
 

 

Klik på ét af billederne nedenfor, så finder vi den helt rigtige prisliste til dig! 

 

 

 

 

 

 

 

TILBEHØR 

Niro EV 

Niro Plug-in Hybrid 
Ved køb senest 31.12.2022 

Niro Plug-in Hybrid 
Nytårskur 

Ved køb mellem 1.1.2023 og 31.1.2023 



Niro Plug-in Hybrid 

Ved køb senest 31. december 2022: 

Motor  HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Rækkevidde 

på el 
Batteri 
(kWh) 

Forbrug 
(Wh/km) 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
Niro Prestige Upgrade 

1,6 El/Benzin Plug-in 
Hybrid DCT 

183 125* 18* 65 km* 11,1 129* kr. 370 kr. 309.900 kr. 344.900 - 

1,6 El/Benzin Plug-in 
Hybrid DCT 

183 111,1* 21* 61 km* 11,1 136* kr. 370 - - kr. 379.900 

 
Priser og specifikationer er gældende for modelår 2023. Alle priser er gældende ved levering senest 31. december 2023. 

*Forbrug og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden. 

Opladningstid** (normalopladning, 0-100%): ca. 3,5 timer ved max ladeeffekt (3,6 kW) (**under optimale ladeforhold)  

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

 

**Billedet er vist med ekstraudstyr og er vejledende for bilens udseende.   

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Clear White uden beregning) kr. 7.999 

  

Serviceinterval  Garantier 
Hybridmotor: 24 måneder / 30.000 km** 

**Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 

måneder eller 15.000 kilometer (hvad der kommer 

først) 

Luftfilter skal udskiftes for hver 36 måneder eller 

45.000 kilometer (hvad der kommer først) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 27-12-2022 

 7 års garanti / maks. 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks. 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning 

 

Alle priser er 2023 priser inkl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 4.280,- inkl. moms på personbiler. 
Kia Import Danmark AS forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

http://www.wltp.dk/


Niro Plug-in Hybrid udstyrsvarianter 

Niro    

Eksteriør 

• 16” alufælge (205/60R16) 

• El-justerbare sidespejle m. 

varme 

• LED baglygter 

• LED blinklys i sidespejle 

• LED kørelys 

• Projektionsforlygter 

• Skærmkanter og dørpaneler i 

sort plast 

• Tagrælinger 

Interiør & komfort 

• 12V kabinevarmer (PTC) 

• 60:40 nedfældet splitbagsæde 

• Adaptiv fartpilot (SCC) 

• Aut. Klimaanlæg m. 2 zoner & 

aut. afdugning 

• Aut. kørelys 

• ”Convertible” armlæn m. 

opbevaring mellem forsæder 

• Foldbart bagagerumsdækken 

• Højdejusterbare forsæder 

• Kunstlæderrat m. varme 

• Lomme bag på passagersæde 

• Lys v. makeupspejle 

• Lædergearknop 

• Multijusterbart rat 

• Opbevaringsrum under 

baggagerumsbund 

• P-sensor i bag 

• Varme i forsæder 

Audio, media & navigation 

• 12V strømudtag 

• 4,2” farvedisplay i 

instrumentering 

• 8” touchskærm 

• Bakkamera m. dynamisk guide 

• Bluetooth 

• ECall 

• Ratbetjening af audioenhed 

• Trådløs Android Auto 

• Trådløs Apple CarPlay 

• USB-porte i forsæderygge 

• USB-porte v. gearvælger 

Sikkerhed 

• 5 stjerne i Euro NCAP 

• Advarsel for glemt 

bagsædepassager 

• Anti blokeringsbremser (ABS) 

m. elektronisk kraftfordeling 

• Antispin m. elektronisk 

stabilitetskontrol (ESC) 

• Aut. nødbremse m. fodgænger 

og cyklistregistrering (FCA) 

• Bakkestartsassistent (HAC) 

• Direkte dæktryksovervågning 

(TPMS) 

• Elektrisk P-bremse 

• Intelligent skiltegenkendelse m. 

hastighedsassistent (ISLA) 

• ISOFIX m. Top Teather 

• Multikollisionsbremse (MCB) 

• Udvidet nødbremse (registrering 

af venstresving for modkørende) 

(FCA 1.5) 

• Udvidet vognbaneassistent 

(LFA) 

• Vognbaneassistent (LKA) 

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

Prestige    

Udstyr fra Niro og… 

• Blanksorte detaljer på 

sidespejle 

• El-foldbare sidespejle 

• LED tågeforlygter 

• Mørktonede ruder i bag (Privacy 

Glass) 

• Satinkrom detaljer i frontgrill  

• Skærmkanter og dørpaneler i 

blank sort 

• Ambient belysning 

• Aut. nedblændet bakspejl 

• Delkunstlædersæder 

• Drejeknap til gearvalg 

• Green Zone Drive Mode 

• Højvolts kabinevarmer (PTC) 

• Justerbart bagsæderyglæn 

• Kabinedetaljer i Chopped 

Carbon look 

• Lomme bag på førersæde 

• Multifunktionel Smart Key 

• Paddle shifters v. rattet (til 

regenerativt bremsesystem og 

gearskifte) 

• P-sensor i for 

• Regnsensor 

• Satinkrom dørgreb 

• Ventilationskanal til 2. 

sæderække 

• 10,25” touchskærm m. 

navigation** & Kia Connect 

• Udvidet motorvejsassistent 

(HDA) 

 

** OBS: Apple CarPlay og Android Auto er IKKE trådløst i forbindelse med navigation 

Upgrade 
   

Udstyr fra Prestige og… 

• 18” alufælge (225/45R18) 

• BI-LED forlygter (projektion) 

• El-bagklap 

 

• Alupedaler 

• Deluxe dørsider i bag 

• El-justerbare forsæder 

• Kunstlædersæder (PU) 

• Lændestøtte i forsæder 

• 10,25” fuldt digital 

instrumentering  

• Trådløs mobiloplader*** 

 

 

***Trådløs telefonopladning er kompatibel med udvalgte telefoner 



Niro Plug-in Hybrid interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

   

  
 

Niro (stof) 
 

 
 

Prestige (delkunstlæder) 
 

 
 

Upgrade (kunstlæder, PU) 
 

Karosserifarver 

    

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP) Steel Grey (KLG) Interstellar Grey (AGT) 

    

Aurora Black Pearl (ABP) Mineral Blue (M4B) Cityscape Green (CGE) Orange Delight (DRG) 

 

   

Runway Red (CR5)    

*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende. Bilerne er vist med ekstraudstyr.  

Niro Plug-in Hybrid ekstraudstyr (ved køb senest 31. december 2022) 

Udstyr Niro Prestige Upgrade 

Mørktonede ruder i bag (Privacy Glass) & el-foldbare sidespejle kr. 3.199 - - 

Infotainmentpakke (Prestige) 
Harman Kardon lydanlæg m. 8 højtalere, trådløs mobiloplader*, 10,25” fuldt digital instrumentering, 
Head Up Display & A/C inverter (220V) 

- kr. 23.999 - 

Infotainmentpakke (Upgrade) 
Harman Kardon lydanlæg m. 8 højtalere, Head Up Display & A/C inverter (220V) 

- - kr. 15.999 

Designpakke 
18” alufælge & fuld LED forlygter 

- kr. 15.999 - 

Parkeringspakke 
Aktiv blindvinkelassistent (BCA) m. advarsel for bagvedkrydsende trafik (RCCW),  
sikker udstigningsassistent (SEA), elektrisk aktiveret børnelås, Aktiv parkeringskollisionsassistent (PCA) 
& fjernbetjent parkeringsassistent (RSPA) 

- - kr. 15.999 

Glassoltag - - kr. 12.999 

Komfortpakke 
Varme i bagsæder, ventilation i forsæder, memory i førersæde & Premium RELAXION passagersæde 

- - kr. 15.999 

Kontrastfarvet C-Stolpe (ikke i forbindelse med valg af Clear White og Runway Red) 
Ved valg af Snow White Pearl, kan C-stolpen vælges i Interstellar Grey eller Steel Grey 
Ved valg af Aurora Black Pearl eller Interstellar Grey er C-stolpen Steel Grey 
Ved valg af Mineral Blue, Orange Delight eller Cityscape Green er C-stolpen Aurora Black Pearl 
Ved valg af Steel Grey er C-Stolpen Interstellar Grey 

- - kr. 5.499 

 

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 55% indfasning. 

*Trådløs telefonopladning er kompatibel med udvalgte telefoner  

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af 

bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk 

 

http://www.wltp.dk/


Niro Plug-in Hybrid 

Nytårskur 

Ved køb mellem 1. og 31. januar 2023: 

Motor  HK Km/l 
CO2 

(g/km) 
Rækkevidde 

på el 
Batteri 
(kWh) 

Forbrug 
(Wh/km) 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
Niro Prestige Upgrade 

1,6 El/Benzin Plug-in 
Hybrid DCT 

183 125* 18* 65 km* 11,1 129* kr. 370 kr. 324.900 kr. 364.900 - 

1,6 El/Benzin Plug-in 
Hybrid DCT 

183 111,1* 21* 61 km* 11,1 136* kr. 370 - - kr. 399.900 

 

Priser og specifikationer er gældende for modelår 2023. Alle priser er gældende ved levering senest 31. december 2023. 

*Forbrug og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden. 

Opladningstid** (normalopladning, 0-100%): ca. 3,5 timer ved max ladeeffekt (3,6 kW) (**under optimale ladeforhold)  

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

 

**Billedet er vist med ekstraudstyr og er vejledende for bilens udseende.   

Tillæg Halv pris på alt det sjove! 

Karosserifarve (Clear White uden beregning) kr. 7.999 | kr. 3.999 

  

Serviceinterval  Garantier 
Hybridmotor: 24 måneder / 30.000 km** 

**Motorolie og oliefilter skal udskiftes for hver 12 

måneder eller 15.000 kilometer (hvad der kommer 

først) 

Luftfilter skal udskiftes for hver 36 måneder eller 

45.000 kilometer (hvad der kommer først) 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 27-12-2022 

 7 års garanti / maks. 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks. 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning 

 

Alle priser er 2023 priser inkl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 4.280,- inkl. moms på personbiler. 
Kia Import Danmark AS forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

http://www.wltp.dk/


Niro Plug-in Hybrid udstyrsvarianter 

Niro    

Eksteriør 

• 16” alufælge (205/60R16) 

• El-justerbare sidespejle m. 

varme 

• LED baglygter 

• LED blinklys i sidespejle 

• LED kørelys 

• Projektionsforlygter 

• Skærmkanter og dørpaneler i 

sort plast 

• Tagrælinger 

Interiør & komfort 

• 12V kabinevarmer (PTC) 

• 60:40 nedfældet splitbagsæde 

• Adaptiv fartpilot (SCC) 

• Aut. Klimaanlæg m. 2 zoner & 

aut. afdugning 

• Aut. kørelys 

• ”Convertible” armlæn m. 

opbevaring mellem forsæder 

• Foldbart bagagerumsdækken 

• Højdejusterbare forsæder 

• Kunstlæderrat m. varme 

• Lomme bag på passagersæde 

• Lys v. makeupspejle 

• Lædergearknop 

• Multijusterbart rat 

• Opbevaringsrum under 

baggagerumsbund 

• P-sensor i bag 

• Varme i forsæder 

Audio, media & navigation 

• 12V strømudtag 

• 4,2” farvedisplay i 

instrumentering 

• 8” touchskærm 

• Bakkamera m. dynamisk guide 

• Bluetooth 

• ECall 

• Ratbetjening af audioenhed 

• Trådløs Android Auto 

• Trådløs Apple CarPlay 

• USB-porte i forsæderygge 

• USB-porte v. gearvælger 

Sikkerhed 

• 5 stjerne i Euro NCAP 

• Advarsel for glemt 

bagsædepassager 

• Anti blokeringsbremser (ABS) 

m. elektronisk kraftfordeling 

• Antispin m. elektronisk 

stabilitetskontrol (ESC) 

• Aut. nødbremse m. fodgænger 

og cyklistregistrering (FCA) 

• Bakkestartsassistent (HAC) 

• Direkte dæktryksovervågning 

(TPMS) 

• Elektrisk P-bremse 

• Intelligent skiltegenkendelse m. 

hastighedsassistent (ISLA) 

• ISOFIX m. Top Teather 

• Multikollisionsbremse (MCB) 

• Udvidet nødbremse (registrering 

af venstresving for modkørende) 

(FCA 1.5) 

• Udvidet vognbaneassistent 

(LFA) 

• Vognbaneassistent (LKA) 

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

Prestige    

Udstyr fra Niro og… 

• Blanksorte detaljer på 

sidespejle 

• El-foldbare sidespejle 

• LED tågeforlygter 

• Mørktonede ruder i bag (Privacy 

Glass) 

• Satinkrom detaljer i frontgrill  

• Skærmkanter og dørpaneler i 

blank sort 

• Ambient belysning 

• Aut. nedblændet bakspejl 

• Delkunstlædersæder 

• Drejeknap til gearvalg 

• Green Zone Drive Mode 

• Højvolts kabinevarmer (PTC) 

• Justerbart bagsæderyglæn 

• Kabinedetaljer i Chopped 

Carbon look 

• Lomme bag på førersæde 

• Multifunktionel Smart Key 

• Paddle shifters v. rattet (til 

regenerativt bremsesystem og 

gearskifte) 

• P-sensor i for 

• Regnsensor 

• Satinkrom dørgreb 

• Ventilationskanal til 2. 

sæderække 

• 10,25” touchskærm m. 

navigation** & Kia Connect 

• Udvidet motorvejsassistent 

(HDA) 

 

** OBS: Apple CarPlay og Android Auto er IKKE trådløst i forbindelse med navigation 

Upgrade 
   

Udstyr fra Prestige og… 

• 18” alufælge (225/45R18) 

• BI-LED forlygter (projektion) 

• El-bagklap 

 

• Alupedaler 

• Deluxe dørsider i bag 

• El-justerbare forsæder 

• Kunstlædersæder (PU) 

• Lændestøtte i forsæder 

• 10,25” fuldt digital 

instrumentering  

• Trådløs mobiloplader*** 

 

 

***Trådløs telefonopladning er kompatibel med udvalgte telefoner 



Niro Plug-in Hybrid interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

   

  
 

Niro (stof) 
 

 
 

Prestige (delkunstlæder) 
 

 
 

Upgrade (kunstlæder, PU) 
 

Karosserifarver 

    

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP) Steel Grey (KLG) Interstellar Grey (AGT) 

    

Aurora Black Pearl (ABP) Mineral Blue (M4B) Cityscape Green (CGE) Orange Delight (DRG) 

 

   

Runway Red (CR5)    

*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende. Bilerne er vist med ekstraudstyr.  

Niro Plug-in Hybrid ekstraudstyr – Halv pris på alt det sjove! 

Nytårskur (ved køb mellem 1. og 31. januar 2023) 

Udstyr Niro Prestige Upgrade 

Mørktonede ruder i bag (Privacy Glass) & el-foldbare sidespejle 
kr. 3.199 
kr. 1.599 

- - 

Infotainmentpakke (Prestige) 
Harman Kardon lydanlæg m. 8 højtalere, trådløs mobiloplader*, 10,25” fuldt digital instrumentering, 
Head Up Display & A/C inverter (220V) 

- 
kr. 23.999 
kr. 11.999 

- 

Infotainmentpakke (Upgrade) 
Harman Kardon lydanlæg m. 8 højtalere, Head Up Display & A/C inverter (220V) 

- - 
kr. 15.999 
kr. 7.999 

Designpakke 
18” alufælge & fuld LED forlygter 

- 
kr. 15.999 
kr. 7.999 

- 

Parkeringspakke 
Aktiv blindvinkelassistent (BCA) m. advarsel for bagvedkrydsende trafik (RCCW),  
sikker udstigningsassistent (SEA), elektrisk aktiveret børnelås, Aktiv parkeringskollisionsassistent 
(PCA) & fjernbetjent parkeringsassistent (RSPA) 

- - 
kr. 15.999 
kr. 7.999 

Glassoltag - - 
kr. 12.999 
kr. 6.499 

Komfortpakke 
Varme i bagsæder, ventilation i forsæder, memory i førersæde & Premium RELAXION passagersæde 

- - 
kr. 15.999 
kr. 7.999 

Kontrastfarvet C-Stolpe (ikke i forbindelse med valg af Clear White og Runway Red) 
Ved valg af Snow White Pearl, kan C-stolpen vælges i Interstellar Grey eller Steel Grey 
Ved valg af Aurora Black Pearl eller Interstellar Grey er C-stolpen Steel Grey 
Ved valg af Mineral Blue, Orange Delight eller Cityscape Green er C-stolpen Aurora Black Pearl 
Ved valg af Steel Grey er C-Stolpen Interstellar Grey 

- - 
kr. 5.499 
kr. 2.749 

 

De viste udstyrspriser er beregnet med 150% afgift og 55% indfasning. 

*Trådløs telefonopladning er kompatibel med udvalgte telefoner  

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af 

bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk 

http://www.wltp.dk/


Niro EV  

Motor HK Rækkevidde 
CO2 

(g/km) 
Forbrug 
(Wh/km) 

Batteri 
(kWh) 

Halvårlig 
grøn 

ejerafgift 
Niro Prestige Upgrade 

Long Range FWD 
forhjulstræk 

204 460 km* 0 162* 64,8 kr. 370 kr. 339.900 kr. 359.900 kr. 379.900 

          

Priser og specifikationer er gældende for modelår 2023. Alle priser er gældende ved levering i 2023. 

*Forbrug og rækkevidde påvirkes bl.a. af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr, hvor især høj hastighed og lave temperaturer reducerer rækkevidden. 

Opladningstid** (normalopladning, 0-100%): 6,5 timer ved max ladeeffekt (10,8 kW) – (hurtigopladning, 10-80%): ca. 43min ved max ladeeffekt (72kW for 64kWh batteri) 
(**under optimale ladeforhold)  

Forbrugstal er beregnet efter WLTP-metode. Forbrugstallet vil endvidere afhænge af bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv. Se mere på www.wltp.dk 

 
 

 

Billedet er vist med ekstraudstyr og er vejledende for bilens udseende.   

Tillæg Pris 

Karosserifarve (Clear White uden beregning) kr. 7.999 
 

Serviceinterval  Garantier 
Niro EV: 24 måneder / 30.000 kilometer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 27-12-2022 

 7 års garanti / maks. 150.000 km 

5 års lakgaranti / maks. 150.000 km 

12 års gennemtæringsgaranti / km 

ubegrænset 

7 års garanti / 150.000 km, inkl. de første 3 år 

uden kilometerbegrænsning 

Alle priser er 2023 priser inkl. leveringsomkostninger, som udgør kr. 4.280,- inkl. moms på personbiler. 
Kia Import Danmark AS forbeholder sig ret til ændringer uden varsel, forbehold for trykfejl. 

http://www.wltp.dk/


Niro EV udstyrsvarianter 

Niro    

Eksteriør 

• 17" alufælge (215/55R17) 

• El-justerbare sidespejle m. 

varme 

• Indfarvede sidespejle 

• LED baglygter 

• LED blinklys i sidespejle 

• LED kørelys 

• Projektionsforlygter 

• Skærmkanter og dørpaneler i 

sort plast 

• Tagrælinger 

Interiør & komfort 

• 20l frunk m. lys 

• 60:40 nedfældet splitbagsæde 

• Adaptiv fartpilot (SCC) 

• Aut. klimaanlæg m. 2 zoner & 

aut. afdugning 

• Aut. kørelys 

• Batterivarmer 

• ”Convertible” armlæn m. 

opbevaring mellem forsæder 

• Drejeknap til gearvalg 

• Foldbart bagagerumsdækken 

• Højdejusterbare forsæder 

• Kunstlæderrat m. varme 

• Lomme bag på passagersæde 

• Lys v. makeupspejle 

• Multifunktionel Smart Key 

• Multijusterbart rat 

• Paddle shifters v. rattet (til 

regenererings niveau) 

• P-Sensor i bag 

• Støjdæmpende forrude 

• Variabel baggagerumsbund 

• Varme i forsæder 

• Varmepumpe 

• Ventilationskanal til 2. 

sæderække 

Audio, media & navigation 

• 10,25” fuldt digital 

instrumentering (ej integreret) 

• 12V strømudtag 

• 8” touchskærm 

• Bakkamera m. dynamisk guide 

• Bluetooth* 

• ECall 

• Ratbetjening af audioenhed 

• Trådløs Android Auto 

• Trådløs Apple CarPlay 

• USB-porte på forsæderygge 

• USB-porte v. gearvælger 

Sikkerhed 

• 5 stjerne i Euro NCAP 

• Advarsel for glemt 

bagsædepassager 

• Anti blokeringsbremser (ABS) 

m. elektronisk kraftfordeling 

• Antispin m. elektronisk 

stabilitetskontrol (ESC  

• Aut. nødbremse m. fodgænger 

og cyklistregistrering (FCA 1.5) 

• Bakkestartsassistent (HAC) 

• Direkte dæktryksovervågning 

(TPMS) 

• Elektrisk P-bremse 

• Intelligent skiltegenkendelse m. 

hastighedsassistent (ISLA) 

• Multikollisionsbremse (MCB) 

• ISOFIX m. Top Teather 

• Udvidet nødbremse (registrering 

af venstresving for modkørende) 

(FCA 1.5) 

• Udvidet vognbaneassistent 

(LFA) 

• Vognbaneassistent (LKA) 

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

Prestige    

Udstyr fra Niro og… 

• BI-LED forlygter (projektion) 

• Blanksorte detaljer på 

sidespejle 

• El-foldbare sidespejle 

• LED tågeforlygter 

• Mørktonede ruder i bag (Privacy 

Glass) 

• Satinkromdetaljer i frontgrill 

• Skærmkanter og dørpaneler i 

blank sort 

• AC inverter (220V) 

• Ambient belysning 

• Armlæn m. kopholder i bag 

• Aut. nedblændet bakspejl 

• Delkunstlædersæder 

• Justerbart bagsæderyglæn 

• Kabinedetaljer m. Chopped 

Carbon look 

• Lomme bag på førersæde 

• Navigationsbaseret 

opladningsforberedelse af batteri 

• P-sensor i for 

• Regnsensor 

• Satinkrom dørgreb 

• 10,25” touchskærm m. 

navigation** & Kia Connect 

• Integration af digital 

instrumentering 

 

• Udvidet motorvejsassistent 

(HDA) 

 

**OBS: Apple CarPlay og Android Auto er IKKE trådløst i forbindelse med navigation 

  



Upgrade 
   

Udstyr fra Prestige og… 

• El-bagklap 

 

• Alupedaler 

• Deluxe dørsider 

• El-justerbare forsæder 

• Kunstlædersæder (PU-læder) 

• Lændestøtte i forsæder 

• Trådløs mobiloplader*** 

 

• Aktiv blindvinkelassistent (BCA) 

• Advarsel for bagvedkrydsende 

trafik (RCCW) 

• Elektrisk aktiveret børnelås 

• Sikker udstigningsassistent 

(SEA) 

• Udvidet motorvejsassistent, 

niveau II (HDA 2) 

• Udvidet nødbremse (registrering 

af krydsende & modkørende 

trafik samt undvigeassistent ved 

kollision forud og i blinde vinkler) 

(FCA 2) 

***Trådløs telefon opladning er kompatibel med udvalgte telefoner 

  



Niro EV interiør, eksteriør & ekstraudstyr 

Sædebetræk 

  
 

Niro (stof) 

 
 

Prestige (delkunstlæder) 

 
 

Upgrade (kunstlæder, PU) 

Karosserifarver 

    

Clear White (UD) Snow White Pearl (SWP) Steel Grey (KLG) Interstellar Grey (AGT) 

    

Aurora Black Pearl (ABP) Mineral Blue (M4B) Cityscape Green (CGE) Orange Delight (DRG) 

 

   

Runway Red (CR5)    

*Billeder af sædebetræk og karosserifarverne er vejledende for bilens udseende. Bilerne er vist med ekstraudstyr.  

Niro EV ekstraudstyr 

Udstyr  e-Niro Prestige Upgrade 

Mørktonede ruder i bag (Privacy Glass) & el-foldbare sidespejle kr. 3.199 - - 

Infotainmentpakke (Prestige) 
Harman Kardon lydanlæg m. 8 højtalere, trådløs mobiloplader* & Head Up Display 

- kr. 15.999 - 

Infotainmentpakke (Upgrade) 
Harman Kardon lydanlæg m. 8 højtalere & Head Up Display 

- - kr. 12.999 

Sikkerhedspakke 
Aktiv blindvinkelassistent (BCA) m. advarsel for bagvedkrydsende trafik (RCCW), sikker udstigning 
(SEW), elektrisk aktiveret børnelås, Udvidet nødbremse (registrering krydsende- & modkørende trafik 
samt undvigeassistent ved kollision forud og i blinde vinkler) (FCA 2) & Udvidet motorvejsassistent, 
niveau II (HDA 2) 

- kr. 12.999 - 

Parkeringspakke 
Aktiv parkeringskollisionsassistent (PCA) & Fjernbetjent parkeringsassistent (RSPA) 

- - kr. 7.999 

Glassoltag - - kr. 12.999 

Komfortpakke 
Varme i bagsæder, ventilation i forsæder, memory i førersæde & Premium RELAXION passagersæde 

- - kr. 15.999 

Kontrastfarvet C-Stolpe (ikke i forbindelse med valg af Clear White og Runway Red) 
Ved valg af Snow White Pearl, kan C-stolpen vælges i Interstellar Grey eller Steel Grey 
Ved valg af Aurora Black Pearl eller Interstellar Grey er C-stolpen Steel Grey 
Ved valg af Mineral Blue, Orange Delight eller Cityscape Green er C-stolpen Aurora Black Pearl 
Ved valg af Steel Grey er C-Stolpen Interstellar Grey 

- - kr. 5.499 

Skærmkanter, dørpaneler og kofangerindlæg i Steel Grey (kun ved valg af Snow White Pearl eller 
Steel Grey) 

- - kr. 6.499 

V2D (Vehicle To Device) inkl. 2-vejs ICCB-modul, 220V udtag i kabinen (fjerner AC inverter) samt 
adapter til udvendigt ladestik 

- - kr. 6.499 

 

De viste udstyrspriser er beregnet med 0% afgift. Ved tilvalg af udstyr, så bilens samlede pris overstiger ca. 449.000 kr. vil registreringsafgift 

gradvist pålægges udstyrsprisen. Kontakt din Kia-forhandler for et konkret tilbud. 

*Trådløs telefonopladning er kompatibel med udvalgte telefoner  

I forbindelse med valg af fabriksmonteret ekstraudstyr kan dette have indflydelse på brændstofs økonomien og dermed den grønne ejerafgift. Forbrugstallet afhænger af 

bilens specifikationer, fx ekstraudstyr mv.  Se mere på www.wltp.dk 

http://www.wltp.dk/


Niro tilbehør 

 

 

 

 

 

Dørstødlister 
2.995 kr. 

Spejlkapper 
1.995 kr. (Sort, orange el. alul) 

Dørbundliste 
2.395 kr. (Sort, orange el. alu.) 

Liste til bagklapskant 
1.495 kr. (Sort, orange el. alu.) 

 
 

 

 

Liste til læssekant 
1.995 kr. (Sort, orange el. alu) 

Staffering dør/skærm 
2.495 kr. (Sort el. hvid) 

Motorhjelm-staffering 
2.495 kr. 

Beskyttelsesfolie 
Fra 995 kr. (sort el. klar) 

    

Anhængertræk, aftageligt 
Fra 11.995 kr. (fast træk kr. 9.995, -) 

Cykelholder til anhængertræk 
4.295 kr. 

Stænklapper foran 
1.195 kr. 

Stænklapper bagved 
1.195 kr. 

   
 

Beskyttelsesfolie til bagkofanger 
995 kr. (Sort el. klar) 

Folie dørgrebsfordybning 
995 kr. 

4 stk. 17” alufælge ”OSAN” Grafit 
m. kvalitetsvinterdæk inkl. TPMS-

ventiler 
Fra 16.995 kr. (Niro EV) 

4 stk. 18” alufælge ”GASAN” Grafit 
m. kvalitetsvinterdæk inkl. TPMS-

ventiler 
Fra 17.795 kr. (Niro PHEV) 

  
 

 

TPMS-ventil kit (4-stk.) 
1.814 kr. 

KIA låsemøtrikker 
535 kr. 

4 stk. 16” alufælge ”GAYA” sølv 
m. kvalitetsvinterdæk inkl. TPMS-

ventiler 
Fra 12.195 kr. (Niro PHEV) 

4 stk. 17” alufælge ”OSAN” sølv m. 
kvalitetsvinterdæk inkl. TPMS-

ventiler 
Fra 16.995 kr. (Niro EV) 

    

LED Spot, bagklap & bagagerum 
1.995 kr. 

LED dørspots 
Fra 2.850 kr. 

LED dørspots (Kia logo) 
Fra 2.850 kr. 

LED interiør belysning for hvid el. 
rød 

1.995 kr. 

  
  

LED interiør belysning bag, hvid el. 
rød 

1.995 kr 

Hunde-lastgitter 
3.795 kr. 

Bundmåttesæt, stof 
Fra 795 kr. 

Bundmåttesæt, stof – Luksus velour 
Fra 995 kr. 

 

   
Bundmåttesæt, gummi 

795 kr. 
Bagagerumsbakke 

995 kr. 
Bagsæderyglænsmåtte, gummi 

995 kr. 
Bagagerumsmåtte, stof/gummi 

995 kr. 



   

 
 Lakering af c-stolper Aurora 

Black Pearl 
8.995 kr. 

Lakering af c-stolper  
Interstella Gray 

8.995 kr. 

Lakering af c-stolper Steel Gray 
8.995 kr. 

Ladekabel uden taske (kr. 210,-) 
1-fase kr. 1444,- 3-fase kr. 2.195, - 

    
    

   

 
Sikkerhedspakke 

395 kr. 
Jakke holder 

949 kr. 
iPad holder bag forsæde 

1.250 kr. 
Sne-& solskærm 

895 kr. 

 
 

 

 

 

Bagage taske 
695 kr. 

Sommer rens sæt 
170 kr. 

Kia nødlader 6A 
1.595 kr. 

 

 

 


