De e-Niro

Prijzen en specificaties vanaf 15/12/2020

Prijzen - opties - packs

Uitrusting
Vermogen
kW/pk

CO2-uitstoot
(g/km) WLTP*)

  exBTW

BTWi

Must

100 / 136

0

32.264

39.040

More

100 / 136

0

34.868

42.190

Must

150 / 204

0

35.488

42.940

e-Xtra Edition

150 / 204

0

35.488

42.940

More

150 / 204

0

38.091

46.090

  exBTW

  BTWi

Metaalkleur

496

600

Parelmoerkleur

579

700

405

490

537

650

  exBTW

  BTWi

1.107

1.340

1.562

1.890

EV 39,2 KWH (289KM WLTP)

EV 64 KWH (455KM WLTP)

Opties

Must

e-Xtra Edition

On-Board lader 11kW

S

Elektrisch open dak

Packs

−

−

Must

e-Xtra Edition

More

−

−

Navigatie Pack :
  Navigatiesysteem met 10.25” aanraakscherm in kleur
  UVO-Connect
  Parkeersensoren achteraan
  Herkenningssysteem snelheidsborden
Luxe Pack :
  LED koplampen
  Lederen zetelbekleding
  Elektrisch verstelbare bestuurderszetel
  Bestuurderszetel met geheugenfunctie
  Verwarmde zetels vooraan en achteraan
  Verwarmbaar stuurwiel
  Geventileerde zetels vooraan
  Intelligent beheersysteem voor grootlicht (HBA)

Bekom een Fleet
offerte op maat via
uw erkende
Kia-verdeler!

More

−

−

MUST
  Warmtepomp (enkel met 64 kWh batterij)
  Energierecupererende remmen, lage rolweerstandbanden
  On-Board lader 7,2 kW
  CCS snellaadaansluiting tot 100 kW
  230V laadkabel
  Snelle laadkabe
  Shift-by-wire versnellingsbak
  Schakelpeddels aan het stuur
  Frontale airbags
  Uitschakelbare passagiersairbag vooraan
  Gordijnairbags en laterale airbags vooraan
  Knieairbag bestuurderszijde
  Anti-blokkeersysteem remmen (ABS)
  Elektronisch stabiliteitssysteem (ESC)
  Vertrekhulp op oplopende hellingen (HAC)
  Meetsysteem bandenspanning (TPMS)
  Isofixverankeringspunten voor kinderzitjes achteraan
(2de rij)
  Smart cruise control (SCC)
  Snelheidsbegrenzer
  Rijvakassistent (LKA)
  Concentratiehulpsysteem voor de bestuurder (DAW)
  Automatische noodrem met voetgangersdetectie (FCA)
  File-assistant
  Achteruitrijcamera
  Automatische airconditioning
  In de hoogte en in de diepte regelbaar stuurwie
  Stuurbekrachtiging (MDPS)
  Warmtewerende ruiten vooraan
  Anti-condensregeling
  In de hoogte regelbare hoofdsteunen voor- en achteraan
  Centrale armsteun vooraan met opbergvak
  Centrale armsteun achteraan met bekerhouders
  Halogeen koplampen
  Automatische koplamp-activering/uitschakeling

  LED dagrijlichten
  Mistlampen vooraan
  Achterlichten met LED look
  Verlichting bagageruimte
  Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
  Smart key
  Elektrisch bediende ruiten voor- en achteraan
  Elektrische handrem
  Elektrisch regelbare en verwarmbare buitenspiegels
  Elektrisch inklapbare buitenspiegels
  12V-aansluitpunt vooraan
  Neerklapbare achterzetels (2de rij) in 60/40 verhouding
  Opbergtas op rugleuning passagierszetel (zonne)
Brilopbergvak
  Zonneklep met make-up spiegeltje en verlichting
  Bagage-afdekzeil
  Bekerhouders vooraan
  Radio RDS met 8” scherm en DAB+
  Apple Carplay & Android Auto
  USB-poort
  Audiobediening aan het stuurwiel
  6 luidsprekers
  Bluetooth met spraakherkenning
  Haaienvin-antenne
  17” lichtmetalen velgen
  Bandenherstelkit (geen reservewiel)
  Zijdelingse richtingaanwijzers in de buitenspiegels
  Bumpers in koetswerkkleur
  Buitenspiegels in koetswerkkleur en zwarte hoogglans
  Deurhandgrepen in koetswerkkleur
  Halflederen / halfstoffen zetelbekleding
  Metalen binnendeurhandgrepen
  Metalen inlegwerk
  Supervision’ wijzerplaten met 7,0” scherm
  Lederen stuurwiel en versnellingspook

E-XTRA EDITION

(Extra uitrusting t.o.v. Must)
  Navigatiesysteem met 10.25” aanraakscherm in kleur,
digitale audio, Uvo-Connect, TomTom Live Services,
Europese kaart, 7 jaar gratis kaartupdate
  Parkeersensoren achteraan
  LED koplampen
  Verwarmde zetels vooraan
  Verwarmbaar stuurwiel
  Dakrails

Meer informatie
omtrent de beschikbare
accessoires op
www.accessoires-kia.be

Voor authentieke
klantbeoordelingen,
surf naar
www.kia.com

  Regensensor
  Elektrochromatische binnenspiegel
  Verchroomde deurhandgrepen
  Verchroomde binnendeurhandgrepen
  Zwart hoogglanzend inlegwerk
  Kunstlederen zetelbekleding
  GEEN Warmtepomp

Uitrusting

Zetelbekleding

MORE

(Extra uitrusting t.o.v. Must)
  Voorverwarming interieur: verwarming of airconditioning
  Dodehoekwaarschuwing (BCW)
  Achterzijde kruisend verkeer waarschuwing (RCTA)
  Parkeersensoren vooraan en achteraan
  Elektrochromatische binnenspiegel
  Regensensor
  Opbergvak onder de laadvloer
  Bagagenet in de koffer
  JBL audiosysteem
  Navigatiesysteem met 10.25” aanraakscherm in kleur,
digitale audio, Uvo-Connect, TomTom Live Services,
Europese kaart, 7 jaar gratis kaartupdate

  8 Luidsprekers
  Subwoofer en versterker
  Draadloze oplader voor smartphone
  Verdonkerde ruiten achteraan
  Dakrails
  Verchroomde deurhandgrepen
  Verchroomde binnendeurhandgrepen
  Zwart hoogglanzend inlegwerk
  Aluminium deurdrempels
  Aluminium pedalen
  On-Board lader 11kW
  Herkenningssysteem snelheidsborden

Zwarte halflederen / halfstoffen zetelbekleding (standaard op Must
en More)

Grijze halflederen / halfstoffen zetelbekleding (standaard op Must
en More)

Zwarte lederen zetelbekleding (optie op More via Luxe Pack)

Grijze lederen zetelbekleding (optie op More via Luxe Pack)

Zwarte kunstlederen zetelbekleding (standaard op e-Xtra Edition)

Technische specificaties

Velgen

Elektrische motor
Type
Max. vermogen (kW (pk) / tpm)
Max. koppel (Nm / tpm)

39.2 kWh

64 kWh

Synchroonmotor, met permanente magneten
100 (136) / 2.600~8.000

150 (204) / 3.800~8.000

395 / 0~2.400

395 / 0~3.600

Batterij
Type

17” lichtmetalen velgen
met 215/55 banden

Lithium-ion polymeer

Spanning (V)

327

356

Capaciteit (Ah)

120

180

Energie (kWh)

39,2

64

Vermogen (kW)

104

170

Gewicht (kg)

317

457

Rijbereik (WLTP, gecombineerd) (km)

289

455

Rijbereik (WLTP, in de stad) (km)

405

615

Energie verbruik (Wh/km)

153

159

7,2 (Must) - 11,2 (More)

7,2 (Must/e-Xtra) - 11,2 (More)

Rijbereik & verbruik

Koetswerkkleuren

Ingebouwde lader
Max. capaciteit (kWh)
Laadprestaties

Clear White (UD)

Snow White Pearl (SWP)***

Silky Silver (4SS)**

Laadtijd / Standaard 7.2 kWh (u)

6u10

9u35

Laadtijd / Standaard 11.0 kWh (u)

4u30

7u00

Laadtijd / Quick charge (80%) 50kWh (min)

57

75

Laadtijd / Quick charge (80%) 100 kWh (min)

54

54

Wielophanging
Vooraan

McPherson type veerpoten

Achteraan

Multi link

Stuurinrichting

MDPS

Remmen
Interstellar Gray (AGT)**

Aurora Black Pearl (ABP)***

Runway Red (CR5)**

Vooraan

Geventileerde remschijven

Achteraan

Volle remschijven

Afmetingen
Totale lengte / breedte / hoogte (mm)

4.375 / 1.805 / 1.560 (1.570 met dakrails)

Wielbasis (mm)

2.700

Spoor vooraan / achteraan (mm)

Gravity Blue (B4U)**

Yacht Blue (DU3)**
** Metaalkleur      *** Parelmoerkleur

1.576 / 1.585

Hoofdruimte vooraan / achteraan (mm)

1.018 / 957

Beenruimte vooraan / achteraan (mm)

1.059 / 914

Schouderbreedte vooraan / achteraan (mm)

1.423 / 1.400

Grondspeling (mm)

155

Inhoud koffer (VDA) ( ) zetels recht / neergeklapt

451 / 1.405

Draaicirkel (m)

Afmetingen (mm)

5,3

Gewicht
Leeggewicht (min. - max.) (kg)
Sleepvermogen (geremd / ongeremd) (kg)
Maximumgewicht (kg)

1545 (met dakrails)

Verticale last (kg)

1.592 - 1.646

1.737 - 1.791

300

300

2,080

2,230

100

100

Prestaties

1555 (18”)
1805

1569 (18”)

870

2700
4355

785

Acceleratie 0 - 100 km/u (sec.)

9,8

7,8

Topsnelheid km/u

155

167

1) De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende
de eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door
Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met
een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering
van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij
elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).
Prijzen geldig op 15.12.2020 en in overeenstemming met de reglementering van het Ministerie van Economische
Zaken. Deze inlichtingen en prijzen zijn richtinggevend en zonder verbintenis. Kia Motors Belgium behoudt zich
het recht ten alle tijde en zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan te brengen. Niet-contractuele foto’s.

Kia Motors Belgium SA
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land.
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht
verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht
bij uw lokale Kia-dealer.

Verantwoordelijke uitgever: Kia Motors Belgium - Kolonel Bourgstraat 109 - 1140 Evere (BE 0477.443.106)    dut-be December 2020 (DE5 e-Niro - MY21)

* De vermelde waarden worden enkel ter informatieve titel vermeld teneinde een vergelijking toe te laten tussen
verschillende types van voertuigen, maar houden in geen geval een verplichting en/of een aanbod in van
onzentwege. Deze waarden betreffen geen specifiek voertuig, en de reële waarden hangen in grote mate af van
de gekozen opties, de rijstijl, het verkeer en de weersomstandigheden. Afhankelijk van de concrete configuratie
van het voertuig, kunnen de waarden licht afwijken van de vermelde waarden, hetgeen een impact kan hebben
op de belasting voor inschrijving en op inverkeerstelling.
Naast de brandstofefficiëntie van een auto zijn ook het rijgedrag en andere, niet-technische factoren bepalend
voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto. Een regelmatig en goed onderhoud van de wagen
volgens de voorschriften van de constructeur bevordert ook een vermindering van het brandstofverbruik en
van de CO2-uitstoot. Zie het koninklijk besluit van 5 september 2001. Een gids betreffende het brandstofverbruik
en de CO2-uitstoot met gegevens voor alle modellen van nieuwe personenauto’s is beschikbaar op de website
energievreters, www.schoneauto.be
Meer informatie bij uw officiële KIA verdeler.

