
Nya Kia



Att ta ansvar har aldrig varit roligare - eller varit mer spännande. Nya Kia Niro förändrar 

uppfattningen om hur en hybrid kan vara och bevisar att du kan få en hybrid som varken ger avkall 

på utseende, komfort eller körglädje. Nya Kia Niro kombinerar bränsleeffektiv hybridteknik med 

smarta funktioner och mångsidigheten hos en crossover. Det ultimata valet för de som bryr sig om 

miljön men som också uppskattar en bil som är snygg och som är rolig att köra.

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

EN HYBRID CROSSOVER
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Silhuett med syfte  Den graciösa profilen bidrar inte bara till det sportiga och muskulösa utseendet, det ger också Niro klassledande lågt 
luftmotstånd med bara 0,29 Cd.

Påfallande snygg baktill   LED-ljus kombinerat med distinkta former, skapar tillsammans ett ultramodernt utseende. Sidorutornas 
konstruktion minimerar turbulens och luftmotstånd, samtidigt som en bakre diffuser hjälper till att optimera luftflödet.

Varje vinkel fångar ögat. Kia Niro sätter ny standard för hur en hybrid kan se ut och upplevas. Den är elegant i 

stan, känns helt rätt ute på landet och är helt perfekt där emellan.

HÅLLBARHET MED NYTT SNYGGT YTTRE
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Att köra en hybrid är ett sätt att minska beroendet av fossila bränslen, att spara på 

bränslekostnader och att avsevärt minska koldioxidutsläppen. I dynamiska Niro kan du njuta 

av naturen i din omgivning och samtidigt hjälpa till att bevara den.

DIN NATURLIGA OMGIVNING
BILKÖRNING I HARMONI MED
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Effektiva körlägen

Start (enbart eldrift)  När man 
startar så förlitar sig hybrid-
systemet helt på effekten från 
den elektriska motorn. Detta 
bidrar till att minska bränsle-
förbrukningen vid krypkörning 
och vid många start och stopp.

Lätt acceleration (enbart eldrift)  
Även vid lättare acceleration 
används uteslutande kraften från 
elmotorn. Den erbjuder tillräcklig 
kraft för att hjälpa dig att öka din 
hastighet.

Full acceleration  Vid kraftigare 
acceleration så ser hybrid-
systemet till att både bensin-
motorn och elmotorn används 
för att du ska komma upp i den 
önskade hastigheten.

Jämn hastighet  Vid relativt jämn 
och konstant hastighet så utgör 
bensinmotorn den primära 
kraften men där hybridsystemet 
går in och stöttar vid behov.

Inbromsning  Hybridsystemet 
utnyttjar varje minskning i 
fordonets hastighet för att 
spara energi och lagra den i 
batteriet för kommande 
användning.

Permanent magnetisk elektrisk 
motor
Vilken ger upp till 43.5 hk på 
egen hand, men elmotorn 
hjälper även bensinmotorn i 
hybridläget och laddar 
batteriet under inbromsning.

Nyutvecklad 6-stegad 
dubbelkopplingslåda
En nyutvecklad 6-stegad DCT 
(Dual Clutch Transmission) 
växellåda överför kraften 
effektivt och levererar en 
smidig och dynamisk körkänsla 
med snabb och direkt respons.

Ny 1.6 GDi-motor med 141 hk 
kombinerad effekt
Denna bensinmotor genererar 
en maximal effekt på 105 hk vid 
5700 r/min och ett maximalt 
vridmoment på 150 Nm vid 
4000 r/min - den perfekta 
kombinationen för Niros 
hybridsystem. Systemet 
levererar en kombinerad 
maxeffekt på 141 hk.

Regenerativt bromssystem 
Rörelseenergi som produceras vid 
minskning av hastigheten, omvandlas till 
elektricitet som i sin tur används för att 
ladda batteriet.

Litium-jon polymer batteri
Tåligt och lätt. Det 1.56 kWh 
stora batteriet styr effektivt el- 
energin och kyler mer effektivt. 
Batteriet är säkert placerat 
under baksätet och ingår såklart i 
Kias 7-åriga nybilsgaranti från 
fabrik. 

141 hk

Kombinerad 
maxkraft

Niro använder ett parallellt hybridsystem som växlar mellan bensin- och eldrift 

eller en kombination av båda, där batteriet laddas så snart det är möjligt. 

Systemet är smidigt och responsivt, samtidigt som det uppnår klassledande 

effektivitet. Koldioxidutsläppen är låga 88 g/km.

DRIVS AV TVÅ HJÄRTAN
ECO-KÖRNING SOM

Batteri

Broms
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Den sanna skönheten i Niros aerodynamiska design definieras i hur bilen 

rullar och rör sig genom luften, för att kunna rulla en extra kilometer.

FORMAD MED ETT SYFTE
SKULPTERAD OCH STRÖMLINJE- 

Aktivt luftspjäll  Kyler motorn vid lägre 
hastigheter och sluts vid högre hastig-
heter för att minska luftmotståndet. 
Allt för att optimera prestanda och 
bränsleeffektivitet.

Luftridå  Skapar snabbare luftflöde vid 
fronten samtidigt som det minskar 
turbulens och ger mindre luftmotstånd.

Bakre diffuser  För ökad stabilitet och 
aerodynamisk effekt finns en räfflad 
hasplåt under stötfångaren bak.

Bakre spoiler  Ovan bakluckan finns en 
spoiler som drar fördel av luftflödet och 
stabiliserar bilen i högre hastigheter.

Däck med lågt rullmotstånd
För att kunna förflytta sig så långt som 
möjligt på varje liter bensin, har däcken 
utformats för att skapa så lågt 
rullmotstånd som möjligt.

Aerodynamik undertill
Även det som inte syns, t ex drivlina, 
chassi och avgassystem, har utformats 
för att skapa så lite motstånd och 
turbulens som möjligt. 
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Interiör med vita paneler finns som tillval från fabrik.
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Kliv in i den rymliga kupén och du finner en väl avstämd balans mellan teknik och 

komfort. Koppla av i det bekväma sätet och gör dig redo för nya äventyr. Utforska 

smarta funktioner som är avsedda för att underlätta din bilkörning och göra den så 

avkopplande och komfortabel som möjligt.

MAXIMAL KOMFORT
SMARTA IDÉER FÖR
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* Apple CarPlay finns från slutet av 2016.

Navigationssystemet är enkelt att använda och visar dig alternativ på rutter samt föreslår kortaste vägen till 
målet. Pekskärmen är kopplad till backkameran som förenklar din backning med hjälp av dynamiska 
referenslinjer som rör sig beroende på rattutslag. Skärmen styr även ljudsystemet, vilken även är kompatibel 
med enheter och appar som Android Auto och Apple CarPlay*.Navigationssystem med 7"skärm
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* Apple CarPlay finns från slutet av 2016.

Eftersom bilar blir alltmer tekniskt avancerade så blir det även ganska utmanande 

att förenkla upplevelsen av själva bilkörningen. Därför har Kia utvecklat smart 

teknik som syftar till att förenkla för föraren. Förarplatsen är designad att 

fungera intuitivt och presentera information när den är relevant, och samtidigt 

undvika att störa synfältet med sådant som kan ta fokus från bilkörningen.

GENOM EN KOMPLEX VÄRLD
ETT ENKLARE SÄTT ATT RESA

Trådlös laddare för smartphone  Här kan du trådlöst ladda en 
kompatibel smartphone på laddningsplattan framför 
växelspaken. Du behöver inte ansluta någon sladd och en 
upplyst symbol indikerar status på laddningen. Erbjuds för 
närvarande ej på svenska marknaden.

4,2" TFT LCD-skärm  Den informativa och intelligent utformade instrumenteringen är 
anpassningsbar och visar t ex yttertemperatur, däcktrycksvarningar och färdinformation. 
Den visar även status för hybridsystemets laddning, bränsle- och batterinivåer samt 
användning. Den högupplösta skärmen gör det enkelt att ta del av mycket information på 
ett ögonblick.

Handsfree med röstigenkänning Bluetooth® är integrerat 
och ansluts genom att para ihop kompatibla mobila 
enheter för *handsfree mobilkommunikation, inklusive 
röstigenkänning.

* Funktionen endast tillgänglig när CarPlay och Android Auto är 
aktiverade.
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Vårt nya navigationssystem och Kia Connected Services drivs av TomTom 

och tar tillförlitlig vägvisning till nästa nivå vad gäller noggrannhet och 

precision. Det hjälper dig att hålla kontakten med omvärlden och erbjuder 

mer praktisk information än någonsin. I systemets nav finns en WiFi-

enhet som gör det möjligt att ansluta till Internet via smartphone*.

Kias innovativa Hotspot app använder din Android-telefons Bluetooth® 

för att känna av när ett Kia navigationssystem finns inom räckhåll. Den 

växlar sedan till hotspot för att ansluta till WiFi, och stängs därefter av 

igen när Bluetooth®-kommunikationen avbryts eller stoppas - vilket gör 

det ännu enklare att använda Kia Connected Services.

*   Smartphone med täckning krävs för att aktivera tjänster.  
** Juridiska begränsningar för dessa tjänster varierar beroende på land.
                

SVARET FINNS HÄR
NÄR? VAR? HUR?

Trafikinformation i realtid**
Navigationssystemet ger mycket noggrann trafikin-
formation som uppdateras varannan minut. Då vet du 
exakt var trafiken flyter på och vilka områden du bör 
undvika. När trafiken tätnar informerar systemet och 
föreslår alternativa vägar.

Lokala sökningar
Om du letar efter en sushirestaurang, en mataffär 
eller en specifik plats så använder du funktionen för 
lokala sökningar. Databasen innehåller 500 sökbara 
kategorier, 25.000 nyckelord och 250.000 platser. 
Dessutom kan du söka på tio olika språk, även när du 
befinner dig utomlands.

Hastighetskameror**
Du kommer också att uppmärksammas var det finns 
hastighetskameror (både fasta och stationära) samt 
var det finns zoner med begränsat tillträde. Systemet 
varnar även för speciellt olycksdrabbade vägsträckor 
och platser.

Kia’s connected services via:
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Väderprognos
Kommer din helg att vara solig eller blöt? Säkrast är 
att kolla väderprognosen. Skriv in din destination och 
få en fyra dagars sammanfattning med min- och 
maxtemperatur, vindhastighet och utsikter för sol eller 
regn.

*Android AutoTM

Android AutoTM har ett enkelt och intuitivt gränssnitt 
till din smartphone, där du får tillgång till funktioner 
som Google Maps, appar, musik och röststyrning. 
Informationen organiseras automatiskt till enkla ikoner 
som visas på bilens display just när de behövs.

*Apple CarPlayTM

CarPlayTM är ett smart och säkert sätt att använda 
iPhone medan du kör. Den tar allt du kan vilja göra på 
din telefon och visar på bilens display. Du kan få väg-
beskrivningar, ringa samtal och lyssna på musik – utan 
att tappa fokus på vägen och bilkörningen.
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Elinställbart förarsäte (8-steg)  För att göra resan så bekväm och 
enkel som möjligt, går det att elektriskt justera förarsätet vertikalt, i 
längsled samt i lutning och svank. Erbjuds för närvarande ej på 
svenska marknaden.

Förarsäte med integrerat minne Om ni är två förare som båda använder bilen så behöver 
ni inte justera säte och backspeglar varje gång. Niro lagrar inställningar för säte och 
backspeglar för upp till två förare i ett minne. Erbjuds för närvarande ej på svenska  
marknaden.

Rattvärme Gör dina händer härligt 
varma under den kalla och mörka års-
tiden. Kör tryggt och håll båda händerna 
på ratten, även när det är kallt.

USB-uttag Du kan enkelt ladda 
bärbara enheter med hjälp av de 
inbyggda USB-uttagen.

Niro är flexibel och erbjuder förstklassig komfort för både förare och passagerare. Det finns många möjligheter att 

justera och anpassa sätena för att passa olika förares behov.

ALLA KOMMER FRAM UTVILADE
OPTIMAL SITTKOMFORT &
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För att skydda mot alltför varma säten, sänks sätesvärmen på 
passagerarsätet stegvis.

Smart styrsystem för uppvärmda säten 

21



Helt nedfällbart, delbart baksäte  Det bakre ryggstödet kan delas 60/40 och kan för maximal 
lastkapacitet och flexibilitet fällas så att golvet nästan blir helt plant. 

Interiör flexibilitet Interiören i Niro fungerar utmärkt för en aktiv livsstil. Den 
är lika väl rustad för en tur på stan som en resa till fjällen. Värdeföremål kan 
förvaras säkert utan att de syns och långa föremål får enkelt plats med ett 
baksäte nedfällt.

427 liter lastkapacitet 
 med bakre sätesraden uppfälld

1425 liter lastkapacitet 
 med bakre sätesraden nedfälld

Nya Kia Niro erbjuder gott om utrymme och många smarta förvaringslösningar oavsett 

behov och livsstil. De generösa innerutrymmena ger både dig och dina passagerare gott om 

benutrymme samtidigt som det finns ett generöst lastutrymme för bagage. Baksätena kan 

delas 60/40 och med sätena nedfällda blir golvet näst intill plant, vilket underlättar lastning 

samtidigt som utrymmet ökar.

SYN PÅ HYBRID-LIVET
EN RYMLIGARE & MER NYANSERAD

Insynsskydd

60/40 fällda baksätenFörvaringslåda under bagageutrymmets golv
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Autobromsen indikerar för

1. Framåtvarning 2. Kollisionsvarning 3. Nödbroms

Autobroms
Systemet upptäcker bilar och fotgängare som korsar din 
väg. Med hjälp av radar och kamera vet systemet hur nära 
det är till andra bilar, men också vilken hastighet de håller 
samt varnar vid risk för kollision. Om föraren inte hinner 
reagera, så bromsar bilen automatiskt.

Skydd av fotgängare
Om bilens radarsensor eller bilens 
främre kamera upptäcker en 
fotgängare varnar systemet. Om 
föraren inte agerar så bromsar 
systemet automatiskt för att 
undvika skador.

Övervakning av framförvarande fordon
Autobroms upptäcker framförvarande fordon och 
förutsäger potentiella kollisioner. Om det finns risk för 
kollision så varnar systemet. Om föraren inte agerar, 
ingriper systemet med maximal inbromsning för att 
förhindra kollision med framförvarande.
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Parkeringsassistans
För en enkel parkering så finns ultraljudssensorer på de främre och bakre stöt-
fångarna, dessa varnar för eventuella hinder vid manövrering i trånga utrymmen. 
Erbjuds beroende på utrustningsnivå.

Niro hjälper dig att hålla reda på din position och hur trafiken runt omkring dig rör sig, och kan 

till och med vidta åtgärder för att skydda dig och dina medtrafikanter. Som ett par extra ögon 

förser DRIVE WiSE-tekniken dig med viktig information, så att du på ett säkrare sätt kan 

manövrera bilen och fatta omedelbara beslut. Systemen hjälper dig att hålla avstånd till andra 

fordon och fotgängare, samtidigt som du enkelt och tryggt tar dig till din destination. 

SJÄTTE SINNE
SÄKERHET MED ETT 
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Filövervakningssystem
Det aktiva filövervakningssystemet förhindrar att du hamnar på fel kurs 
om du tillfälligt skulle tappa koncentrationen. En kamera övervakar 
bilens position i förhållande till filen du kör i. Om nödvändigt varnas du 
genom ett ljud och bilen styr automatiskt tillbaka bilen in i filen.
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Adaptiv farthållare
En radarsensor bakom grillen mäter avståndet till framförvarande fordon och håller 
automatiskt ett säkert avstånd, även om den förinställda hastigheten måste sänkas. 
När fordonet framför inte är kvar, återgår hastigheten till den förinställda. 
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Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
Systemet säkerställer optimal bromsprestanda och ser till att 
leverera rätt mängd bromskraft till varje hjul utifrån information om 
motorns vridmoment och vägunderlag.

7 krockkuddar
För att skydda åkande och minska skador i händelse av kollision, så är 
Niro utrustad med 7 krockkuddar: främre krockkuddar för förare och 
passagerare, två främre sidokrockkuddar, två sidokrockgardiner 
samt knäkrockkudde på förarsidan.

Nya Kia Niro har stort fokus på både passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet. Därför har Niro 

försetts med de senaste förarassistanssystemen för att du in i det längsta ska kunna undvika olyckor 

och kunna färdas så säkert som möjligt.

DIN SÄKERHET
TEKNIK FÖR

Hjälp vid start i backe (HAC)
Vid start i backe ser funktionen till att du inte rullar bakåt. 
Bromstrycket behålls under två sekunder tills du gasar.
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Nya Kia Niro är tillverkad av 52,7% höghållfast stål, vilket resulterar i en 
betydligt styvare bil är vanligt. Varmpressning av komponenter är 
applicerade på de 24 delar vars påfrestning är högst. Detta resulterar i en 
kaross som är väsentligt starkare och som skyddar passagerarna på ett 
bättre sätt, samtidigt som det gör bilen styvare och roligare att köra.

Kaross i höghållfast stål (AHSS)
Samtidigt som höghållfast stål används för att göra bilen 
starkare, så används aluminium i både motorhuv och baklucka 
för att minska vikten och göra bilen mer bränsleeffektiv.

Delar av karossen är i aluminium

53%

Avancerat 
höghållfast 
stål

24delar 140m

24 delar  
varmpressade 
komponenter

Strukturfog
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ÄNNU MER PERSONLIG NIRO
Niro är rikligt utrustad redan i standardutförandet men du kan göra din Niro ännu 

mer personlig genom attraktiva utrustningspaket och tillval.

Reglage på ratten  Du justerar enkelt ljudnivå, 
aktiverar röstigenkänning, tar emot/avslutar samtal, 
samt styr informationen på den stora LCD skärmen, 
intuitivt från ratten.

AUX och USB-portar Anslut musikspelare och 
mobila enheter via USB eller mini-RCA sladdar för 
bekväm musikuppspelning.

Bluetooth®  Kommunicera och strömma musik 
samt innehåll trådlöst med hjälp av parade 
Bluetooth®-kompatibla enheter.

JBL ljudsystem Njut av musik med kristallklart ljud som fyller kupén med en levande, och verklighetstrogen 
närvaro. Det toppmoderna ljudsystemet har en extern förstärkare, JBL högtalare, och avancerad Clari-Fi teknik 
som förbättrar ljudkvaliteten på komprimerade musikfiler och samt återger ljudet högupplöst (HD).

Central högtalare
Högtalare fram
Högtalare i framdörrar
Högtalare i bakdörrar
Subwoofer
Extern förstärkare

* Clari-FiTM kommer i slutet av 2016.

JBL ljudsystem erbjuds fn ej på svenska marknaden.
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5" TFT LCD audio pekskärm  Inkluderar funktioner såsom 
kontroll av Digital Audio Broadcast (DAB) och display för 
backkamera.

Ventilation i bakre mittkonsolen Baksätespassagerarna 
kan justera värme och ventilation med hjälp av 
ventilerna på bakre mittkonsolen.

2-zons klimatanläggning Justerar automatiskt 
ventilation och värme för att upprätthålla separata 
förar- och passagerartemperaturer.

Luftrenare  En smart jon-generator filtrerar bort 
obehagliga dofter och renar luften för en trevligare 
inre miljö.

Automatisk ljuskontroll Ställ väljaren i Auto-läge och 
strålkastare samt bakljus tänds automatiskt vid 
skymning eller när det blir mörkt i t ex en tunnel.

Automatisk avimning Systemets sensorer känner av 
om kondens bildas på främre vindrutan, och slår i så 
fall automatiskt på systemet för avimning.

Aluminiumpedaler Racinginspirerade aluminium-
pedaler med ett mönster av gummi för bättre grepp.

Instegslister De sportiga instegslisterna ger ett 
förbättrat skydd och möter dig varje gång du kliver i 
och ur bilen.

Däcktrycksövervakning (TPMS) Systemet håller reda 
på trycket i varje däck. Om däcktrycket sjunker varnas 
föraren och det aktuella trycket visas på LCD skärmen. 

Takreling/Soltak Transportera sportartiklar och annan 
last säkert på taket. Den eljusterbara takluckan öppnas 
eller stängs enkelt med en knapptryckning.

Integrerad kamera på bakre torkare Integrerad med  
bakre torkarens fäste för ett snyggare utseende, och 
för att förhindra nedsmutsning av lins.

Hajfena antenn En aerodynamiskt utformad antenn 
optimerar mottagningen av AM/FM, satellitradio och 
navigationssystem.

Utrustning på denna sida erbjuds beroende på val av utrustningspaket.
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INTERIÖRVAL
Välj mellan tyg eller läderklädsel i valfri färg. PlusPaket 1 och 2 har Saturn Black inredning med 

dörrpaneler i svart pianolack som standard, men finns även tillgänglig som fabriksbeställning i 

Smoky Grey inredning med högblanka vita dörrpaneler.

PlusPaket 2 (tillval)
Smoky Grey, läderklädsel

PlusPaket 1 (tillval)
Smoky Grey, delläderklädsel

Smoky Grey interiör (tillval)
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Miljövänliga material Niro är i samklang med naturen, hela vägen  
till specifika inredningsdetaljer. Den övre delen av instrument-
brädan är gjord av Bio TPO (Thermo Plastic Olefin) komposit, 
förstärkt med naturfibrer från sockerrör.

PlusPaket 2, standard 
Saturn Black, läderklädsel

PlusPaket 1, standard
Saturn Black, delläderklädsel

Saturn Black interiör 
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FälgarFärger

16" Aluminiumfälg 
Standard

18" Aluminiumfälg 
Tillval

Clear White (UD), solid

Silky Silver (4SS), metallic

Platinum Graphite (ABT), metallic

Rich Espresso (DN9), metallic

Deep Cerulean Blue (C3U), metallic

Snow White, pearl (SWP)

Metal Stream (MST), metallic

Aurora Black, pearl (ABP)

Gravity Blue (B4U), metallic

Temptation Red (K3R), metallic

FÄRG, FÄLG & FAKTA
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* Blandad körning

BILAR I HARMONI MED NATUREN
Oavsett om du älskar att komma ut i naturen eller 
bara värdesätter att leva i en mer hållbar samklang 
med naturen, så har du hittat en dedikerad 
leverantör i Kia Motors.

Bevarande av miljön och socialt ansvar har högsta 
prioritet på Kia, och vi backar upp våra åtaganden 
med konkreta åtgärder. Vårt varumärke Eco 
Dynamics grundades 2009, det betecknar de mest 
miljövänliga bilarna i varje modellserie och präglas av 
teknik som syftar till att minska förbrukning och 
CO2-utsläpp med hjälp av hybrid-, el- och 
vätgasmotorer.

Vi bygger även ett globalt och renare produktions-
system med högre grad av återvinning. När bilarna 
designas, tas stor hänsyn till hur bilarna ska åter-
vinnas. Samtidigt innehåller våra bilar allt mer miljö-
vänliga material, vilka valts ut för deras samman-
sättning, nedbrytbarhet och bio-inspirerade teknik. 
För att minska vår klimatpåverkan ersätter vi till 
exempel oljebaserade material med växtbaserade där 
det är praktiskt möjligt.

Dimensioner (mm)

Hjulbas Inre takhöjd (bak)

Längd Benutrymme (fram)

Bredd Benutrymme (bak)

Yttre takhöjd (exkl. takreling) Inre takhöjd (fram)

Slityta däck (fram) Axelbredd (fram)

Slityta däck (bak) Axelbredd (bak)

Överhäng (fram) Markfrigång

Överhäng (bak)

2,700

4,355

1,805

1,545 (1,535)

1,555

1,569

870

785 Bränsletank (liter)

993

1,059

950

1,018

1,423

1,402

160

45

(18" däck)

16" hjul

18" hjul

88

101

CO2 (g/km)

3.8

4.4

Bränsleförbrukning (l/100 km)*
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7 års nybilsgaranti från fabrik

Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt 

tjänste- och förmånsbilar. Garantin gäller 

under förutsättning att Kias underhållsservice 

och reparationsanvisningar följts under hela 

garantitiden. Service och reparation ska ha 

utförts av auktoriserad Kia-verkstad, eller 

av annan verkstad, förutsatt att arbetet 

utförts på ett fackmässigt sätt enligt Kias 

serviceprogram. Service ska utföras enligt det 

som först inträffar, körsträckan eller årligen.  

Överträds detta upphör garantin att gälla. För 

bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin 

i 3 år eller 15 000 mil, det som först inträffar. 

Läs mer på www.kia.com.

3 års vagnskadegaranti 

Bilägaren sparar in kostnaden för vagn- 

skadeförsäkringen under 3 år. Vagnskade-

garantin följer bilen.

5 års lackgaranti & 12 års rostskyddsgaranti 

Lackgarantin gäller för skador som uppstått 

på grund av ytkorrosion och som är följden av 

produktionsfel. Gällande rostskyddsgarantin 

så utförs reparation om någon del av karossen 

är genomrostad så att det uppstått ett hål. 

En auktoriserad Kia-verkstad reparerar 

rostskadan utan kostnad, om den uppstått 

när bilen brukats på det sätt som bilen är 

konstruerad för.

3 års assistansservice

Assistansservice fungerar dygnet runt i hela 

Europa. Om det inträffar ett missöde med 

bilen under en resa garanterar Kia att de 

som färdas i bilen kan komma vidare. Kia 

assisterar genom att vid nödläge ordna med 

bärgning och/eller reparation av bilen, så att 

resan kan fortsätta.

ETT TRYGGT BILÄGANDE
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