фарове и функция "Ескорт" Старнични, защитни лайсни на 4-те врати - Черен цвят

Електро-Хроматично огледало за обратно виждане Надлъжни рейки на покрива

"Drive Mode Select" (Eco; Sport & Manual) активна настройка на двигателя и волана Калобрани предни и задни

Специализиран HEV дисплей - монитор на хибридната технология
Борд компютър с 3.5" монохромен TFT LCD display Сигурност:
Електрически стъкла - Предни и Задни, за Водача с Ауто-функция Парктроник - Заден

Дигитален Часовник разположен на централната конзола Сензор за дъжд - автоматични чистачки

Регулиране на предните седалки по височина ABS + ESC (Electronic Stability Control) + HAC (Hill start Assistant Control) 

Сенници с вградени огледала, с осветление VSM (Vehicle Stability Management) + ESS (Emergency Stop System)

Таванна конзола с отделение за очила и лампи за четене - отпред TPMS (Tire Pressure Monitoring System)

Централна лампа за осветление на интериора Независимо окачване - "McPherson" отпред и "Multi-Link" отзад

Вътрешни дръжки на вратите с метален акцент AIRBAG - фронтални въздушни възглавници за водач и пасажер

Преден подлакътник с отделение за предмети AIRBAG - предни странични въздушни възглавници - за торса

Поставки за чаши на средната конзола AIRBAG - странични въздушни възглавници - предни и задни врати

Централен подлакътник за 2-ри ред седалки с поставки за чаши AIRBAG - за колената на водача

Джоб за документи разположен на облегалката на предния пасажер AMS(Alternator Management Sysytem)

Джобове в корите на вратите - предни и задни с отделения за бутилки BSA (Battery saving system) система предпазваща акумулатора

6:4 Делими, Падащи задни Облегалки 3-точкови предпазни колани отпред и отзад

12V извод на централната конзола Предни подглавници - изтеглящи се,  с регулиране по Височина

Осветление за багажното отделение Задни подглавници с регулиране по Височина

Щора покриваща багажното отделение "ISO-Fix" куки за закрепване на детска седалка на 2ри ред

Куки за укрепване на багажа в Багажното отделение Сензор за нивото на течността за чистачките
Малоразмерна резервна гума със стоманена джанта

Имобилайзер

Оборудване "EX" - включва оборудването на "LX" със следните допълнения/промени:

Интериор: Екстериор:

Навигационна система със 7-инчов тъч-скрийн дисплей, с RDS + SD карта (без CD player) "Bi-Xenon" фарове с ел. регулиране по височина 

7 годишни безплатни ъпдейт-а на навигационната система "Privacy Glass" фабрично затъмнени задни стъкла, от B-колоната назад

"Super Vision" километражи с 4,2-инчов цветен TFT дисплей Хром пакет за екстериора: ръкохватки  и лайсни на на вратите

Полу-Кожен салон: Централна част на седалките - Текстил, външна част - ЕКО-кожа "Piano Black" радиаторна решетка и декорация на огледалата
Подгряване на Задните седалки - Лява и Дясна

"SMART KEY" - Система за безключов достъп до купето

"START/STOP" бутон за стартиране на двигателя Сигурност:

"Piano Black" интериорна декорация за централната конзола и корите на вратите Парктроник - Преден и Заден

"Хром" пакет за интериора Камера за движение на заден ход с динамично навигиране

USB charger

Въздуховоди за 2-ри ред места

Оборудване "TX" - включва оборудването на "EX" със следните допълнения/промени:

Интериор: Екстериор:
Навигационна система с 8.0" тъч-скрийн дисплей, с RDS + DAB + SD карта (без CD player) Електрически люк - Панорамен
JBL Премиум аудиосистема с "Clari-fi" технология за намаляване на технологичния шум 18-инчови двуцветни Алуминиеви джанти с гуми 225/45R18
320W аудиосистема с външен усилвател и 8 тонколони (вкл.: централен отпред и Subwoofer) 

Кожен салон - Седалки в естествена кожа, Рамки на седалките в Еко Кожа Сигурност:
Седалка за Водача с ел. Регулиране в 8-посоки, с ел. лумбална опора "Smart Cruise Control" темпомат с контрол на дистанцията
Интегриран Мемори пакет за седалката на Водача и страничните огледала AEB (Autonomous Emergency Braking) система за автономно спиране
Вентилирани предни седалки BSD (Blind Spot Detection) - Система за контрол на мъртвата зона 

Подгряване на Волана LKAS (Lane Keeping Assist System) асистент за поддържане на лентата

Безжично индукционно зарядно устройство за мобилен телефон

Алуминиеви педали и степенка за водача със спортен дизайн
Декоративни прагове от неръждаема стомана

EV- Стандартно Специализирано Оборудване HEV

Вид на системата: "Parallel Hybrid"  хибридна система (Трансмисионен тип)

Зареждане: По време на работа чрез 8 kW Hybrid Starter Generator

Силова батерия: Полимерна, Литиево-йонна батерия 1,56 kWh / 6,5 Ah

Обезпечаване на сигурността: Термично и Механично подсилена конструкция на батерията с керамичен сепаратор между Анода и Катода

Охлаждащ вентилатор и въздушна риза на батерията за поддържане на оптимална работна температура

Високо-волтово Реле, прекъсващо електроподаването при пробив на батерията.

Защита от прекомерно зареждане или разреждане: заряда на батерията се контролира и поддържа в диапазона между 5% и 95% от капацитета.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:
ОПЦИЯ: за "LX" за "EX" за "TX"
Боя Металик или Перлен ефект 841 841 841
Алармена система 300 300 300
"Trailer Package" фабрична подготовка за теглене включваща: демонтируем теглич, окабеляване с 13-пинов адаптер и 15" задни дискови спирачки 1864 1864 1864

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В ЛЕВА С ДДС.

СРОК НА ДОСТАВКА: Ако автомобилът не е наличен, времето за доставка е между 30 и 180 дни. Моля свържете се с нашите Консултанти за детайли.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК: до 7 години / до 150 000 км, според предписанията на завода производител, описани в сервизната книжка. 

ВАЖНО: Гаранционния срок за Силовата Батерия е до 7 години / до 150 000 км, според предписанията на завода производител.

- На основание чл.7, ал.1 от ПМС 137 при продажба на автомобил допълнително се заплаща еко такса в размер на 146 лв. с ДДС.
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ЦЕНА НА ОПЦИЯТА



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

РАЗМЕРИ 1,6i HEV 6DCT

Екстериор (mm) Дължина x Широчина x Височина (mm) 4355 x 1805 x 1545

Междуосие (mm) 2 700

Минимален просвет (mm) 160

Минимален диаметър на завой (m) 10.6

Обем на багажника Минимум (Багжно пространство) по VDA (Ltr) 401 / 1399

ДВИГАТЕЛ 1,6i HEV 6DCT

1.6i     Electric motor

Общи характеристики Тип на двигателя Бензинов, 4-цилиндров          Електродвигател

Горивна система GDI      Променлив ток

Газоразпределение DOHC, D-CVVT ...

Работем обем (cc) 1580 ...

Диаметър и ход на буталото (mm) 72 x 97 ...

Степен на сгъстяване 13 ...

Макс. мощност (ps / rpm) 105 / 5,700 43.5 / 1798

(kw / rpm) 77.2 / 5,700 32 / 1798

Макс. въртящ момент (Nm / rpm) 147 / 4,000 170 / 0 ~ 1798

Хибридна система / комбинирано Макс. мощност (ps / rpm) 141 / 5,700

(kw / rpm) 103.6 / 5,700

Макс. въртящ момент (Nm / rpm) 265 / 1,000 ~ 2,400

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА 1,6i HEV 6DCT

Електродвигател Тип PMSM (Синхронизиран с Постоянно Променливо Управление) Електродвигател

Работно напрежение (V) 240

Силова Батерия Тип LIPB (Lithium Ion Polymer Battery)

Структура Брой клетки / Брой Модули 4 модула / 64 клетки

Високо-Волтов Пакет Волтаж / Капацитет / Мощност 240V / 6.5Ah / 1.56 kWh

Зареждане Стандартен порт n/a

OBC (On-Board Charger) Hybrid Starter Generator / 8 kW

Бързо зареждане (80%) n/a

Акумулатор 12V Капацитет 45

Обезпечаване на сигурността: Керамичен сепаратор между Анода и Катода

Устройство предпазващо от прекомерно зареждане 

ТРАНСМИСИЯ 1,6i HEV 6DCT

Скоростна кутия Тип 6-степенна Автоматична DCT

Съединител Тип Двоен съединител - сух тип

ТЕГЛО 1,6i HEV 6DCT

Собствено тегло (kg) Мин. (kg) 1425

 - без включен водач ~75kg Макс. (kg) 1512

Тегло - Пълен (kg) 1930

Доп. тегло за теглене (kg) Без Спирачки Not allowed!

Със Спирачки - само фабрично инсталиран* 1300*

ДИНАМИКА 1,6i HEV 6DCT

Макс. скорост (km/h) 162

Макс скорост на елктродвигателя (km/h) макс. 120 km/h

Макс. пробег в ел. режим (km) Макс. пробег при заредена батерия до 1.5 km*

Ускорение (sec) 0 → 100kph (sec) 11.5

  80 → 120kph (sec) 8.8

Спирачен път (с ABS) 100 → 0kph (m) 36.2

РАЗХОД НА ГОРИВО & CO2 1,6i HEV 6DCT

16" 18"

Резервоар: Вместимост (L) 45

Разход на гориво (L/100km) Градско 3.8 4.4

Извън-Градско 3.9 4.5

Комбиниран 4.4 4.4

Консумация на Ел. Енергия Комбинирано (Wh/Km) n/a

Емисии CO2 (g/km) Градско 87 100

 Извън-Градско 89 103

Комбиниран 88 101

ЦВЯТ/Код/        ДЖАНТИ Интериор /Код/

Snow White Pearl (SWP) Silky Silver /4SS/ Rich Espresso (DN9) Platinum Graphite (ABT)     16" за LX и EX Saturn Black /WK/

Cerulean Blue (C3U) Temptation Red (K3R) Aurora Black Pearl (ABP) Gravity Blue (B4U)     18" за TX Smoky Gray (DDK)

* Променлива величина: на представянето на автомобила влияят: редовната поддръжка съгласно предписанията; стилът на управление; натоварването и други... 

- Всички посочени данни са предоставени от производителя  и се отнасят за продуктовата гама глобално. Те могат да варират за различните райони и нива на оборудване.

 За това най-учтиво Ви молим, преди подписването на договор да потърсите подробна информация от нашите консултанти за параметрите, които са важни за Вас

- На представянето на автомобила влияние оказват: качеството на горивото; редовната поддръжка съгласно предписанията; стилът на управление; натоварването и други... 

Всички посочени данни и цени са валидни в момента на печатането. КИА МОТОРС България АД си запазва правото да прави промени без предварително уведомление.
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