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Komentuje Ho Sung Song, prezident a CEO společnosti Kia
Corporation: ,,Kia prochází kompletní proměnou zahrnující změny
firemní vize, loga, produktů a designu, jakož i strategie. V rámci
naplňování firemní vize stát se 'poskytovatelem řešení trvale
udržitelné mobility‘ se pokusíme urychlit náš přechod k budoucím
obchodním modelům. Náš přístup bude ještě více zaměřen na
zákazníka a budeme usilovat o dynamickou proměnu při zachování
všech zdravých obchodních aktivit.“
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EV6 je držitelem
celé řady
prestižních
ocenění: Auto roku
2022 (COTY), Auto
roku magazínu
'What Car?',
Red Dot Design
Awards a Trophée
de L’argus. V
České republice
získala EV6 titul
Ekologické auto
roku 2021/2022.

Sportage zvítězila v
kategorii ,,Rodinná
SUV" soutěže
Světové ženské
auto roku 2022.
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Co je z vašeho pohledu nejzajímavější
funkcí nebo vlastností, kterou
nové Niro disponuje?
Niro první generace proslulo vysoce
hospodárným elektrickým pohonem,
což je klíčový aspekt jeho úspěchu.
U nového Nira spojujeme tuto
hospodárnost s velmi moderním
designem, vysokou kvalitou
a nejmodernějšími asistenčními systémy.
Inspirující elektrifikovaná mobilita
ještě nikdy nebyla tak dostupná.
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F

Jak se do nového Nira promítají
ambice značky Kia?
Niro bylo prvním modelem značky,
které nastartovalo naši nabídku
elektrifikovaných vozů. Vzhledem ke
třem vysoce hospodárným pohonům
je dokonalým modelem s potenciálem
motivovat zákazníky k udržitelnějšímu
cestování. V Evropě se prodalo již
přes 330 000 vozů, což dokazuje,
že jsme zákazníkům nabídli správný
produkt ve správný čas, abychom
urychlili masové přijetí elektromobilů.

IR

Společnost Kia Europe nedávno ve
Frankfurtu uspořádala akci 'Electrification
Everywhere‘, na níž představila nejnovější
elektromobily značky a budoucí
směřování, kdy se Kia plánuje postupně
proměnit v globálního poskytovatele
řešení trvale udržitelné mobility. Vedle
netrpělivě očekávaného nového Nira
představila Kia i vysoce výkonné EV6
GT a koncepční SUV s názvem Concept
EV9, které naznačuje podobu budoucího
vyhrazeného elektromobilu Kia.

Viceprezident pro marketing a produktové plánování, Kia Europe
Co pro vás osobně znamená nová
strategie značky?
S novou strategií osobně velice
souzním, neboť byla představena ve
stejné době, kdy jsem byl jmenován
ředitelem produktového plánování
společnosti Kia Europe. O rok později
a nyní v roli viceprezidenta pro
marketing a produktové plánování
mohu upřímně říci, že do práce
denně chodím s radostí. Je to
vzrušující být součástí takové zásadní
proměny značky a hrát roli ve vývoji
značky Kia na cestě k poskytovateli
řešení trvale udržitelné mobility.

CAR

Sjoerd Knipping

AUTO

Electrification
Everywhere

Kia Europe
Kia v 1. pololetí roku 2022 dosáhla 		
v Evropě rekordních výsledků 		
s historicky nejvyšším počtem nově
registrovaných vozů 293 364 ks za
pololetí. To představuje meziroční růst 		
o téměř 17 % a současně zvýšení podílu
na evropském trhu na 5,2 %.
Elektrifikované modely v současnosti
tvoří více než třetinu prodejů značky
Kia v Evropě. Kia plánuje, že v roce
2030 bude celosvětově prodávat 1,2
milionu akumulátorových
elektromobilů.

Model e-Niro
zvítězil v
mainstreamové
kategorii soutěže
J.D. Power 2022
zaměřené na
zákaznické
zkušenosti s
elektromobily.

Gregor Krumboeck
Produktový marketingový manažer, Kia Europe

Proměna
značky
V lednu 2021 oznámila Kia svoji novou
strategii značky, nové logo
a novou designovou filozofii "Spojené
protiklady“. Kia se chce stát leaderem
řešení trvale udržitelné mobility,
bude kráčet v čele snah o všeobecné
prosazování elektrifikovaných vozů
i akumulátorových elektromobilů
a rozvíjet stále širší nabídku služeb
mobility pomáhajících lidem po celém
světě vybrat si optimální způsob
cestování.

Jaká hlavní vylepšení nové Niro
přináší? V první řadě je to vylepšená
aerodynamika díky pozoruhodnému
'Aero C-sloupku‘, který je nejen
atraktivní, ale i praktický. Byl chytře
navržen tak, aby směroval vzduch
dolů, a potlačoval tak nežádoucí víření
vzduchu za vozidlem. Umožňuje
volit z různých barev a zároveň plní
důležitou aerodynamickou funkci.
Nové Niro se tak chlubí součinitelem
aerodynamického odporu pod 0,29
Cd. Za druhé, poskytuje více místa
v interiéru, zejména pro zadní cestující,
stejně jako bezkonkurenčně velký
kufr díky větším rozměrům a nárůstu

rozvoru. Zákazníci v kompaktním
segmentu chtějí prostorný vůz, aby
mohli cestovat v bezpečí a zároveň
minimalizovat dopady na životní
prostředí. Niro v provedení PHEV
a HEV disponuje jízdním režimem
Greenzone ke snížení lokálních emisí.
Niro EV má dojezd 460 km na jedno
dobití a jeho výhodou je nový systém
řízení teploty akumulátoru pro rychlejší
dobíjení za chladných podmínek.
Očekáváte, že bude nové Niro EV
stejně oceňovaným modelem jako
EV6? EV6 je první model značky, který
byl od počátku vyvíjený jako čistý

elektromobil a toto postavení
v rodině vozů Kia mu nikdo nevezme.
Niro však představuje jedinečnou
nabídku pro všechny zájemce, kteří
chtějí přejít k elektromobilu se všemi
jejich výhodami.
Jak může Niro zákazníky přesvědčit,
aby si koupili elektrifikovaný vůz?
Trojice různých pohonů umožňuje
zájemcům zvolit různou cestu do světa
elektrické mobility. Nové Niro zatřese
vysoce konkurenčním kompaktním
segmentem, jelikož je samo o sobě
prostorným, bezpečným a udržitelným
modelem bez kompromisů.
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Trvalá udržitelnost
Kia urychluje přechod
k elektromobilitě s cílem v roce
2030 prodávat 1,2 milionu
akumulátorových elektromobilů.

Zcela nové Niro je postaveno na 3. generaci podvozkové
platformy ‚K‘. Vyspělá architektura umožňuje variantní
zástavbu různých elektrifikovaných pohonů.

Do roku 2027 plánuje Kia
disponovat modelovou nabídkou
čítající 14 akumulátorových
elektromobilů.

Nejnovější ekologický crossover-SUV nabízí pouze nízko- a
bezemisní pohony: hybridní elektrický pohon (HEV), plug-in
hybridní ústrojí (PHEV), resp. čistý akumulátorový pohon (BEV).

Do roku 2045 plánuje Kia snížit
vlastní uhlíkové emise v porovnání
s rokem 2019 o plných 97 %.

Prodeje elektrifikovaných
modelů Kia v roce 2030
překročí dva miliony; uvedené
modely budou tvořit více
než tři čtvrtiny prodejů na
klíčových trzích.

Do roku 2025 chce Kia začlenit
technologie palubní konektivity
do všech svých modelů.

David Labrosse

Do roku 2030 se chce Kia stát
jedničkou na trhu elektrických
vozidel pro speciální účely
(PBV) první vyhrazený model
PBV uvede v roce 2025.

Vedoucí produktového plánování, R&D Center
V čem se změnila vaše práce od chvíle,
kdy Kia oznámila své zasazení stát se
leaderem trhu s elektromobily?
Zintenzivnili jsme naše snahy vyvíjet ty nejlepší
inovace v oblasti elektrifikovaných pohonů,
které by značce Kia pomohly vystoupit z davu.
Například nové Niro PHEV jako první mezi plug-in
hybridy používá nové vysokonapěťové těleso
s kladným teplotním součinitelem (PTC) o výkonu
5,5 kW, které zvyšuje pohodlí posádky a zároveň
prodlužuje elektrický dojezd za nižších teplot.
Podobné inovace přímo reagují na hlavní obavy
zákazníků ohledně vlastnictví elektromobilu
a během vývoje se na ně speciálně zaměřujeme.
Můžete nám přiblížit svoji práci na novém Niru?
Jednou z klíčových změn v souvislosti s novým
Nirem je třetí generace podvozkové platformy,
architektury ‚K‘. Tato architektura dovoluje různé
způsoby zástavby akumulátoru v závislosti
na typu pohonu. Ve všech uspořádáních je
zaručeno ideální rozložení hmotnosti pro
optimální jízdní vlastnosti, speciálně v případě
čistého elektromobilu, kde uspořádání pod
podlahou znamená nižší těžiště a příkladné
jízdní chování. Zcela nové Niro používá na
přední nápravě vzpěry typu McPherson,
12

zatímco vzadu je čtyřprvkové uspořádání.
Odladění geometrie přední i zadní nápravy
společně s optimalizací převodového poměru
řízení přineslo lepší odezvu, stabilitu a jízdní
pohodlí. 22% zvýšení podílu vysokopevnostních
ocelových dílů lisovaných za tepla napomohlo
zlepšit celkovou hospodárnost i bezpečnost,
přičemž hmotnost surové karoserie poklesla
o šest procent, tedy o 20,3 kg. Torzní
tuhost se díky optimalizaci konstrukce
a materiálů zvýšila o 1 %.
V čem je rozdíl, když se pracuje s
udržitelnými a recyklovanými materiály?
Klíčovými aspekty Nira je praktické používání
elektrického pohonu z pohledu zákazníka,
celková kvalita, praktičnost, bezpečnost
a pohodlí. Dále v rámci strategie udržitelnosti Kia
snižujeme environmentální dopady co největšího
počtu našich aktivit. Všechna tři hnací ústrojí
pro Niro jsou vysoce hospodárná a podařilo se
nám zvýšit i využití recyklovaných materiálů
v oblasti karoserie i interiéru. Všechna sedadla
jsou vyrobena z veganských materiálů; dále
používáme recyklovaná vlákna v oblasti
přístrojové desky, sedadel, obložení stropu
kabiny a přepážky zavazadlového prostoru.

Historie
1944
1952
1974
1993
1998
2003
2006
2010
2014
2018
2020
2021

2022

Rychlá fakta

Založení Kia pod názvem Kyungsung
Precision Industry
Samchully, první korejské jízdní kolo
První osobní vůz Kia: model Brisa
Uvedení modelu Kia Sportage, který
úspěšně dokončil závod Paříž-Dakar
Spojení firem Hyundai a Kia
Otevření jihokorejského závodu
Namyang
Otevření evropského výrobního závodu
v Žilině na Slovensku
7letá záruka se rozšiřuje na všechny
modely Kia v Evropě
Uvedení prvního elektromobilu značky
Kia v Evropě: Soul EV
10. rok nepřetržitého růstu prodejů
v Evropě a uvedení modelu e-Niro
Kia představuje strategický 'Plán S'
Celosvětový rebranding a uvedení
prvního vyhrazeného elektromobilu
s označením EV6
Kia jako první korejská automobilka
vítězí v soutěži Auto roku (s modelem
EV6)

Niro v provedení PHEV i EV přináší pozoruhodně dlouhý
dojezd na elektřinu. Niro PHEV ujede až 65 km (s 16" koly),
což spolehlivě pokryje většinu každodenních potřeb, zatímco
Niro EV nabízí dojezd až 460 km (podle WLTP).

Niro EV podporuje funkci napájení V2D (Vehicleto-Device) s podporou obousměrného proudění
energie. Systém tak umožňuje napájet externí
elektrospotřebiče, ať již ve vozidlu či mimo něj.

Majitelé zcela nového Nira budou moci využívat výhod
sítě Kia Charge s přístupem k více než 350 000 dobíjecím
místům napříč Evropou prostřednictvím jediného účtu Kia.

Pro ještě vyšší bezpečnost pak nové Niro přináší sestavu
vyspělých inteligentních systémů na podporu řízení (ADAS),
které společně pomáhají vyhnout se nebezpečí na cestách
a zprostředkovat celé posádce co nejvyšší míru jistoty.

Jízdní režim Greenzone (pro bezemisní/zelené zóny)
u provedení Niro HEV a PHEV automatizuje využívání
elektrické energie na základě údajů navigace,
charakteru jízdy nebo manuálních pokynů od řidiče.

Praktická mobilní aplikace Kia Connect umožňuje řidiči
zobrazovat a ovládat stav dobíjení vozidla, jakož i plánovat
trasu za pomoci online navigace, synchronizovat údaje
v kalendáři nebo používat palubní funkce, jako např.
vyhledávat dobíjecí stanice v okolí a sledovat předpovědi
počasí nebo dopravní informace v reálném čase.

Interiér zcela nového Nira byl navržen s ohledem
na pohodlí a intuitivní používání.
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Dobíjení modelů Niro EV a Niro PHEV
Kia Niro EV a Kia Niro PHEV používají
dobíjecí port v přední části vozidla.

(1)

Jak to funguje?
Přístup k dobíjení získáte zatlačením na
dvířka dobíjecího portu (vozidlo musí
být odemčeno). Po skončení dobíjení
dvířka opět zavřete zatlačením.

Dobíjecí port standardu CCS 		
v čelní masce Nira EV

2

(2)

Dobíjecí port (Typ 2) v levém předním blatníku Nira PHEV

1

16

17
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Přehled exteriéru
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Dvoudílná dělená maska s aktivními vzduchovými
klapkami
Zdvojený kryt pod čelním sklem a čelní sklo
Rozšířená tygří maska
Světla denního svícení ve tvaru křivky srdečního tepu
Kontrastní boční obklady karoserie a lemy kol

(6)
(7)
(8)
(9)

Vertikální zadní světla ve tvaru bumerangu
Střešní spoiler se třetím brzdovým světlem
Pokovené ochranné kryty nárazníku (vpředu 		
a vzadu)
Litá kola: 17" (EV), 16 a 18" (HEV/PHEV)

2
7
3

1

5
4

6

8
9

18

19
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Přehled interiéru
(1)

Tlačítko spouštění/vypínání motoru

(5)

Tlačítka ovládání audiosystému

(2)

Otočný ovladač řazení

(6)

10,25 " přístrojový štít

(3)

Elektronická parkovací brzda (EPB)

(7)

10 " head-up displej

(4)

Tlačítka jízdních asistentů

(8)

10,25 " dotykový displej infotainmentu

(9)

Multifunkční dotykový displej pro systém
infotainmentu/navigace

(10) Bezdrátové dobíjení chytrých telefonů +
porty USB a USB-C

7
8
6

4
5

1
10
2
9
3

20

21

Elektrifikace pro všechny

4

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

4

(6)
(7)
(8)
(9)

Tlačítko spouštění/vypnutí motoru
Otočný ovladač řazení
Elektronická parkovací brzda (EPB)
Tlačítko Auto Hold
Zadní parkovací kamera

Parkovací senzory
Vyhřívání volantu
Odvětrávání sedadel
Vyhřívání sedadel

3

1
9

1
2

8
5
2
7
9

4
8

6

3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Nastavení světlometů / otevírání víka zavazadlového prostoru / tlačítko ESC “Off” / tlačítko reset 12V akumulátoru (HEV) / plánované dobíjení (PHEV)
Tlačítka jízdních asistentů
Tlačítka ovládání audiosystému
Páčky řazení pod volantem
Tlačítko voliče jízdních režimů

5

Nejdostupnější
e-mobilita
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Nejdostupnější e-mobilita

Technické informace

EV

PHEV

HEV

Pokročilé asistenční & bezpečnostní systémy

Zcela nová Kia Niro je k dispozici ve 3 různých
alternativních verzích pohonu: hybridní, plug-in
hybridní a plně elektrický.

Typ
Pohonná jednotka

Čistě bateriový (EV)

Plug-In Hybrid (PHEV)
1,6 GDi
+ Elektromotor

Hybrid (HEV)
1,6 GDi
+ Elektromotor

Bezestupňová redukční

6DCT - 2. generace

6DCT - 2. generace

150/204
255
150/204
255
Lithium-ion polymer
64,8 (181 Ah)
167
11
167
7,8
0
16,2
460
604
45 min. (DC; 72 kW)
750/300

77/105 (5 700 ot. za min.)
144/4 000
62/84
203
135/183
265
Lithium-ion polymer
11,1 (30,8 Ah)
134
3,3
168 / 161 (16" / 18")
9,6 / 9,8 (16" / 18")
19 - 23
0,8 - 1,01
12,9 - 14,0
59 - 65
76 - 84
2 h. 55 min. (AC; 3,3 kW)
1300/600

77/105 (5 700 ot. za min.)
144/4 000
32/43,5
170
104/141
265
Lithium-ion polymer
1,32 (5,5 Ah)
120
165 / 162 (16" / 18")
10,4 / 10,8 (16" / 18")
100 - 107
4,4 - 4,72
1300/600

Synchronní AC
elektromotor s
permanentním magnetem

Převodovka
Výkon
Spalovací m. Max. výkon kW/k
Max. točivý moment (Nm ot. za min.)
Elektromotor Max. výkon kW/k
Max. točivý moment (Nm ot. za min.)
Systémový Max. výkon kW/k
Max. točivý moment (Nm ot. za min.)
Typ akumulátoru
Kapacita akumulátoru (kWh)
Max. rychlost v režimu EV (km/h)
Výkon palubní nabíječky (OBC ); (kW)
Max. rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
Emise CO2 - při kombinované spotřebě (g/km)*
Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km)*
Spotřeba elektrické energie (kWh/100 km)*
Dojezd na čistě elektrický pohon (km)
Dojezd na čistě el. pohon v městském režimu (km)
Min. doba dobíjení
Max. hmotnost taženého přívěsu (kg)
brzděný/nebrzděný

Rozměry (mm) DxŠxV
Rozvor (mm)
Max. objem zavazadlového prostoru

4 420 x 1 825 x 1 570
2 720
1 392

4 420 x 1 825 x 1 545
2 720
1 342

4 420 x 1 825 x 1 545
2 720
1 445

Objem zavazadlového prostoru

475 (+20, přední kufr)

348

451

Rozměr kol (v ")
Pneumatiky

17
215/55 R17

16 nebo 18 (volitelně)
205/60 R16 nebo
225/45 R18 (volitelně)

16 nebo 18 (volitelně)
205/60 R16 nebo
225/45 R18 (volitelně)

(VDA v litrech) - po sklopení zadních sedaček
(VDA v litrech)

Výbava

Design kol

BCA-R Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím
Volič jízdních režimů
FCA-JX Systém autonomního nouzového brzdění - odbočování na křižovatce
FCA-JX 2 Systém autonomního nouzového brzdění - jízda křižovatkou
HDA Asistent pro jízdu na dálnici
HDA 2 Rozšířený sistent pro jízdu na dálnici s asistentem pro vybočení z pruhu
ISLA Inteligentní ukazatel rychlostních limitů
LFA Aktivní systém pro jízdu v pruzích
LKA Asistent následování v jízdním pruhu
NSCC-C Pokročilý adaptivní tempomat propojený s navigací
PCA Asistent pro zabránění kolizím při parkování
RCCA Upozornění na přijíždějící auta v příčném směru s možností zásahu do řízení
RVM Zadní parkovací kamera

EV

PHEV

HEV

Premium

Premium

Premium

Style

Style

Premium

-

-

Style

Style

Premium

-

-

Style

Style

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Komfort & pohodlí
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40
Ambientní interiérové osvětlení výběr z 64 barev
Dvouzónová automatická klimatizace
Dešťový senzor a elektrochromatické zpětné zrcátko

Kruhový volič převodovky
Přední & zadní parkovací senzory
Vyhřívaná přední sedadla & volant
Vyhřívaná zadní sedadla
Multifunkční dotykový displej pro systém infotainmentu/navigace
Relaxační sedadlo spolujezdce
El. stavitelná přední sedadla s bederní opěrou a pamětí (řidičovo)
Head-up displej
Smart Key & startovací tlačítko

Style

Style

Style

Premium

Premium

(zadní) | Style (přední)

(zadní) | Style (přední)

Paket Winter

Paket Winter

Paket Winter

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Style

Style

El. ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním

Premium

Premium

Premium

Ventilovaná přední a zadní sedadla
RSPA Inteligentní parkovací asistent s dálkovám ovládáním

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Premium

Digitální přístrojový štít Supervision s 10,25 " displejem

Style

Style

Style

10,25 " integrovaná GPS navigace s Kia Connected Services

Style

Style

Style

Harman/Kardon prémiová audio soustava (8 reproduktorů)

Premium

Premium

Premium

Bluetooth handsfree s hlasovým ovládáním
USB-C rychlodobjecí porty integrované v předních sedadlech
Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi)

Style

Style

Style

Style

Style

Style

Style

Style

Style

Style

Style

Style

-

-

-

-

-

-

Premium

-

Multimedia

Exteriér
Disky z lehkých slitin 16 " pro HEV/PHEV, 17 " pro EV
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světel
Přední mlhové světlomety LED
Lapače nečistot
Zatmavená boční skla druhé řady a zadních dveří
Podélné střešní ližiny
16" litá kola k dispozici pouze
pro verze HEV & PHEV

17" litá kola k dispozici pouze
pro Niro EV

18" litá kola k dispozici pouze
pro verze HEV & PHEV

Spotřeba a emise byly stanoveny podle standardizovaného postupu měření EU (WLTP).
Na skutečnou účinnost má vliv individuální styl jízdy a další vnější faktory.
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Specifické pro PHEV/EV

Systém řízení teploty akumulátoru
Tepelné čerpadlo
Vehicle-to-Device (V2D)
Vysokonapěťové PTC tepelné těleso o výkonu 5,5 kW

Style
-
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Přístup k
elektromobilitě:
Zcela nová
modelová řada Kia
Niro

Nejdostupnější e-mobilita

Kia Niro v libovolné
variantě vás nadchne
a posune vaše zkušenosti
s elektromobilitou na
novou úroveň bez
ohledu na to, v jaké fázi
cesty k plné elektrifikaci
se právě nacházíte.

2019
Facelift celé modelové
řady Niro

2022

Zcela nová modelová
řada Kia Niro:
Nová platforma, nová
úroveň elektrifikace
Niro se přesunulo na podvozkovou architekturu
Kia K3, která znamená větší interiér i celkové
rozměry. Vozidlo se zcela novou architekturou
elektrifikovaného pohonu pro Kia Niro přináší
všechny nejnovější funkce se zaměřením na
bezpečnost i praktičnost.

2018
Průkopnický elektromobil
e-Niro s prodlouženým
dojezdem až 455 km (jediný
crossover se třemi různými
elektrifikovanými pohony)

2017
Niro PHEV
mění pohled na
elektromobilitu

2016
Niro HEV
1. hybridní C-SUV značky Kia
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Vylepšení
a inovace ve
zcela nové Kia
Niro
(1) Duální aktivní
vzduchové klapky
u provedení HEV/
PHEV a jedna klapka
u EV ve prospěch
lepší aerodynamiky
a optimálního
chlazení motorového
prostoru.
(2) Promyšlená
konstrukce se
zaměřením na
snížení hmotnosti
a zlepšení provozní
hospodárnosti: širší,
tenčí a lehčí modul
chlazení.

(3) Vynechání stupně
pro zpětný chod.
Vozidlo couvá tak, že
zařadí 1. stupeň
a změní směr otáčení
elektromotoru.
(4) Integrovaná
brzdová soustava
(tlakový a řídicí modul)
snížující hmotnost
a zlepšující brzdné
vlastnosti.

1

HEV/PHEV

EV
Chladič spalovacího
motoru

2

Ventilátor systému
chlazení

Kondenzátor
soustavy
klimatizace

Chladič výkonové
elektroniky

3

Integrovaná řídicí jednotka brzdové soustavy

4
Simulátor funkce pedálu (zajišťuje zpětnou vazbu jako u brzdového
pedálu) řídicí jednotkou
Elektromotor
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Nejdostupnější e-mobilita

Detaily, které
usnadňují život

Nová definice
prostornosti

Nová Kia Niro EV je standardně vybavena
předním kufrem, který zvětšuje úložný prostor
pod přední kapotou vozidla. Po otevření kapoty
je k dispozici 20 litrů navíc k uložení dobíjecích
kabelů a dalších drobností. Těsnění úložného
boxu zabraňuje poškození převážených věcí
prachem nebo vodou.

Řízení
teploty
akumulátoru

Podmínky fungování
• V systému AVN byl aktivován režim řízení teploty akumulátoru.
• V integrované navigaci byla jako cíl nastavena DC dobíjecí stanice.
• Stav dobití vysokonapěťového akumulátoru je nejméně 25 % 		
(zobrazovaná hodnota SOC).
• Teplota vysokonapěťového akumulátoru je nižší než 20 °C 		
(cílová teplota: 22 °C).
• Doba jízdy do cíle >= doba k dosažení cílové teploty.
• Dojezd na elektřinu (zobrazovaný na přístrojové desce) je nejméně 40
km.

Systém řízení teploty
akumulátoru upravuje teplotu
akumulátoru tak, aby co
nejvíce zkrátil dobu dobíjení
na DC dobíjecích stanicích.

1

Princip fungování
Když teplota akumulátoru klesne pod 20 °C, aktivuje se funkce řízení
teploty akumulátoru, aby byl akumulátor připraven k dobíjení. V závislosti
na vzdálenosti k dobíjecí stanici se ohřev akumulátoru spustí v takový
okamžik, aby měl akumulátor při příjezdu k dobíječce optimální teplotu.
Během procesu řízení teploty akumulátoru se na přístrojové desce
zobrazí ikonka akumulátoru jako připomínka pro řidiče, že se
dojezd zkracuje kvůli funkci řízení teploty akumulátoru. (1)

2

Jedinečný formát pro spoustu
místa: díky podvozkové platformě
Kia K3 mohli konstruktéři aplikovat
pokroková řešení karoserie
s velkorysou nabídkou místa pro
řidiče i celou rodinu.

1

3

(1) Akumulátor Nira s hybridním
pohonem se nachází pod zadními
sedadly, a nezabírá tak cenný prostor
pro náklad.

Barvy pro
C-sloupek
Oranžová Tangerine
Šedá Steel
Zelená Cityscape
Šedá Interstellar
Oranžová Delight
Černá Aurora

Jízdní
režim
Greenzone

Nová modelová řada Niro nabízí
velmi konkurenceschopnou sestavu
vlastností a funkcí pro převoz
nákladu i pohodlí celé posádky.
Nabídka místa 			
a možnosti ukládání v kufru,
kabině a pod kapotou jsou zárukou
uvolněného cestování celé rodiny.

(2) Akumulátor plug-in hybridní
varianty je nyní větší, ale tvoří
jednolitý celek (předtím 2 moduly).
Je umístěn pod zadními sedadly,
aby nezmenšoval prostor 		
v zavazadelníku nebo kabině.

(3) Akumulátor Nira EV je umístěn pod
kabinou, čímž vznikl prostorný interiér
se zcela plochou podlahou a maximem
místa pro zavazadla.

Dostupné barvy karoserie
Bílá Snow White Pearl

Černá Aurora Black Pearl

Šedá Steel Gray

Šedá Interstellar Gray

Paleta barev karoserie
Nový jízdní režim "Greenzone“ při projíždění určitými
oblastmi automaticky přepíná HEV/PHEV do čistě
elektrického režimu EV. Během cestování v bezemisních
(zelených) zónách, např. v rezidenčních čtvrtích,
oblíbených místech nebo blízko škol a nemocnic, je
vozidlo automaticky poháněno samotnou elektřinou dle
pokynů navigace a historie jízd. Vozidlo tak produkuje
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méně emisí CO2 a chrání místa, kde je to potřeba.
Jízdní režim Greenzone používá vozidlo automaticky,
je však nutné jej jednorázově aktivovat přes obrazovku
infotainmentu. V nabídce řidiče zvolte Menu ->
Nastavení -> Vozidlo -> ECO vozidlo -> Jízdní režim
Greenzone.

Bílá Snow White Pearl
Černá Aurora Pearl
Šedá Steel Gray
Šedá Interstellar Gray
Zelená Cityscape
Green
Modrá Mineral Blue
Oranžová Delight
Červená Runway Red
Bílá Clear White

Zelená Cityscape Green

Oranžová Delight

Modrá Mineral Blue

Červená Runway Red

Bílá Clear White
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Páčky řazení
pod volantem

Ovládání systému rekuperačního brzdění páčkami pod
volantem
Ovládání rekuperačního brzdění & úplné zastavení prostřednictvím páček pod volantem

H Y B R I D & P LU G - I N H Y B R I D

Víceúčelové páčky řazení pod
volantem umožňují upravovat
účinek systému rekuperačního
brzdění, měnit režim hlavních brzd,
resp. řadit převodové stupně u verzí
s hybridním nebo plug-in hybridním
pohonem.

Jízdní režim
ECO

Víceúčelové páčky pod volantem
maximálně usnadňují rekuperační
brzdění nebo řazení. Výhodou
je i to, že ruce stále zůstávají
na volantu a oči na vozovce.

Levá páčka		
jednou		

Rekuperační
brzdění zesílené +1

Pravá páčka		
jednou		

Rekuperační
brzdění zeslabené +1

Levá páčka		
zatáhnout na 0,4 s

Rekuperační
brzdění MAX

3 úrovně
systému
rekuperačního
brzdění

Pravá páčka		
Stupňovité brzdění
zatáhnout na 1 s
v závislosti na
		
dopravní situaci vpředu
		AUTO

Jízdní režim
SPORT

Jak aktivovat?
• Zvolte jízdní režim pro víceúčelové
použití v případě provedení HEV
nebo PHEV (brzdění nebo řazení).
• Požadovaný režim zvolíte 		
zatáhnutím nebo přidržením jedné
z páček pod volantem.

Levá páčka		
jednou		

Nížší převodový
stupeň -1

Pravá páčka		
jednou

Vyšší převodový
stupeň +1

Šestistupňová
dvouspojková
převodovka
(6DCT)

EV

Jízdní režimy
ECO
SPORT
NORMAL

Levá páčka		
jednou		

Rekuperační
brzdění zesílené +1

Pravá páčka		
jednou		

Rekuperační
brzdění zeslabené +1

Levá páčka		
zatáhnout na 0,4 s

Rekuperační
brzdění MAX

3 úrovně
systému
rekuperačního
brzdění

Pravá páčka		
Stupňovité brzdění
zatáhnout na 1 s
v závislosti na
		
dopravní situaci vpředu
		AUTO

Systém chytrého
rekuperačního
brzdění (SRBS)
Systém SRBS automaticky upravuje účinek
rekuperačního brzdění vozidla podle
údajů předního radaru, aby optimalizoval
spotřebu energie a prodloužil dojezd na
elektřinu. Požadovaný účinek rekuperace
může řidič měnit i manuálně.
Jedinečný systém rekuperace
Kia Niro nabízí nejucelenější systém
rekuperačního brzdění s cílem optimalizovat
využití energie a zajistit tak co nejpříjemnější
požitek z jízdy. Veškeré uživatelské potřeby
pokrývá funkce manuálního nastavování účinku
rekuperace, automatické chytré nastavování
rekuperace, jakož i inteligentní pedál (i-PEDAL).
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Jak aktivovat?
Stiskem levé páčky
se účinek rekuperace
zvyšuje/stiskem pravé
páčky se účinek
rekuperace snižuje (1).
Když stisknete a přidržíte
pravou páčku, aktivuje
se chytrá rekuperace
(2), kdy vozidlo samo
upravuje rekuperaci
podle údajů radaru
sledujícího odstup od
vozidla vpředu.
V nabídce (3) může
řidič zvolit účinek
zpomalování chytrého
režimu.

i-PEDAL
Inteligentní pedál

1

Zvýšení
účinku
rekuperace

2

3

Snížení
účinku
rekuperace

Niro EV představuje novou
funkci i-PEDAL, díky níž může
řidič zrychlovat, zpomalovat,
zcela zastavit a opět se
rozjet pomocí samotného
akceleračního pedálu.
Tak vypadá jednoduché
ovládání jedním pedálem!
Stiskněte ještě jednou
levou páčku přes 3. úroveň
rekuperačního brzdění (4x
kliknutí od úrovně 0). Tímto
se aktivuje ovládání v režimu
i-PEDAL, o čemž informuje
logo (1) na přístrojové desce.

1

33

Nejdostupnější e-mobilita

Vysokonapěťové topné
těleso PTC (PHEV)
Kia současně s variantou Niro PHEV poprvé představuje
vysokonapěťové topné těleso používající článek s kladným
teplotním součinitelem (PTC), který zvyšuje účinnost topné
soustavy a zlepšuje výkon topení v zimním období.
Topné těleso PTC o výkonu 5,5 kW klade nižší
nároky na spalovací motor během vyhřívání kabiny
nebo udržování teploty v interiéru. Díky tomu se
snižuje spotřeba paliva za nízkých venkovních teplot
a je možné více využívat elektrický pohon.

Užitkový režim
V užitkovém režimu mohou zůstat klíčové palubní
systémy v provozu i po vypnutí zapalování vozidla.
V tomto případě se prostřednictvím vysokonapěťového
akumulátoru pohání klimatizace, světla a systém
infotainmentu bez rizika vybití 12V akumulátoru.
Jak funkci aktivovat?
Vozidlo musí být zaparkováno v režimu P.
Otevřete Menu → Nastavení → Užitkový
režim a zapněte funkci.

Vysokonapěťové topení PTC se aktivuje vždy, když
nastavení teploty vyžaduje spuštění topení. Dále
zlepšuje náběh topení k dosažení požadované teploty
po nasednutí do kabiny Nira PHEV v zimním období.

Vehicle-to-Device (V2D)
Díky uvedení nové obousměrné palubní nabíječky (OBC) a vysokonapěťového
akumulátoru s vysokou kapacitou může nová Kia Niro EV fungovat jako
mobilní powerbanka pro volnočasové i jakékoli všední aktivity. Zdroj disponuje
výkonem až 3 kW, a poslouží tak k dobití ekektrokola, napájení video
projektoru, nebo dokonce dobíjení jiného elektromobilu jakékoliv značky.

Jak to funguje?
Funkci V2D je možné využívat dvěma způsoby:
a) Vně vozidla připjením V2D adaptéru do 		
dobíjecího konektrou. Připojte spotřebiče pomocí
konektoru a stiskněte tlačítko ON (1).
b) Uvnitř vozidla díky zásuvce, která je umístěna
pod zadními sedačkami. 			

Poznámky
Funkce V2D je k dispozici za jízdy (V2D pro
interiér) i po zaparkování vozidla, ale nelze ji
používat v době, kdy je vozidlo připojeno k
dobíjecí stanici. Při spuštěné funkci V2D se
dobíjecí výkon zobrazuje na přístrojovém štítu.

1

V2D adaptér.
1			
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Odklopte kryt V2D
2			
adaptéru.

Zapojte zástrčku do V2D
3			
adaptéru.

4

Zavřete kryt V2D adaptéru.

35

Co není na první pohled vidět

36

Co není na první pohled vidět

Co není na první pohled vidět

3
5

4

1

2

Aerodynamika
Jeden z důležitých aspektů automobilového
designu, jenž hraje důležitou roli v úspoře
energie a paliva, je aerodynamická účinnost
vozidel. Celá modelová řada Kia Niro byla
zevrubně optimalizována s ohledem na
nárůst rozměrů ve prospěch kultivované jízdní
dynamiky a samozřejmě lepší aerodynamiky.
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Jak to funguje?
Exteriér s jednoduchou a dynamickou karoserií,
kterou akcentují jedinečné obkladové prvky,
přináší současně velké optické kontrasty
i harmonii podle filozofie ,,Spojené protiklady“.
Návrháři usilovali o aerodynamický styl
crossoveru-SUV pro komfortní a dynamickou
jízdu při současném zlepšení hospodárnosti
a prodloužení dojezdu.

(1) Aktivní vzduchové klapky
Aktivní vzduchové klapky zlepšují
aerodynamiku a optimalizují odpor
vzduchu při chlazení motorového
prostoru. U provedení Niro HEV
a PHEV jsou oba prvky zabudovány
za dvoudílnou dělenou maskou.
U Nira EV s uzavřenou maskou se
používá pouze spodní vzduchová
klapka.

(2) Aerodynamická litá kola
16" (pro HEV/PHEV) a 17" (EV)
aerodynamická litá kola byla upravena
ve prospěch optimální aerodynamiky
vozidla, prodloužení dojezdu a snížení
spotřeby energie. 10% ventilovaná
plocha je ideálním kompromisem
pro odvětrávání brzd a dosažení
aerodynamických vlastností. 18" kola
(pro HEV/PHEV) byla vylepšena
z hlediska tuhosti, a vyznačují se tak
nižší hladinou hluku, vibrací i chvění.

(3) Konstrukce střechy
Speciální konstrukce zadní části
střechy začíná vyhlazovat proudění
vzduchu nad vozidlem a je protažena
až po střešní spoiler.
(4) C-sloupek s aerodynamickým
tunelem
Aero C-sloupek s integrovaným
aerodynamickým tunelem pod
sloupkem vhodně usměrňuje proud
vzduchu. Vzduch proudí skrz tunel,
prochází za koncovými světly
a vychází ven v optimálním úhlu
k potlačení víření vzduchu za
vozidlem.

(5) Střešní spoiler s třetím
brzdovým světlem
Konstrukce a tvar střešního spoileru
včetně oblých hran napomáhá vést
vzduch k zádi vozidla, čímž opět
potlačuje nežádoucí víření vzduchu.
Do střešního spoileru je navíc
zabudováno třetí brzdové světlo
napříč celým zadním oknem ve
prospěch maximální viditelnosti.
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1

4

Podvozková
platforma
Podvozková platforma nového vozidla je určujícím prvkem, od
kterého se odvíjí design, dynamické jízdní schopnosti, bezpečnost
a prostor v kabině. Díky platformě K3 mohli konstruktéři snížit
těžiště ve prospěch agilního jízdního chování a současně zvýšit
bezpečnost použitím struktury karoserie dobře rozptylující energii
nárazu. Kia kromě toho mohla nabídnout různé druhy pohonu
k uspokojení různorodých požadavků zákazníků na mobilitu. Do
této konkrétní platformy se promítla konstrukce dobře rozptylující
energii nárazu, různorodé požadavky na hnací ústrojí, designové
požadavky a výkonové specifikace, jakož i zvýšené nároky na
ekologii.

Hybridní pohony
Ekologický crossover Niro, postavený na
variabilní podvozkové platformě, používá
kombinaci benzínového motoru 		
a elektromotoru s ohledem na různorodé
potřeby mobility zákazníků. Vedle hybridního
a plug-in hybridního provedení je v nabídce
i čistě elektrická verze.
Jak to funguje?
Hybrid znamená kombinaci dvou či více
navzájem odlišných prvků. Hybridní vozidla
Kia Niro využívají dva zdroje hnací síly:
spalovací motor a elektromotor. Jinými slovy,
hybridní vozidlo se takto označuje proto, že
zahrnuje odlišné charakteristiky spalovacího
motoru a elektromobilu. Hnací ústrojí byla
v mnoha ohledech vylepšena, aby byl vůz ještě
hospodárnější a přinášel radost za volantem.
Přepínání mezi oběma druhy pohonu je tak
hladké, že si jej většinou vůbec nevšimnete.

5

2
3

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

Stabilně vysoká odolnost v případě čelní kolize
díky konstrukci dobře rozptylující energii 		
nárazu
Vylepšené základní parametry odpružení
Vylepšené designové proporce
Vylepšený motorový prostor a podvozková 		
platforma
Odráží větší šířku kol a vozidla
Zvětšení prostoru v interiéru
Integrovaná modularizace platformy

Benzínový motor pro HEV & PHEV
Druhá generace spalovacího motoru Smartstream 1.6
GDi prodělala optimalizaci ve smyslu výkonu i provozní
hospodárnosti. Toho bylo dosaženo vylepšením systému
chlazení, tření a spalování.

Šestistupňová dvouspojková převodovka pro HEV & PHEV
Nejvýznamnější změnou ústrojí 6DCT je absence převodu
pro jízdu vzad. Nová převodovka je tak lehčí a efektivnější
než doposud, a to i díky převodovému oleji s nižší viskozitou,
ložiskům s nízkým třením a optimalizaci převodového soukolí.

Elektromotor

Elektromotor +
spalovací motor

Elektromotor nebo
spalovací motor

Dobíjení

1. Nastartování +
pomalá jízda

2. Akcelerace

3. Vysoká rychlost

4. Decelerace

Motor vypnutý

5. Zastavení

Hybridní systém HEV & PHEV
Hybridní systém Nira v provedení HEV a PHEV automaticky
přepíná mezi benzínovým motorem, elektromotorem
a kombinací obou, kdy optimálně reguluje hnací ústrojí
a snižuje spotřebu paliva.
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Umístění
akumulátoru

Niro EV
Akumulátor o kapacitě 64,8 kWh
je zabudován pod podlahou
celé kabiny kvůli rovnoměrnému
rozložení jeho hmotnosti (434 kg).
S ohledem na způsob zástavby
akumulátoru se nijak nezmenšil
zavazadlový prostor, a tak Niro EV
nabídne největší zavazadelník ze
všech tří variant tohoto modelu.

Dojezd na
elektřinu
Elektromobilita jde ruku v ruce s dojezdem
na elektřinu. Všechny varianty hnacího ústrojí
Nira jsou do nějaké míry elektrifikovány
s cílem snížit lokální emise a umožnit tichou
jízdu. To je obzvláště užitečné
v městských a rezidenčních zónách.
Jak to funguje?
Zatímco hybridní provedení přináší hladké
zrychlování a elektrickou výpomoc při
potřebě vyššího točivého momentu,
provedení PHEV a EV byla navržena k jízdě
na samotnou elektřinu (alespoň zčásti).

Víte, že?
V roce 2020 evropští řidiči najezdili v průměru necelých 38 km
denně. Většina z nás tak nemusí mít ohledně dojezdu obavy.
(© Statista 2022)

42

Za srdce každého elektromobilu můžeme považovat
vysokonapěťový akumulátor, který je též klíčovou součástí
hybridních a plug-in hybridních vozů. Zásadní je dosáhnout
optimálního kompromisu mezi rozložením hmotnosti, využitím
prostoru a jízdními schopnostmi.

Niro PHEV
Akumulátorový modul o hmotnosti
cca 111 kg a kapacitě 11,1 kWh má
vliv na rozložení hmotnosti, a je proto
umístěn pod zadními sedadly. Palivová
nádrž je v porovnání s hybridní verzí
více vzadu, aby se uvolnil prostor pro
akumulátor. Ten je možné dobíjet
z externího zdroje a rovněž využívá
rekuperační brzdění. Elektromotor
o výkonu 62 kW/203 Nm zvyšuje
systémový výkon na dynamických
135 kW (183 k) a 265 Nm.

Niro HEV
Akumulátorový modul o kapacitě 1,32
kWh pod zadními sedadly snižuje
emise vozu, kdy pohání elektromotor
s výkonem 32 kW/170 Nm během
zrychlování. Jednoduše se dobíjí
rekuperací kinetické energie, která
by jinak přicházela vniveč jízdou
na volnoběh nebo brzděním.
Část vysokonapěťového akumulátoru
rovněž plní funkci klasického 12V
akumulátoru k napájení palubních
spotřebičů, jako např. panelu
sdružených přístrojů, světel, navigace
a různých ovládacích prvků

Niro HEV
Elektromotor podporuje spalovací motor jako
výkonová posila, a pomáhá tak šetřit palivo.
Hybridní systém je obzvláště účinný při jízdách
ve městě s častým zastavováním. Při jízdě na
volnoběh se spalovací motor zcela vypíná
a energie získaná zpomalováním a brzděním
slouží k dobíjení akumulátoru.

Niro PHEV
Provedení PHEV s akumulátorem o vyšší
kapacitě (11,1 kWh) je určeno k čistě elektrické
jízdě. Podle použitých kol činí maximální
dojezd 65 km ve smíšeném provozu, resp.
až 84 km ve městě (v kombinovaném cyklu
podle WLTP, resp. městském cyklu WLTP, 16"
kola), čímž se výrazně snižuje spotřeba paliva.

Niro EV
Nové Niro EV s dojezdem až 460 km
(v kombinovaném cyklu podle WLTP) dokáže
pokrýt prakticky veškeré potřeby každodenní
mobility. Při jízdě ve městě může dojezd díky
účinné rekuperaci překročit až 600 kilometrů.
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Steering
Systém řízení
System

Technický detail
Konstrukce řízení
HEV: 60 mm/ot.
PHEV, EV: 58 mm/ot.

Posilovač řízení
(elektromotor +
jednotka ECU)

Servořízení
C-MDPS

Výsledkem příkladného handlingu
je pocit bezpečí a sebejistoty za
volantem. Na handling má zásadní
vliv chování systému řízení a jeho
reakce na pokyny od řidiče.
Řízení by mělo být snadné
a přesné, ale též by mělo
umožňovat korekce řízení
a poskytovat řidiči potřebnou
kontrolu v nouzových situacích.

Servořízení s elektromotorem na
sloupku volantu (C-MDPS) pro
Niro HEV, PHEV a EV sestává
z integrovaného elektromotoru
a elektronické řídicí jednotky (ECU),
které dohromady tvoří tzv. Power
Pack. Oproti oddělené architektuře
odcházejícího modelu je nové
servořízení C-MDPS lehčí a vykazuje
vyšší efektivitu i lepší vlastnosti.

Platforma K3 umožnila
konstruktérům další zlepšení
vlastností systému řízení:
• Vylepšení systému začleněním
elektromotoru řízení a řídicí
jednotky (ECU)
• Vylepšení citlivosti řízení 		
přemístěním převodky řízení
• Zdokonalení reakcí řízení 		
úpravou uspořádání prvků
zavěšení

K lepším reakcím řízení u Nira HEV
napomohlo zvýšení převodového
poměru z 58 na 60 mm/ot –
v případě PHEV a EV se používá
58 mm/ot pro optimální odezvu
se zohledněním hmotnosti těchto
alternativních verzí.

Volič jízdních režimů
Jízdní režimy pro EV
Systém jízdních režimů pomáhá
vylepšit celkový požitek z jízdy tím, že
upravuje chování vozu podle aktuálních
potřeb. Přepínat mezi maximální
hospodárností a dynamickou jízdou
můžete za každé jízdní situace.

ECO
NORMAL
SPORT
SNOW

Snižuje spotřebu energie pro úspornou jízdu
Jízda po silnicích obecně, v centrech měst a na 		
dálnicích
Zajišťuje sportovní a suverénní jízdu
Zajišťuje bezpečnou jízdu na zasněžených cestách

Jízdní režimy pro HEV & PHEV
ECO
SPORT

Snižuje spotřebu paliva pro hospodárné cestování
Zajišťuje sportovní a suverénní jízdu

1
Jak to funguje?
Niro v závislosti na hnacím ústrojí nabízí až čtyři různé
jízdní režimy s ohledem na řidičovy preference nebo
povrch vozovky. Systém upravuje mapování točivého
momentu, reakce řízení, fungování převodovky a spotřebu
energie ve prospěch optimálního požitku z jízdy.
Jak aktivovat?
Pomocí tlačítka jízdních režimů (1) na volantu. Stiskem tlačítka
zvolíte upřednostňovaný jízdní režim. Pouze režim Snow (Sníh) se
aktivuje stiskem a přidržením tlačítka po dobu 1 sekundy.
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Tuhost karoserie
Použití 3. generace podvozkové
platformy K přineslo novou úroveň
jízdních schopností a posunulo
několik dalších klíčových aspektů
vozidla.
Ke stabilně dobrým výsledkům při
kolizních testech přispívá konstrukce
dobře rozptylující energii nárazu.
Toto robustní řešení zvyšuje pevnost
spojů podélníků rámu díky použití
zdvojeného plechového profilu, jakož
i doplnění předního nosníku
k nápravnici. Výsledné multirámové
řešení karoserie tak optimálně
pohlcuje energii nárazu.

Optimalizace konstrukce i použitých
materiálů přinesla vyšší tuhost
karoserie, snížení hmotnosti a lepší
odolnost v případě kolize. Nové Niro
na strategických místech využívá
technologii lisování dílů za tepla
i ocel plátovanou za studena, a vůz
tak může nabídnout lehčí podvozek
ve prospěch hospodárnosti provozu,
ale současně i lepší ochranu celé
posádky.

Akumulátorový modul provedení EV
zvyšuje pevnost skeletové konstrukce:
tato součást je proto optimalizována
tak, aby zajistila ucelenou ochranu
kabiny a celé posádky v případě
nehody. Současně byly zesíleny
některé vybrané oblasti kvůli lepšímu
rozptylování nárazové energie –
např. přední a boční spodní stavba,
příčné nosníky a boční prahy v oblasti
předních a zadních sedadel.

Upravená karoserie provedení
EV ještě vylepšuje celkové jízdní
schopnosti vozidla. Mimořádně
efektivní koncept těží ze společných
dílů základní karoserie v kombinaci
s jedinečnými díly navrženými pro
verzi EV.

Brzdová soustava
Při potřebě zpomalovat využívá Niro (bez
ohledu na provedení) různé typy decelerace
podle aktuálních podmínek a jízdní situace.
Brzdová soustava proměňuje kinetickou
energii pohybujícího se vozidla v energii
tepelnou prostřednictvím tření kotoučových
brzd; v případě elektrifikovaných provedení
Nira pak elektromotor dokáže energii
rekuperovat, a tak dobíjet vysokonapěťový
akumulátor.

Jak aktivovat?
Když alespoň na 3 sekundy stisknete tlačítko
Auto Hold, na panelu sdružených přístrojů se
zobrazí zpráva "Brake Disc Cleaning On“
(čištění brzdových kotoučů zapnuto). Chceteli funkci opět vypnout, je nutné opět alespoň
na 3 sekundy stisknout tlačítko Auto Hold; na
panelu sdružených přístrojů se zobrazí "Brake
Disc Cleaning Off“ (čištění brzdových kotoučů
vypnuto) a funkce BDC je tímto deaktivována.

S ohledem na maximální provozní
hospodárnost a rekuperaci energie se
všechna tři provedení Nira co nejvíce
spoléhají na rekuperační brzdění, pokud to
situace dovoluje. To znamená efektivnější
využívání elektrické energie a nižší spotřebu
paliva/el. energie, jakož i menší opotřebení
mechanických brzd.

Při aktivní funkci a zpomalování vozidla (za
rychlosti jízdy 80 až 0 km/h) se nespouští
rekuperační brzdění, aby se třením
mechanických brzd odstranil korozivní povlak
na kotoučích. Když zpomalování proběhne
tímto způsobem 8x až 10x, režim čištění
brzdových kotoučů se automaticky vypne.

V případě elektrifikovaných vozů je někdy
obtížné odstraňovat korozi brzdových
kotoučů v důsledku intenzivního využívání
rekuperačního brzdění. Jelikož je brzdění
v takových situacích hlučnější, nové modely
Niro jsou vybaveny funkcí čištění brzdových
kotoučů (BDC). Ta podle potřeby zamezuje
rekuperačnímu brzdění a zajišťuje
odstraňování korozivního povlaku z kotoučů.
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Technický detail
Běžná ocel 29 %
Vysokopevnostní ocel AHSS 16 %
Ultra vysokopevnostní ocel 35 %
Díly lisované za tepla 20 %

Poznámky:
Funkci rekuperačního brzdění lze používat a nastavovat
prostřednictvím brzdového pedálu nebo páček řazení pod
volantem. Je-li akumulátor plně dobitý nebo samotné
rekuperační brzdění ke zpomalování nestačí, vozidlo použije
kotoučové brzdy. Integrovaný systém elektronické brzdy
a elektronického řízení je zárukou lineárního brzdění za všech
situací. Spojení tlakovacího modulu brzd a řídicího modulu
dále přispělo ke snížení hmotnosti a zlepšení brzdných
vlastností.
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All The Hidden Things

Akustika, hluk, vibrace a chvění
Klíčovým aspektem vývoje nového Nira byla
optimalizace jízdního pohodlí.
Hlavní komponenty vozidla tak prodělaly
několik vylepšení ve smyslu akustiky
a potlačování hluku, vibrací a chvění, které
přinesly zřetelné snížení hladiny hluku
v nejrůznějších situacích.
V porovnání s odcházejícím provedením Nira
se podařilo snížit hluk od vozovky (dBA)
a hladinu hluku za cestovních rychlostí (dBA).

Hlučnost při zrychlování poklesla
díky použití rezonátoru
(reflexního tlumiče hluku)
systému sání, zatímco vyšší
frekvence motoru se podařilo
potlačit pomocí vybraných
izolačních materiálů na několika
strategických místech (např.
blatníky, koncové kusy těsnicí
pásky kapoty a tenké vycpávkové
bloky).
K potlačení hluku od vozovky
přispělo nové uložení tlumičů,
příčné vzpěry zadní nápravy,
jakož i zvýšení tuhosti této vzpěry
zadní nápravy.

Hlučnost trakční soustavy

Snížení hlučnosti motoru
Snížení hluku emitovaného skříní čističe
vzduchu (1) zvětšením jeho tloušťky.
Snížení hlučnosti v oblasti otvoru
použitím rezonátoru (2)

1

Potlačení hluku motoru pomocí
izolačního materiálu v blatnících 		
a koncového kusu těsnicí pásky kapoty
(3) a tenkých vycpávkových bloků (4)

3

Zvětšení
tloušťky

Část vylepšení jde samozřejmě
na vrub vylepšenému
'akustickému paketu' kabiny
s rozšířenou podlahovou krytinou
v zadní části a doplnění těsnění
na podlahovém koberci. 		
O pozornosti věnované každému
detailu vypovídá i speciální
krytina vany v zavazadlovém
prostoru, akustické čelní sklo
s tenkou izolační mezivrstvou pro
účinnější utlumení hluku, či
dokonce kompresor klimatizace,
nyní s optimalizací otáček ke
zvýšení pohodlí v kabině.

Izolační materiál v blatnících

Snížení nízkých až středních frekvencí potlačením
přenosu ruchů od vozovky: konstrukce upevnění
pouzder zadní příčné vzpěry (5) Zvýšení tuhosti
vstupního tělesa zadní příčné vzpěry/tlumiče (6)

5

Pouzdra příčných vzpěr zadní nápravy

6

Použití
rezonátoru

Koncový kus těsnicí pásky kapoty

2

4

Tenké vycpávkové bloky
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Vstupní těleso zadní příčné vzpěry/tlumiče

7

8

9

Rozšíření podlahové krytiny v zadní části, doplnění těsnění
po stranách podlahového koberce (7) Krytina vany v
zavazadlovém prostoru (8) Izolační mezivrstva čelního skla (9)
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Asistenti pro Niro

Asistenti pro Niro

Asistenti pro Niro

Systém následování
v jízdním pruhu (LFA)
Systém následování v jízdním
pruhu pomáhá rozpoznávat
vodorovné pruhy na vozovce
a/nebo jiná vozidla jedoucí po
silnici s cílem pomáhat řidiči
aktivními zásahy do řízení
udržovat vozidlo v příslušném
jízdním pruhu.
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Jak to funguje?
Přední kamera rozpoznává vodorovné pruhy na
vozovce a vozidla jedoucí vpředu. Pokud je
detekováno vozidlo vpředu a/nebo oba
vodorovné pruhy na vozovce a rychlost vozidla
je nižší než 180 km/h, systém LFA pomáhá
zásahy do volantu vystřeďovat vozidlo v daném
pruhu. Na panelu sdružených přístrojů se
rozsvítí zelená kontrolka (
)

Jak aktivovat?
K zapnutí či vypnutí této
funkce stiskněte tlačítko
jízdních asistentů na
volantu.

Asistent pro
jízdu na dálnici
(HDA)

Rozšířený asistent
pro jízdu na dálnici
(HDA2)

Asistent pro jízdu na dálnici rozpoznává
vozidla a jízdní pruhy ve směru jízdy
a pomáhá udržovat přednastavený
odstup od vozidla vpředu, zachovávat
přednastavenou rychlost a stále se pohybovat
ve zvoleném pruhu komunikace.

Rozšířený asistent pro jízdu na dálnici dále
zahrnuje asistenční funkci pro jízdu 's přesahem'
v situacích, kdy se Niro blíží k vozidlu ve vedlejším
jízdním pruhu, resp. asistenční funkci pro změnu
jízdního pruhu na dálnici. Tento systém pomáhá
při přejíždění z pruhu do pruhu podle zapnutého
směrového světla pokud funkce vyhodnotí, že do
vedlejšího pruhu lze přejet.

Poznámky
Asistent pro jízdu na dálnici se zapojuje při nájezdu/jízdě na dálnici
či rychlostní komunikaci za splnění následujících podmínek:

•
•

Je aktivní systém následování v jízdním pruhu (LFA)
Je aktivní pokročilý adaptivní tempomat
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Systém autonomního nouzového
brzdění (FCA-JX + FCA-JX 2)
Systém autonomního nouzového brzdění
zahrnuje několik bezpečnostních prvků,
které pomáhají rozpoznávat vozidla,
chodce a cyklisty v různých směrech,
varovat řidiče a podle potřeby použít
nouzové brzdění při hrozící nehodě.

Standardní funkce FCA
Detekce vozidel/chodců/cyklistů
Sleduje vpředu jedoucí vozidla nebo pomáhá
s detekcí chodců nebo cyklistů na vozovce; při
hrozící bezprostřední srážce systém varuje
řidiče pomocí zprávy i zvukového signálu
a v případě nevyhnutelné kolizi automaticky
začne nouzově brzdit.

Rozšířené funkce FCA-JX + FCA-JX 2
Odbočování na křižovace
Pomáhá zabránit střetu s vozidlem přijíždějícím
v protisměru ve vedlejším pruhu při odbočování
vlevo na křižovatce (je-li zapnutý směrový
ukazatel), kdy reaguje nouzovým brzděním.

Rozšířené funkce FCA-JX 2
Projíždění křižovatkou
Pomáhá vyhnout se střetům s vozidly
přijíždějícími v protisměru při odbočování
vlevo či vpravo na křižovatce, kdy podle
potřeby použije nouzové brzdění.

Pokročilý adaptivní tempomat propojený
s navigací (NSCC)
Pokročilý adaptivní tempomat propojený
s navigací pomáhá automaticky upravovat
rychlost vozidla při jízdě na dálnicích či
rychlostních komunikacích, kdy využívá
informace o daném úseku silnice poskytované
systémem navigace (pokročilý adaptivní
tempomat musí být aktivní).
Automatické zpomalování v zatáčkách na
dálnicích
Tato funkce v zatáčkách za vysokých rychlostí jízdy
zajistí dočasné zpomalení vozidla (nebo omezí
zrychlování) v zájmu bezpečného průjezdu
zatáčkou; využívá přitom informace
zprostředkované systémem navigace.
Automatická změna přednastavené rychlosti
na dálnici
Tato funkce automaticky mění přednastavenou
rychlost pokročilého adaptivního tempomatu
podle informací o rychlostních omezeních ze
systému navigace.
54

Obr. 1

Jak to funguje?
Fungování pokročilého adaptivního tempomatu propojeného 		
s navigací je podmíněno splněním všech následujících bodů:
• Je aktivní pokročilý adaptivní tempomat
• Vozidlo jede po dálnici

Ochrana před čelním střetem při změně
jízdního pruhu
Pomáhá vyhnout se kolizi s vozidlem
přijíždějícím v protisměru při přejíždění z pruhu
do pruhu, kdy pomáhá formou aktivních zásahů
do řízení.
Ochrana před bočním střetem při změně
jízdního pruhu
Pomáhá vyhnout se kolizi s vozidlem jedoucím
vpředu ve vedlejším pruhu při přejíždění z pruhu
do pruhu, kdy pomáhá formou aktivních zásahů
do řízení.

Jsou-li splněny provozní podmínky, na panelu sdružených přístrojů se
rozsvítí bílý ukazatel NAV. Pokud v pohotovostním režimu vznikne
požadavek na dočasné zpomalení, na panelu sdružených přístrojů se
rozsvítí zelený ukazatel NAV.

Asistent pro úhybné manévry
Pomáhá vyhnout se kolizi s chodcem nebo
cyklistou vpředu v témže jízdním pruhu. Když
asistent pro úhybné manévry rozpozná riziko
kolize, varuje řidiče, a je-li v daném pruhu dost
místa k objetí překážky, pomáhá aktivními
zásahy do řízení.

Jak aktivovat?
• K zapnutí či vypnutí této funkce stiskněte příslušné tlačítko jízdních
asistentů na volantu.
• Stiskněte spínač + nebo - k nastavení rychlosti vozidla.
• Stisknete-li spínač, vozidlo obnoví přednastavenou rychlost.

Obr. 2
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Systém sledování mrtvého
úhlu s asistentem pro
zamezení zadním kolizím
(BCA-R)
Systém sledování mrtvého úhlu 		
s asistentem pro zamezení zadním kolizím
pomáhá rozpoznávat a sledovat blížící se
vozidla skrytá v řidičově slepém úhlu
výhledu a varuje řidiče před rizikem střetu
pomocí varovné zprávy a zvukového
signálu. Dále nastane-li riziko střetu při
přejíždění z pruhu do pruhu nebo vyjíždění
vpřed z parkovacího místa, BCA-R pomůže
odvrátit nehodu zabrzděním.

Poznámky
Jako výstraha pro řidiče v případě
detekce jiného vozidla se rozsvítí varovná
kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku 		
a na head-up displeji.

Jak aktivovat?
U zapnutého vozidla v nabídce Nastavení
vyberte nebo zrušte volbu Podpora řízení →
Ochrana pro slepý úhel výhledu a nastavte
požadované volby:
• Aktivní podpora
• Pouze varování, brzdění se neaktivuje
• Vypnuto

Systém rozpoznávání vozidel funguje za
podmínky, že vlastní rychlost je vyšší než
20 km/h a rychlost vozidla ve slepém
úhlu výhledu je nad 10 km/h.

Asistent pro zamezení kolizím funguje
za podmínky, že vlastní rychlost je vyšší
než 60 km/h a lze rozpoznat vodorovné
značení po obou stranách daného
jízdního pruhu.

Inteligentní ukazatel
rychlostních limitů
(ISLA)
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů
na základě informací z rozpoznaných
dopravních značek a systému navigace
informuje řidiče o rychlostních omezeních
na daném úseku. Funkce rovněž pomáhá
řidiči dodržovat platný rychlostní limit.

Poznámky
Informace o rychlostních
omezeních se zobrazují na
přístrojovém štítu a obrazovce
navigace.
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Jak aktivovat?
U zapnutého vozidla v nabídce Nastavení
vyberte nebo zrušte volbu Podpora řízení →
Rychlostní limit a nastavte požadované volby:
• Asistent pro rychlostní limity informuje
řidiče o rychlostních omezeních a dalších
dopravních značkách. Kromě toho 		
upozorňuje řidiče, aby změnil nastavenou
rychlost manuálně aktivovaného asistenta
pro sledování rychlostních limitů a/		
nebo pokročilého adaptivního tempomatu
s ohledem na dodržování platného 		
rychlostního omezení.
• Ukazatel rychlostních limitů informuje řidiče
o rychlostních omezeních i dalších 		
dopravních značkách; v případě překročení
rychlostního limitu je řidič upozorněn.
• Vypnuto
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Asistent pro
bezpečné
vystupování (SEA)
Asistent pro bezpečné vystupování je
bezpečnostní funkce, která pomáhá zamezit
střetu s vozidly jedoucími ve slepém úhlu
výhledu při vystupování z vozidla.

Upozornění na
přijíždějící auta
v příčném směru
s možností zásahu
do řízení (RCCA)
Systém RCCA rozpoznává vozidla blížící
se ve slepém úhlu výhledu a varuje řidiče
před bezprostřední kolizí pomocí výstražné
zprávy a zvukového signálu. Střetu též
pomáhá zabránit brzdový asistent.

Jak to funguje?
Upozornění na přijíždějící auta v příčném
směru s možností zásahu do řízení v závislosti
na riziku nehody varuje řidiče a/nebo
zasahuje do řízení vozidla následovně:
• Varováním před možným střetem
• Nouzovým brzděním
• Zastavením vozidla a ukončením
zásahů do brzdění
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Jak to funguje?
• Automaticky varuje v případě, že rozpozná
nebezpečí střetu s vozem ve slepém 		
úhlu výhledu poté, co cestující po zastavení
vozidla otevře dveře a chystá se vystupovat.
• Nechává dveře zamčené a varuje před
nebezpečím střetu s vozem ve slepém úhlu
výhledu (nebo blížícím se), když po zastavení
rozpozná stisk tlačítka elektronické dětské
pojistky pro vystupování zadních cestujících.

Asistent pro
zabránění kolizím
při parkování (PCA)
Asistent pro zabránění kolizím při parkování
varuje řidiče nebo zasáhne do brzdění,
a pomůže tak odvrátit případný střet s chodcem
nebo náraz do překážky při couvání.

Jak aktivovat?
U zapnutého vozidla v nabídce Nastavení vyberte
nebo zrušte volbu Podpora řízení → Bezpečnost
parkování a nastavte požadované volby:
• Aktivní zadní asistent – v případě 		
bezprostředního rizika srážky s chodcem
nebo jinou překážkou systém varuje 		
řidiče a pomůže s brzděním.
• Pouze varování vzadu, brzdění se neaktivuje
• Vypnuto

Poznámky
U zapnutého vozidla v nabídce Nastavení vyberte volbu
Podpora řízení → Bezpečnost parkování → Ochrana před
křižující dopravou, čímž zapnete aktivní upozorňování
na přijíždějící vozidla v příčném směru při couvání.
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Udržitelné materiály po
celé kabině
Inovativní prostor kabiny se inspiroval světem
přírody, o čemž svědčí vizuální 		
i hmatatelná kvalita mnoha detailů v kabině.

• Obložení stropu kabiny je vyrobeno z papíru za použití 56 % 		
recyklovaných vláken.
• Pružná přepážka zavazadlového prostoru se snadno skládá a kromě
toho je ze 75 % spletena z recyklovaných vláken.
• Panely kolem ovládacích prvků oken jsou ošetřeny lakem bez obsahu
BTX (benzen, tolouen, izomery xylenu).
• Sedadla mohou být čalouněna umělou (veganskou) kůží na bázi 		
polyuretanu s obsahem tkaniny Tencel® z celulózových vláken 		
eukalyptu. Materiál je nejen vysoce udržitelný, ale i jemnější než 		
klasická umělá kůže.

Interiérové ambientní
osvětlení
K dokreslení dokonalé atmosféry je na přání
k dispozici dekorační osvětlení v prostoru
přístrojové desky a kolem otočného ovladače
převodovky. Je možné volit ze sedmi základních
barev a až 64 různých barevných odstínů
podle momentální nálady, ať již pro uvolnění,
nebo naopak dávku vzrušení na cestě.

Jak aktivovat?
Ambientní osvětlení můžete zapínat nebo vypínat
prostřednictvím nabídky systému infotainmentu,
kde si též zvolíte upřednostňovaný odstín a jas
osvětlení kabiny.

Poznámky
Interiérové ambientní osvětlení je dále možné propojit
s jízdními režimy. Pokaždé, když přepnete mezi režimy, se
odpovídajícím způsobem změní odstín interiérového osvětlení
pro ještě vyšší požitek z jízdy.
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Relaxační sedadlo spolujezdce
Pohodlné relaxační sedadlo spolujezdce
rozkládá tlak a koncentrované síly působící
na vybrané tělesné partie. Těm je zpravidla
pasažér vystaven při dlouhodobém
sezení ve stále stejné poloze.
Sedadlo zmírňuje únavu a nepohodlí tím,
že zajišťuje optimální polohu při sezení.
Kromě toho ideálně vyhovuje k odpočinku
během delších přestávek od řízení.

2

Jak to funguje?
• Stiskněte alespoň na sekundu zadní část
el. spínače na pravém boku sedadla.
• Na obrazovce infotainmentu se zobrazí
varování.
• Do 5 sekund od prvního stisku opět alespoň na
sekundu stiskněte tlačítko.
• Pokud během pohybu relaxačního sedadla
použijete spínač pro úpravu polohy sedadla
(sklon, výška sedáku), pohyb se zastaví.
• Po dokončení automatického pohybu je možné
si polohu sedadla (a komfort sezení) vylepšit
podle potřeby spínačem pro úpravu polohy
sedadla.
• Stiskem přední části spínače vrátíte sedadlo do
původní polohy.
Poznámky

1

•
•

Volič převodovky je v poloze P (parkování).
Bezpečnostní pás příslušného zadního sedadla není
zapnutý (vozidlo z bezpečnostních důvodů sleduje stav
zadních bezpečnostních pásů, aby zamezilo sklápění
předního sedadla v době, kdy vzadu někdo sedí).

3

Volant a sedadla
Vyhřívání předních i zadních sedadel společně
s vyhříváním volantu zvyšuje celkové pohodlí,
zejména za chladných dnů.
Na druhé straně odvětrávání sedadel vpředu
ve spojení s výkonným systémem klimatizace
přispívá k tepelné pohodě za teplejšího počasí.

Poznámky
Funkce vyhřívání předních sedadel po 5 minutách automaticky
snižuje intenzitu (z maxima na střední úroveň), aby zamezila
riziku přehřátí. Vyhřívání volantu se přibližně po 30 minutách
automaticky vypíná.
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Jak aktivovat?
• Funkci pro vyhřívání předních sedadel aktivujete stiskem
tlačítka vyhřívání nebo odvětrávání (1) na středovém 		
panelu.
• Opětovným stiskem navolíte intenzitu vyhřívání/odvětrávání.
• Chcete-li funkci vyhřívání/odvětrávání pro přední sedadlo
vypnout, stiskněte tlačítko, dokud kontrolky nezhasnou.
• Funkci pro vyhřívání zadního sedadla aktivujete stiskem
tlačítka vyhřívání (2) na panelu ve dveřích.
• Opětovným stiskem navolíte intenzitu vyhřívání.
• Chcete-li funkci vyhřívání zadního sedadla vypnout, 		
stiskněte tlačítko, dokud kontrolky nezhasnou.
• Stiskem tlačítka (3) zapnete/vypnete vyhřívání volantu.
• Při opětovném spuštění zapalování se funkce vyhřívání 		
volantu automaticky vrací do vypnutého stavu.
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Multifunkční dotykový displej
pro systém infotainmentu/
klimatizace
Tato technická funkce (poprvé použita u modelu EV6) spojuje nabídku
systému infotainmentu a tlačítka ovládání klimatizace do jediného
dotykového panelu. Zvyšuje tak intuitivnost a praktičnost kokpitu, kdy
k přepnutí mezi uvedenými zobrazeními stačí jediný dotyk na vyhrazeném
displeji.

Jak to funguje?
Funkce infotainmentu a klimatizace se ovládají
pomocí virtuálních tlačítek v pevně definované
a variabilní zóně displeje. Při delším stisku
tlačítka pro změnu režimu umožňuje systém
zvolit, která nabídka se má standardně
zobrazovat.

Režim ovládání se přepne
jedním dotykem
Hlasitost /
Teplota v zóně
řidiče

Pevná
tlačítka

1

Zóna tlačítek s proměnnou funkcí

Soubor, skladba /
Teplota v zóně
spolujezdce

Režim ovládání
palubního
infotainmentu

Režim ovládání
klimatizace

Bezdrátová dobíječka
mobilních telefonů (Qi)
Chytrý telefon (podporující standard Qi) je možné
dobíjet i bez použití kabelu – stačí jej pouze
položit do přihrádky pro bezdrátové dobíjení.

Jak to funguje?
• Položte chytrý telefon (podporující standard
Qi) doprostřed přihrádky pro 		
bezdrátové dobíjení.
• Jakmile se bezdrátové dobíjení spustí,
kontrolka změní barvu na oranžovou.
• Po skončení dobíjení změní kontrolka barvu
na zelenou.
• Funkci bezdrátového dobíjení můžete
vypnout prostřednictvím nabídky systému
infotainmentu.
Poznámky
• Bezdrátové dobíjení funguje pouze v době, kdy jsou dveře
vozidla zavřená.
• Maximální dobíjení výkon – s kompatibilním chytrým
telefonem – nyní činí 15 W. Systém kromě toho
disponuje funkcí chlazení k zajištění potřebného
výkonu při dlouhodobějším dobíjení.
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Nastavitelná a sklopná sedadla druhé
řady
Zadní sedadla (druhá řada) umožňují měnit úhel sklonu opěradel
ve dvou přednastavených polohách, a to ke zvětšení prostoru pro
cestující, nebo naopak místa pro zavazadla. Zadní sedadla jsou zároveň
dělená (60:40) a sklopná k využití maximální převozní kapacity.

Elektricky stavitelná přední sedadla 		
(s pamětí pro řidiče)
Řidič i přední spolujezdec si mohou pohodlně
změnit jízdní pozici dotykem tlačítka.
U sedadla řidiče lze uložit do paměti dvě
různé polohy (ukládá se i nastavení vnějších
zpětných zrcátek a head-up displeje).
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Poznámky
• Přední sedadla používají nově tvarované 		
hlavové opěrky s integrovaným 			
věšákem na kabát pro ještě vyšší praktičnost.
• Paměťová funkce sedadla řidiče zahrnuje nastavení
polohy sedadla, bočních zrcátek a head-up displeje.
• K použití této funkce musí být zapnuto zapalování vozidla.
• Jsou-li zapnuty „Automatické ovládací prvky 		
používající nastavení klimatizace“, v závislosti na
teplotě uvnitř a vně vozidla se zapne (resp. vypne)
vyhřívání volantu a vyhřívání/odvětrávání sedadla.
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Vnější
rozměry

Zavazadlový
prostor
Celková výška
1 535 mm | bez střešních ližin
(+0 mm vs. Niro 2019)
1 545 mm | se střešními ližinami
1 560 mm | včetně antény

PHEV

Celková šířka
1 825 mm
(+ 25 mm vs. Niro 2019)

Rozvor
2 720 mm
(+ 20 mm vs. Niro 2019)

348 l

Celková délka
4 420 mm
(+ 65 mm vs. Niro 2019)

Celková výška
1 535 mm | bez střešních ližin
(stejně jako PHEV)
1 545 mm | se střešními ližinami
1 560 mm | včetně antény

HEV

451 l

Přední kufr
Nové Niro EV je standardně vybaveno předním
kufrem, který zvětšuje úložný prostor pod
přední kapotou vozidla. Po otevření kapoty je
k dispozici 20 litrů navíc (kromě
zavazadlového prostoru 475 litrů u provedení
Niro EV) k uložení dobíjecích kabelů a dalších
drobností. Těsnění úložného boxu zabraňuje
poškození převážených věcí prachem nebo
vodou.

Přístup do předního kufru
Přední kufr zpřístupníte otevřením kapoty
pomocí ovládací páky nalevo od volantu.
Přejděte k přední části vozidla, zvedněte kapotu
a využijte dodatečný prostor k uložení např.
dobíjecího kabelu Nira a konektoru systému
napájení funkce V2D.

Celková šířka
1 825 mm
stejně jako PHEV

Rozvor
2 720 mm
stejně jako PHEV

Celková délka
4 420 mm
stejně jako PHEV

Celková výška
1 560 mm | bez střešních ližin
(+ 25 mm vs. HEV/PHEV)
1 570 mm | se střešními ližinami
(+ 25 mm vs. HEV/PHEV)
1 585 mm | včetně antény
(+ 25 mm vs. HEV/PHEV)

EV
20 l

Přístup do zadního kufru
Přístup do zadního kufru je maximálně
usnadněn chytrým elektricky ovládaným
zadním víkem, a to několika způsoby:
(1) Stiskněte a přidržte tlačítko 		
otevírání nalevo od volantu.
(2) Stiskněte vzadu tlačítko pátých dveří.
(3) Přistupte k uzamčenému vozidlu zezadu 		
s chytrým klíčkem a kufr se automaticky otevře.
Celková šířka
1 825 mm
stejně jako PHEV
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Rozvor
2 720 mm
stejně jako PHEV

475 l

Celková délka
4 420 mm
stejně jako PHEV
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Spojení dvou zabudovaných 		
displejů 10,25"
Uspořádání s dvojicí displejů (každý až
10,25") zajišťuje maximální přehlednost
a intuitivní používání, ať již informací důležitých
pro řidiče nebo zábavu zbytku posádky.

Specifické rozhraní pro verzi EV na přístrojové desce:
• používá různorodé motivy v závislosti na jízdním režimu,
• umožňuje změnu motivu podle nastavení uživatele.
• Byl doplněn nový obsah: plánovaný čas dobíjení, informace
pro jízdu v pruzích (HDA), stav funkce napájení V2D.
• Vylepšení funkcí: automatický jas, filtr modrého světla,
digitální zobrazení stavu vysokonapěťového akumulátoru.
Dotykový displej navigace:
• středový displej s jemnou grafikou,
• Android Auto & Apple CarPlay,
• možnost uživatelského nastavení ikon domovské obrazovky,
• online služby Kia Connected Services.
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Online služby Kia
Connected Services

Online navigace
Systém online navigace Kia využívá cloudové služby;
jejich prostřednictvím získává dopravní informace
v reálném čase a historii dopravních informací za účelem
předpovídání reálné hustoty dopravy na plánované trase.
To znamená, že díky systému on-line navigace Kia máte
k dispozici mnohem přesnější dopravní informace
a pokyny s výrazně věrohodnějším zobrazením
předpokládaného času příjezdu (ETA).
Dobíjecí stanice (AC/DC)
V online adresáři se zobrazuje rozmístění dobíjecích
stanic pro Niro EV a Niro PHEV včetně dalších informací
(způsoby platby, dostupnost konektorů a kompatibilní
typy konektorů).
Dopravní informace v reálném čase
Systém navigace zprostředkuje velmi přesné dopravní
informace v reálném čase (poskytování informací
a průběžnou aktualizaci zajišťuje TomTom), abyste vždy
byli informováni o tom, kudy hladce projedete, resp.
kterým místům se vyhnout. Pokud by se doprava začala
komplikovat, systém vám dá vědět a doporučí objízdné
trasy.
Kamery/nebezpečná místa
Nechte se informovat o pevně instalovaných rychlostních
kamerách a zónách s omezeným vjezdem. Systém vás
rovněž upozorní na místa častého výskytu dopravních
nehod.
Informace o parkování v reálném čase
Služby 'Kia Live' informují o možnostech parkování ještě
před příjezdem do konečné destinace. Ukazují místa pro
zaparkování na ulici či jinde vč. dalších podrobností, cen
a obsazenosti.
Předpověď počasí
Systém nabízí předpověď počasí až na tři dny dopředu;
jednoduše zadejte cíl cesty a nechte si zobrazit kompletní
souhrn včetně minimální a maximální teploty, rychlosti
větru a pravděpodobnosti bezmračné oblohy nebo
deště.
Body zájmu
Hledáte místo k občerstvení, konkrétní místní podnik
nebo zajímavý cíl výletu? Všechny tyto informace
i mnoho dalšího najdete v pravidelně aktualizovaném
seznamu bodů zájmu (BZ, nebo též POI).
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Mobilní aplikace Kia Connect
Mobilní aplikace Kia Connect pro chytré telefony Android a Apple
přináší pocit jistoty prostřednictvím řady funkcí pro pohodlné
cestování. Aplikace umožňuje dálkově aktivovat řadu vlastností
a funkcí po opuštění vozidla.
Navigace ‘na poslední
kilometr cesty’
Tato služba umožňuje řidiči
prostřednictvím chytrého
telefonu využívat pokyny
navigace až do úplného cíle
po zaparkování vozidla.

Domácí obrazovka

Stav vozidla

Na hlavní obrazovce aplikace jsou
k dispozici všechny hlavní funkce
Kia Connect.

Nabízí přehled o stavu klíčových
prvků vozidla, jako jsou zámky
dveří nebo stav akumulátoru.

Upozornění na zadní cestující
Pokud senzory v prostoru
zadních sedadel detekují
jakýkoli pohyb, přijde řidiči
notifikace.

Odeslat do vozidla
Umožňuje předem si 		
v aplikaci naplánovat trasu
a odeslat ji do vozidla
jednotce palubní navigace.

Najdi moje vozidlo
Informuje o poslední známé
poloze vašeho vozidla, což
oceníte v případech, kdy
vůz zanecháte na velkém
parkovišti.
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Dálkové ovládání

Moje jízdy

Pomocí dálkového ovládání
můžete zamknout/
odemknout vozidlo
a využívat další funkce.

Shrnuje vaše předchozí cesty
vč. informací o průměrné
rychlosti, ujeté vzdálenosti 		
a trvání jízdy.

Přenos uživatelského
profilu
Řidič si může pomocí aplikace
Kia Connect zkontrolovat 		
a změnit nastavení vozidla.
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Head-up displej
Head-up displej s promítáním na čelní sklo je užitečným doplňkem
širokého plně digitálního panelu sdružených přístrojů. Použitá
technologie bez dalších skleněných panelů zaručuje skvělou čitelnost
a poskytuje řidiči všechny nezbytné jízdní informace. Potřebné údaje jsou
tak k dispozici již na letmý pohled, jako např. aktuální rychlost, pokyny
navigace k odbočování a všechna varování jízdních asistentů (ADAS).

Funkce Nira k usnadnění života

Poznámky
Head-up displej s promítáním na čelní sklo je
možné nastavovat podle potřeb řidiče, a to ve
smyslu polohy (posouváním 		
v různých směrech) i zobrazovaného obsahu
(výběrem množství údajů k zobrazení nebo
přizpůsobováním stylu grafického zobrazení).
Ve spojení s paměťovou funkcí sedadla
řidiče je možné polohu displeje přidat
do profilu a kdykoli ji jednoduchým
stiskem tlačítka snadno obnovit společně
s řadou dalších uložených nastavení.

Rychlodobíjecí porty USB-C
Do opěradel předních sedadel jsou
zabudovány USB porty typu C pro dobíjení
chytrých zařízení předních či zadních
cestujících. Další port typu USB-C pro
rychlodobíjení najdeme v přední přihrádce
poblíž portu USB-A pro připojování chytrých
telefonů.
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Prémiový audiosystém
Harman/Kardon
Každou jízdu s Nirem zpříjemní 8 reproduktorů a výkonný externí
zesilovač Harman/Kardon.
Suverénní prémiový systém ozvučení byl speciálně navržen tak, aby
zajistil zábavu a přirozenou vzpruhu, kterou majitelé vozů Kia na cestách
očekávají.
Uspořádání systému ozvučení pro ještě lepší poslech v kabině zcela
nového Nira:
• Externí zesilovač pro maximální výkon
• Korekce charakteru zvuku v závislosti na rychlosti vozidla
• Optimalizace ozvučení kabiny
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Poznámky
Clari-Fi, proprietární technologie Harman/
Kardon: Objevte nové dechberoucí nuance
svých oblíbených skladeb. Technologie Clari-Fi
systému ozvučení Harman/Kardon v reálném
čase analyzuje digitální zvukové soubory
a vrací do života nádherné
a jemné detaily zvuku, které jsou často
ztraceny vlivem komprese audio signálu.
Quantum Logic: Od burácení basů až po zvuky
trumpety - zaznamenejte každý tón
v pozoruhodně čistém podání. Patentovaná
technologie QLS rozděluje jednotlivé vstupní
zdroje do samostatných streamů
a reproduktorů s cílem zajistit pozoruhodnou
kvalitu prostorového ozvučení.
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Veškeré informace, obrázky a specifikace jsou správné v době vydání
a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Modely a specifikace
uvedené v této brožuře se mohou lišit od modelů dostupných na
tuzemském trhu. Vzhledem k omezení tisku se vyobrazené barvy
karoserie mohou mírně lišit od skutečných barev. Obraťte se prosím na
svého nejbližšího prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální
informace. Dovozce nezodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi
a skutečností.

Kia Czech s.r.o.
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4
Česká republika
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