


THE HYBRID CROSSOVER

הטוב משני העולמות
קיה נירו. שמירה על הסביבה מעולם לא נראתה טוב כל כך: רכב קרוסאובר מודרני, 
חדשני ונוח, עם יתרונות של מנוע היברידי וחסכון בדלק. הבחירה האולטימטיבית למי 

שמחפש רכב ידידותי לסביבה עם ביצועי כביש מרשימים. 
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עיצוב אחורי מרשים יחידות תאורת LED אחוריות המשלבות קישוטי כסף וקימורים בולטים, שומרות על מראה נקי ומודרני. קווים מעוגלים 
התוחמים את חלונות הצד מסייעים להפחית מערבולות, ומפזר אוויר אחורי מסייע בוויסות זרימת האוויר.

נראות מתוחכמת הצללית המפוסלת של קיה נירו תורמת למראה הספורטיבי שלו, ובנוסף מעניקה לו מקדם גרר של 0.29 המוביל בקבוצה.

לקיימות יש מראה חדש ומסוגנן
קיה נירו מושך את העין מכל זווית שלו, ומציב אמת מידה חדשה לעיצוב כלי רכב היברידיים. הוא הכי אלגנטי בעיר, מרגיש בבית 

מחוץ לעיר, ונראה נהדר בכל מקום. 
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גרם/ק"מ  88
CO

2
פליטת 

בהרמוניה עם הטבע
נהיגה ברכב היברידי היא אחת הדרכים העיקריות להפחתת התלות בדלק, לחיסכון בהוצאות דלק 

ולהפחתת פליטת פחמן. קיה נירו קל המשקל והדינמי מאפשר לך ליהנות מהסביבה ומסייע לך 
לשמור עליה.
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שומר על כדור הארץ -
             ועל אנשיו

DRIVE WISE היא היוזמה הטכנולוגית החדשה של קיה בתחום ה-ADAS )מערכות סיוע מתקדמות לנהג(, ששמה 

לה למטרה להעניק רמה גבוהה ככל האפשר של בטיחות, לנוסעים ולהולכי הרגל. היא עושה זאת על-ידי השתלטות 
על תהליכים משעממים או מורכבים שהם, באופן מסורתי, מנת חלקו של הנהג.

בטיחות
סיכונים,  המערכת מאתרת 
ומתערבת  אותך  מזהירה 

אוטונומית במידת הצורך.

נוחות
להפחית  מסייעת  המערכת 
לך  ומאפשרת  המתח  את 

ליהנות מהנסיעה.
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)SCC( בקרת שיוט חכמה
הקדמית  השבכה  מאחורי  הממוקם  רדאר  בחיישן  משתמשת  החכמה  השיוט  בקרת 
ומודד את המרחק לרכב שלפניך. מערכת זו שומרת באופן אוטומטי על מרחק בטוח 
על-ידי שליטה במהירות הנסיעה, עד למהירות שנקבעה על-ידי הנהג, גם אם הנהג אינו 

מאיץ או בולם.

)LKAS( מערכת סיוע לשמירה על נתיב
מערכת הסיוע לשמירה על נתיב הנסיעה, הכלולה כסטנדרט, משתמשת 
היא  כך  הנסיעה.  נתיב  גבולות  את  לזהות  כדי  לפנים  הפונה  ברדאר 

מסייעת להיגוי ומוודאה שהרכב ונוסעיו יישארו באמצע הנתיב הרצוי. 
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הטכנולוגיה שתהפוך את
     הכבישים לירוקים יותר

נסיעה ארוכה בחיק הטבע נעשית מתוקה יותר כשאתה נוהג ברכב ידידותי לסביבה כמו קיה נירו ההיברידי, בייחוד 
במצב נהיגה Eco. האישיות הדינמית של קיה נירו נחשפת מיד כשאתה בוחר במצב ספורט.

)DMS( בחירת מצב נהיגה
כשבורר ההילוכים נמצא במצב D, משוך את הידית שמאלה כדי להעביר למצב 

ספורט וליהנות מנקודות החלפת הילוכים והגדרות היגוי משופרות וכן מהחלפת 
הילוכים ידנית. משוך את הידית ימינה למצב Eco חסכוני יותר.
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צג מגע צבעוני 5 אינץ' TFT LCD צג המגע הצבעוני 5 אינץ' TFT LCD קל לשימוש של מערכת 
השמע כולל מאפיינים שימושיים כגון תצוגה של המצלמה האחורית.

 D-FATC מערכת )D-FATC( מערכת בקרת אקלים אוטומטית, מפוצלת לשני אזורים
מפעילה ומכבה את מיזוג האוויר כדי לשמור על טמפרטורות שונות עבור הנהג והנוסע 

הקדמי.

או קירור  יכולים ליהנות מחימום  האחורית היושבים מאחור  פתחי אוורור בקונסולה 
באמצעות פתחי האוורור הממוקמים בחלק האחורי של הקונסולה המרכזית.

כוחה של התאמה אישית
קיה נירו מצויד במגוון מרשים של מאפיינים הכלולים במפרט הסטנדרטי, ושפע של מאפייני נוחות ונוחיות 

המתוכננים להפוך כל קיה נירו – לפרסונלי:

שקעי AUX ו-USB חבר נגני שמע או התקנים ניידים באמצעות כבל USB להשמעה 
נוחה של מוזיקה.

שליטה מרחוק מגלגל ההגה אתה יכול להניח למבטך להישאר על הכביש, מתגי שליטה 
מרחוק מאפשרים לאצבעותיך לכוון את מערכת השמע.

והזרם תוכן באופן אלחוטי, תוך הסחת דעת מינימלית, באמצעות  שדר   Bluetooth

.Bluetooth® צימוד של התקנים תואמי

מצלמה אחורית המותקנת על מגב השמשה האחורית המצלמה האחורית משולבת 
עם תושבת מגב השמשה האחורית למניעת התלכלכות העדשה במזג אוויר גרוע.

בחלק  אדים  של  הצטברות  כל  מזהים  חיישנים  אוטומטית  אדים  הפשרת  מערכת 
הפנימי של השמשה הקדמית. המערכת מפעילה באופן אוטומטי את מפשיר האדים 

לשמירה על ראות ובטיחות מרביות.

AUTO והפנסים הראשיים והאחוריים  בקרת תאורה אוטומטית כוון את הידית למצב 
יאירו באופן אוטומטי בשעות בין הערביים או במקומות חשוכים.

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים )TPMS( מערכת TPMS עוקבת אחרי לחץ האוויר 
בתוך כל אחד מהצמיגים ומיידעת אותך במצבם באמצעות הצגת ערך לחץ האוויר בלוח 

המחוונים.

גגון קח אתך בבטחה ציוד ספורט ומטענים אחרים על גבי הגגון. 
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