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KIA Niro hybrid – nu er den her!

Fredericia den 17. januar 2017 – KIAs nye familiebil; Niro er nu landet hos
landets KIA forhandlere - og KIAs første hybrid model er et besøg hos din KIA
forhandler værd. Bilen er en attraktiv blanding af crossoverens praktiske
egenskaber og et smart design sammen med en effektiv ny hybriddrivlinje, så
brændstoføkonomien holdes nede – og modellen har tilmed mulighed for at
trække op til 1.300 kg.

KIA Niro er udviklet til, på sigt, at rumme en række af miljøvenlige
teknologier; plug-in-hybrid og ren el. Niros nuværende motorprogram består
af en 1.6-liters GDI-benzinmotor, litium-ion-polymer-batteripakke, 32 kW



elmotor og 6-trins dobbeltkoblingsgearkasse – og udleder bare 88 g CO2/km
ved blandet kørsel. Totalt har bilen 141 hk og den kan køre helt op til 26,3
km/l. Faktisk fik KIA Niro sidste år officielt Guinness World Record®-titlen for
det laveste brændstofforbrug for hybridbiler efter en køretur på tværs af USA
– fra kyst til kyst. Niros rekord er på hele 32,6 km/l. 

Niro er kendetegnet ved en rummelig kabine med god plads på både første
og anden række samt et fornuftigt bagagerum på 427 l. Med nødbremse som
standard fra den billigste variant, er sikkerheden i top med 5 stjerner i Euro
NCAP. Og som vanligt er modellen omfattet af KIAs 7 års fabriksgaranti.

Prisen på en KIA Niro Hybrid starter ved kr. 299.563,- for en Vision model
med bl.a. AEB nødbremse, smart cruise control, automatgear, 2-zoners
klimaanlæg, 5” touchskærm, LED kørelys, LED baglygter, klimaanlæg,
sædevarme og 16” alufælge. Se hele det danske modelprogram her

KIA Import Danmark AS (www.kia.com) er et selskab under Nellemann
koncernen (www.koncern.nellemann.dk) med hovedsæde i Fredericia, og
beskæftiger i dag cirka 30 ansatte. Vi målretter vores modelprogram i hvert
enkelt segment, så vi kan tilbyde kunden mest bil for pengene. KIAs dna er et
stærkt design samtidig med en driftssikker kvalitet, som vi bakker op med
vores unikke 7 års garanti (op til 150.000 km – men fri km i de første 3 år).
Hermed har KIA kunden et lavt niveau af omkostninger som bilejer. Den
lange garanti sikrer samtidig én af de højeste restværdier i markedet.

KIA Import Danmark AS kunne sidste år fejre 20 års jubilæum i Danmark med
endnu et flot salgsresultat på over 11.000 enheder, som er med til at forankre
KIAs position i markedet, og bekræfter at KIA har kundernes tillid. 2017 byder
på rigtig mange nye modeller - blandt andet helt ny Rio og helt ny Picanto,
som står for en stor del af KIAs salg i Danmark. Og ikke mindst high
performance modellen; Stinger, som repræsenterer et endnu uudforsket
territorium for KIA, skal revolutionere den måde, folk opfatter brand'et og
føre KIA ind i en ny tidsalder. 

http://ipaper.ipapercms.dk/KiaMotorsDanmark/Prislister/niro-hev-prisliste/
http://www.kia.com/dk
http://www.koncern.nellemann.dk
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