
  

 

  

Tisková informace  

  

Kia Niro se zapisuje do GUINESSOVY KNIHY REKORDŮ™ 

jako nejúspornější vůz s hybridním pohonem  

  

• Nejnovější crossover značky Kia dosáhl při přejezdu napříč celými USA z Los  
Angeles do New Yorku úctyhodné spotřeby pouhých 3,08 l/100 km  

• Pouze 4,1 palivové nádrže k překonání vzdálenosti 5 978 km   

• Nový typ crossoveru se chlubí několika novinkami v rámci celé značky Kia, 

včetně nové specializované platformy určené pro ekologické modely nebo 

jedinečné hybridní soustavy pohonu  

  

Praha, 16. prosince 2016 – K radnici města New York na Manhattanu dorazila Kia Niro, která se  
® oficiálně zapsala do Guinessovy knihy rekordů nejnižší spotřebou paliva (v rámci hybridních vozů) při 

přejezdu napříč celými USA. Novým rekordním údajem je neuvěřitelná spotřeba 3,08 l/100 km.   

Za volantem modelu Niro se střídali Wayne Gerdes z kalifornského Carlsbadu a spolujezdec Robert 

Winger z Williamsburgu (stát Virginia). Vzdálenost 5978 km od radnice Los Angeles k radnici města 

New York překonali se spotřebou 4,1 nádrže, tedy 183,6 litry benzínu. Vozidlo nebylo před jízdou nijak 

upravováno.   

Hybridní městský crossover Niro je prvním modelem Kia prodávaným výhradně s hybridním pohonem. 

Je koncipován tak, aby reflektoval volání zákazníků po mimořádně nízké spotřebě paliva při zachování 

praktičnosti kompaktního crossoveru. Kromě sportovního a atraktivního designu se Niro chlubí řadou 

dalších výhod, jako je např.: speciálně navržená pokroková soustava hybridního pohonu, která zaručuje 

požitek z dynamičtější jízdy; prostorná kabina se spoustou místa pro pětici cestujících se zavazadly; 

široká nabídka vyspělých technologií na podporu řízení – k dispozici je nezávislý systém nouzového 

brzdění, sledování slepého úhlu*, systém monitorování provozu za vozidlem RCTA*, asistent pro změnu 

jízdního pruhu nebo varování při opuštění jízdního pruhu; a pokročilé prvky palubní telematiky a zábavy 

– systém UVO3 s podporou Apple CarPlay™, Android Auto™ a 7" dotykovou obrazovkou, na přání dále 

inteligentní tempomat, navigace a prémiová audio soustava Harman Kardon®*.  

Zbrusu nová Kia Niro se u amerických prodejců Kia objeví během prvního čtvrtletí roku 2017. V České 

republice byl hybridní crossover Niro uveden na trh v listopadu letošního roku.  

(*)Uvedené specifikace jsou k dispozici pro americký trh. V České republice nejsou zahrnuty v nabídce.  
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KIA MOTORS CZECH - je výhradním dovozcem automobilů značky Kia do České republiky, ve které 

působí od dubna roku 1994. Za dobu své existence na českém trhu prodala více než 80 000 vozů. Kia 

má v České republice 60 autorizovaných prodejních a servisních míst a patří jí 8. místo na trhu. Úzce 

spolupracuje s Nadací Naše dítě, jejíž aktivity v roce 2014 rozšířila o projekt dárcovské samolepky „Já 

a Kia pomáháme dětem“, v hodnotě 50 korun za každý nově prodaný vůz. Od zahájení projektu věnovala 

společnost KIA MOTORS CZECH Nadaci Naše dítě přes 700 000 korun. Více informací o společnosti 

KIA MOTORS CZECH naleznete na stránkách www.kia.com.  

  

Kia Motors Corporation – výrobce celosvětově kvalitních automobilů pro všechny mladé duchem, byla 

založena v roce 1944 a je nejstarší korejskou automobilkou. Kia vyrábí ročně více než 3 milionu 

automobilů v 14 výrobních a montážních závodech v 5 zemích světa. Ty jsou následně prodávány 

prostřednictvím sítě distributorů a dealerů ve 180 zemích celého světa. Kia celosvětově zaměstnává 

okolo 49 000 zaměstnanců a vykazuje roční obrat téměř 45 miliard USD. Je hlavním partnerem 

tenisového grandslamového turnaje Australian Open a také oficiálním automobilovým partnerem 

fotbalové organizace FIFA – řídící orgán FIFA World CupTM. Pro více informací o společnosti Kia Motors 

a jejích výrobcích, navštivte prosím globální mediální centrum www.kianewscenter.com.   
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