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Světová premiéra nového modelu Kia Niro
-

Zcela nová Kia Niro je dalším krokem k udržitelnější budoucnosti
Modernizovaný exteriér, jednoduché linie a výrazná záď a designovým
´C´ sloupkem
Inovativní prvky interiéru a udržitelné materiály
„Jízdní režim pro zelené zóny" (Greenzone) integruje udržitelnost do
každodenního života

Praha, 25. listopadu 2021 – Společnost Kia Corporation dnes na Seoul Mobility Show 2021
poprvé odhalila zbrusu nové Niro.
Zcela nové Niro zhmotňuje zasazení značky Kia o rozvoj udržitelnější budoucnosti. Nový
model, který je nedílnou součástí stále se rozšiřující nabídky ekologických modelů Kia,
reaguje na komplexní nároky spotřebitelů prosazujících udržitelnost.
„Kia činí další kroky na cestě k udržitelnější budoucnosti a vítá každého, kdo se chce připojit
k tomuto hnutí za novou éru mobility,“ uvedl Ho Sung Song, prezident a CEO Kia. „Se zcela
novým Nirem je praktikování udržitelného životního stylu jednoduché s ohledem na jeho
ekologické materiály, vyspělé technologie a elektrické pohonné jednotky, stejně tak jako
schopnost naplňovat praktické potřeby zákazníků.“
Vývoj nového a od základů přepracovaného Nira byl postaven na firemní designové filozofii
‚Spojené protiklady‘ v souladu s principem ‚Joy for Reason‘ (Radost z rozumu). Inspirace
světem přírody se netýká pouze designu, ale i volby barev, materiálů a povrchového
zpracování s cílem dokonale vyvážit ekologicky zodpovědný přístup a futuristicky zaměřené
ztvárnění.
V pojetí exteriéru Nira je zřejmý silný vliv koncepčního modelu Habaniro z roku 2019, který
zaujal stylovým a smělým vzhledem crossoveru a neotřelým dvoubarevným lakem karoserie.

Široký zadní sloupek, volně přecházející v zadní světla ve tvaru bumerangu, usnadňuje
proudění vzduchu ve prospěch lepší aerodynamiky.
U nového Nira se mění i ikonická ‚tygří maska‘ Kia, která nyní sahá od kapoty až po robustní
spodní nárazník. Moderní design přední partie završují nepřehlédnutelná ‚pulsující‘ LED
světla denního svícení, umocňující sebejistý vnější vzhled vozu.
Jedinečné vertikální ztvárnění zadních světel akcentuje aerodynamiku vozidla a použité
moderní technologie. Světla opisují křivky zdůrazňující široký a stabilní postoj vozu s
pevnými rameny a jen nepatrně zkosenými okny. Vzhled zadní partie Nira staví na spojení
jednoduché povrchové úpravy s dynamickými prvky s cílem zdůraznit modernu a oslovit
zákazníka dalším líbivým aspektem.
Účinná aerodynamika jde ruku v ruce s udržitelnými materiály prostřednictvím soudržného
designu. Tato kombinace pak stojí za velkorysou prostorností při zachování vzhledu SUV.
Kia krom toho představuje ‚Jízdní režim pro zelené zóny‘ (Greenzone), jenž automaticky
přepíná plug-in hybrid (nebo hybrid) do režimu čistě elektrické jízdy (EV) v souladu s nároky
na řešení trvale udržitelné mobility. Během jízdy v bezemisních zónách, např. v rezidenčních
čtvrtích nebo blízko škol a nemocnic, je vozidlo automaticky poháněno samotnou elektřinou
dle pokynů navigace a historie jízd. Kromě toho dokáže rozpoznat řidičova oblíbená místa
(např. domácnost a pracoviště), zaregistrovaná v navigaci jako zelené zóny.
Po celé kabině zcela nového Nira najdeme nové recyklované materiály coby jednoznačný
doklad zasazení značky Kia o trvalou udržitelnost s poukazem na budoucí vývoj modelů.
Čalounění stropu kabiny je vyrobeno z recyklovaných tapet a k výrobě sedadel se používá
bio polyuretan a tkanina Tencel z celulózových vláken eukalyptu. Na výplních dveří je
použit lak bez obsahu BTX* s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí a omezit
tvorbu odpadu.
Kolem předních pasažérů se stáčí asymetrická přístrojová deska s vodorovnými a
diagonálními křivkami ve vzájemném protikladu, který vyvolává uklidňující a současně
nezvyklý efekt. Stylový středový panel nabízí snadné ovládání vč elektronického voliče
převodovky v podobě otočného kolečka. Jeho umístění na širokém leskle černém panelu
přispívá k jednoduchému a modernímu vzhledu interiéru. Do diagonálních mezer moderně
pojaté přístrojové desky je začleněn displej multimédií a výdechy ventilace; k nabuzení
smyslů dále přispívá ambientní náladové osvětlení.
Na vzdušném, pohodlném a stylovém prostředí mají podíl i štíhlá a moderní sedadla, s
odlehčenou high-tech konstrukcí. Na zadní straně hlavových opěrek najdeme praktické
věšáčky; štíhlé provedení opěrek navíc přispívá k pocitu prostornosti.
Zcela nové Niro bude k vidění na přehlídce Seoul Mobility Show od 25. listopadu do 5.
prosince. Prodej v Evropě vč. České republiky bude zahájen od příštího roku s různými typy
pohonu jako hybrid, plug-in hybrid a čistý elektromobil.

*K výrobě vodou ředitelného laku se nepoužívá benzen (B), toluen (T) ani izomery xylenu
(X).
Poznámky pro redaktory
Dostupnost prvků výbavy zcela nového modelu Niro se může lišt v závislosti na
zemi/regionu.
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.

