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Niro Hybrid
PLATINUM

1.6 GDi Hybrid

Spotreba paliva: kombinovaná - 4,4 l/100km. CO₂ emisie:
kombinovaná - 101 g/km.

Farba exteriéru
Snow White Pearl

Kolesá
Disky z ľahkých zliatin 18"

Výbava / Motor 28 790 €

po zľave 400 €

Dizajn 500 €

Možnosti 0 €

Celková cena

29 290 €

s DPH



Vaša konfigurácia

Dizajn

Farba exteriéru

Snow White Pearl 500 €

Kolesá

Disky z ľahkých zliatin 18" 0 €

Vybavenie

Bezpečnosť

RCTA

Vypínateľný airbag spolujazdca

ISOFIX

ABS

ESC + HAC + VSM

7x airbag

TPMS

Imobilizér, alarm

LKAS

AEB - systém autonómneho zastavenia v prípade prekážky

SCC - adaptívny tempomat

BSD

Interiér

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo

Odkladacie vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca

Čalúnenie sedadiel - kombinácia látka a koža

Osvetlenie batožinového priestoru

Dvojzónová automatická klimatizácia



Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Delené a sklápateľné zadné sedadlá (60:40)

Prahové lišty s nápisom NIRO

Výduchy klimatizácie pre druhý rad sedadiel

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Odkladacia schránka na okuliare

Výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdca

Manuálne výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Chrómové vnútorné kľučky dverí

Tempomat

Vyhrievané zadné sedadlá

Výškovo nastaviteľné hlavové opierky na zadných sedadlách

Vyhrievané predné sedadlá

Elektrické ovládanie predných a zadných okien

Hliníkové pedále

Volant a hlavica radiacej páky potiahnuté kožou

Vyhrievaný volant

Ovládanie audio systému na volante

Navigačný systém s 8" LCD dotykovou obrazovkou, zadná parkovacia kamera, 7-ročná

bezplatná aktualizácia máp, JBL soundsystém, rádio bez CD mechaniky, so vstupmi AUX a

USB + DAB

Palubný počítač s LCD displejom s vysokým rozlíšením

Exteriér

Parkovacie senzory - zadné

Parkovacie senzory - predné

Dažďový senzor

Zadný spojler s integrovaným tretím LED brzdovým svetlom

Tónované sklá

Zatmavené sklá od B-stĺpika



 
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú namerané výrobcom podľa osobitných noriem a procesov v
ideálnych laboratórnych podmienkach, na účely typového schvaľovania vozidiel podľa metodiky WLTP v zmysle nariadenia
Európskej Komisie (EÚ) 2017/1151. Pri jednotlivých modeloch vozidiel sú zobrazované hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a
spotreby elektrickej energie, ktoré sú v súlade s vyššie uvedeným namerané ako najvyššie pre jednotlivé typy motorov v
závislosti od možnej výbavy vozidla. Uvedené hodnoty môžu byť ovplyvnené jednotlivými prvkami príslušenstva. Namerané
hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú špecifické pre prevádzku vozidla výlučne v uvedených
laboratórnych podmienkach. Reálne hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie v iných ako laboratórnych
podmienkach budú odlišné v nadväznosti na konkrétny štýl jazdy a okolité podmienky a môžu viesť k odchýlkam od hodnôt
nameraných v laboratórnych podmienkach, ktoré sú uvedené pre konfigurovaný model. Z technických príčin sa príležitostne a po
určitú dobu počas úprav Konfigurátora nemusia údaje uvedené v Konfigurátore zobrazovať aktuálne. Uvedené ceny sú orientačné
a môžu sa líšiť podľa zvolenej kombinácie konfigurácie. Záväzné cenové informácie poskytne autorizovaný predajca Kia.

Dojazdová rezerva

Predné svetlomety do hmly

LED denné svietenie

Svetelný senzor

LED zadné kombinované svetlá

Full LED predné svetlomety

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie

Elektricky sklápateľné širokouhlé vonkajšie spätné zrkadlá

Pozdĺžne strešné lyžiny

Predpríprava na ťažné zariadenie

Kľučky a kryty vonkajších spätných zrkadiel vo farbe karosérie

Pochrómované kľučky dverí a kryty spätných zrkadiel v čiernej vysoko leskej farbe

Stierač a ostrekovač zadného skla

Multimédiá

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu (WPC standard Qi)

Zásuvka 220V v zadnej časti stredovej konzoly

Bluetooth handsfree sada

Navigačný systém s 8" LCD dotykovou obrazovkou

Vymoženosti

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla (Smart key)


