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Kia Niro: nová generace modelu se odhaluje na
prvních snímcích
-

Zbrusu nové Niro se představí na autosalonu Seoul Mobility Show 2021

-

Niro si půjčuje výrazné stylistické prvky od konceptu Habaniro z roku 2019

Praha, 22. listopadu 2021 – Kia odhalila první obrázky svého zbrusu nového Nira, které je
již nedílnou součástí stále se rozšiřující nabídky ekologických vozů Kia.
Zbrusu nové Niro, přepracované v duchu firemní designové filozofie "Spojené protiklady",
neomylně ilustruje zasazení značky Kia o trvalou udržitelnost. Nové Niro se inspiruje světem
přírody, kterou má trvale udržitelná mobilita chránit, reaguje na komplexní nároky
spotřebitelů prosazujících udržitelnost a současně přichází s designem spojujícím
ekologickou šetrnost s potěšením z jízdy.
Exteriér nového Nira navazuje na smělé designové prvky poprvé prezentované koncepčním
modelem Habaniro z roku 2019. Stylový crossover zhmotňuje charakter studie Habaniro
s moderními prvky karoserie ve dvoubarevném provedení laku. Netradiční asymetrická
přístrojová deska v interiéru vozu kombinuje horizontální a diagonální tvary s odkazem na
designové ztvárnění „Spojené protiklady“ a naplňuje princip „Joy for Reason“ (Radost z
rozumu) prostřednictvím praktické a ekologicky pojaté konstrukce.
Zbrusu nové Niro bude odhaleno na letošním ročníku autosalonu Seoul Mobility Show dne
25. listopadu 2021 v 11:30 dopoledne korejského času.
Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech

###

Společnost Kia Czech s.r.o.
Kia Czech (www.kia.cz) je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České
republiky, ve které působí od roku 1993. Za dobu své existence prodala v ČR přes 133 tisíc
automobilů. Aktuálně nabízí 14 modelů z toho 9 s alternativním pohonem (HEV, PHEV, EV).
Distribuční síť čítá 56 prodejních a servisních míst a řadí se mezi 10 nejprodávanějších
značek v ČR. Ve spolupráci s Autodromem Most se dlouhodobě podílí na osvětě
bezpečnosti a prevenci se zaměřením na krizové situace v běžném silničním provozu. Od
roku 2009, prostřednictvím Nadace Naše dítě, Kia aktivně pomáhá rodinám se
znevýhodněnými či zdravotně postiženými dětmi, které podpořila více než 3,5 miliony korun.
Kia Corporation
Kia Corporation (www.kia.com) je špičkovým poskytovatelem služeb mobility usilujícím
inspirovat zákazníky prostřednictvím pohybu. Kia, zal. roku 1944, působí v odvětví „mobility“
již přes 77 let. Společnost zaměstnává 52 tisíc pracovníků po celém světě, je přítomna na
více než 190 trzích, provozuje výrobní závody v šesti zemích a ročně prodává přibližně tři
miliony vozidel. Kia kráčí v čele snah o všeobecné prosazování elektrifikovaných vozů i
elektromobilů s akumulátorovým pohonem a rozvíjí stále širší nabídku služeb mobility
pomáhajících milionům lidí po celém světě vybrat si optimální způsob přepravy.
Kia Europe
Kia Europe je prodejní, marketingová a servisní divize společnosti Kia Corporation.
Společnost se sídlem v německém Frankfurtu poskytuje služby v rámci 39 trhů napříč
Evropou a oblastí Kavkazu.

