
Vision DCT 1,6 Benzin 141 26,3 88 kr. 310 kr. 299.563

Comfort DCT 1,6 Benzin 141 26,3 88 kr. 310 kr. 319.563

Advance DCT 1,6 Benzin 141 26,3 88 kr. 310 kr. 349.563

Merpris

kr. 6.999

Opdateret:

Tillæg

7 års garanti / maks 150.000 kilometer

5 års lakgaranti / maks 150.000 kilometer

12 års gennemtæringsgaranti / kilometer ubegrænset

Benzinmotor: 24 måneder / 30.000 kilometer*

Serviceinterval

* Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 måneder 

eller 15.000 kilometer (hvad der kommer først)

7 års garanti / 150.000 kilometer, inkl. de 

første 3 år uden kilometerbegrænsning

02-01-2017

Udstyrsvarianter Motor Hk Km/l
CO

2

(g/km)

Energi-

klasse

Grøn ejerafgift

kr./halvårlig

Alle priser er 2017 priser dog excl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 3.880,- inkl. moms på personbiler.

Kia Import Danmark AS forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl.

Farvetillæg (Clear White uden beregning)

Garantier

Vejl. 

udsalgspris



• Armlæn i bag med kopholder

• Armlæn mellem forsæder

• El ruder for & bag • ESC (Electronic Stability Control)

• Fjernbetjent centrallås • ESS (Emergency Stop Signal)

• Sædevarme, forsæder • HAC (Hill Assist Control)

• Højdejusterbart fører & passagersæde • IsoFix

• Justerbart rat, 4 vejs • TPMS dæktrykskontrol

• Kortlampe • VSM (Vehicle Stability Management)

• Klimaanlæg fuldautomatisk 2 zoner

*Bluetooth er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

• Regnsensor

• Stof & kunstlæder sæder

• Bakkamera med dynamisk guide • Parkeringssensor bag

• Eco driving funktioner i navigation • Parkeringssensor for • Opbevaringslomme på førersædet ryg

• Apple CarPlay • Shark fin antenne • Alu indstigningslister

• Forberedt til Android Auto • Krom dørhåndtag • Alu pedaler

• TomTom live services • Krom detaljer indvendigt

• BI Xenon • High glossy sorte detaljer indvendigt

**Trådløs telefon opladning er kompatibel med udvalgte telefoner

Merpris

9.999,-

8.999,-

5.999,-

9.999,-

14.999,-

9.999,-

11.999,-

14.999,-

19.999,-

24.999,-

3.999,-

Opdateret: 02-01-2017

Forberedt fra fabrikken til anhængertræk (større bremser & større kølersystem)

• 7" Navigation med touch skærm • Trådløs telefon opladning**

• Varme i bagsæder

Comfort (udover Vision) 

Advance (udover Comfort) 

• Varme i rattet

• Bakspejl aut. nedblændeligt

• Parkeringssensor i bag

• Privacy glass

• Tagræling

• Sidespejle el-justerbare m. varme

• Sidespejle m. blink & el- indklappelige

• Bagagerumspakke

Lædersæder med ventilation i forsæder & elførersæde (Advance)

Udstyrspakker (modelspecifikt)

• Auto light Control

• LED kørelys for

• LED baglygter

• Tågelygter for

• Projektionsforlygter

Niro udstyrsvarianter

Ekstraudstyr

Vision

• 7 Airbags

• ABS-bremser med EBD

• BAS (Brake Assist System)

• LKAS (Lane Keep Assist System)

Advanced Driving Assistance pack

• AEB (City/Interurban/Pedestrian)

• SCC (Smart Cruise Control)

• 5" touch skærm uden cd

• Luftdyser i bag

• SuperVision Cluster farve 4,2"

• Bluetooth

• USB/AUX & Ipod indgang 

• Ratbetjent audioanlæg

• Læderrat & lædergearknop

Lædersæder med elførersæde (Advance)

BSD Blind Spot Detection (Advance)

7” navigationsanlæg med bakkamera og Apple CarPlay

Smart Key (Advance)

Vision pakke - regnsensor, privacy glass & bakspejl aut. nedblændeligt (Vision)

Comfort pakke - Varme i rattet, p-sensor i bag, bagagerumspakke (Vision)

Styling pakke - Tagræling, Sidespejle m. blink & el- indklappelige (Vision)

8” navigationsanlæg med JBL lydanlæg 8 højtalere + forstærker & DAB radio (Advance)

Lædersæder (Advance)

• 12v udtag

• 16" Alufælge med kapsel


