
 

 

NIEUWS 

Gloednieuwe Kia Niro op shortlist voor  
Auto van het Jaar 2023 

 

− De compacte cross-over van Kia staat op de shortlist na een 
uitgebreide test met 27 deelnemers 

− De EV6 leverde Kia zijn eerste titel van ‘Auto van het Jaar’ op in 
2022 

− 2023 is al het vijfde jaar dat Kia de Europese shortlist haalt 

− De Niro-familie bevestigt de positie van Kia bij de toonaangevende 
EV-merken en de transitie van het merk tot een leverancier van 
duurzame mobiliteit 

 
Met de volledig nieuwe compacte cross-over Niro heeft Kia opnieuw de laatste stadia van de 
Europese Auto van het Jaar-verkiezing (COTY) bereikt. Het deskundigenpanel van 58 
juryleden uit 22 landen evalueerde zorgvuldig 27 modellen, om ze vervolgens te reduceren 
tot een definitieve shortlist van slechts zeven modellen. De winnaar wordt op vrijdag 13 
januari bekendgemaakt tijdens een ceremonie op het Autosalon van Brussel. 
 
Het volledig nieuwe model treedt in de voetsporen van de uiterst succesvolle Niro van de 
eerste generatie, een model dat het geëlektrificeerde milieuvriendelijke gamma van Kia in 
Europa op gang trok. Hij onderging een grondige upgrade om nieuwe normen te vestigen in 
het fel bevochten C-CUV-segment (compacte cross-overs).  
 
Kia heeft alles in het werk gesteld om de nagelnieuwe Niro te laten beantwoorden aan de 
voornaamste eisen van de huidige milieubewuste klanten. De wagen wordt aangeboden met 
drie geëlektrificeerde aandrijflijnen: hybride, oplaadbare hybride (PHEV) en zuiver elektrisch. 
Zo helpt hij meer mensen om over te stappen op de geëlektrificeerde mobiliteit op een 
manier die aansluit bij hun behoeften. De Niro EV-variant biedt een zuiver elektrisch rijbereik 
van 463 kilometer, terwijl het PHEV-model 65 kilometer zuiver elektrisch kan rijden, genoeg 
voor de meeste dagelijkse pendelritten. Het ruime en functionele interieur van de Niro is 
afgewerkt met duurzame materialen en plukt de vruchten van Kia’s nieuwste infotainment- 
en connectiviteitsvoorzieningen. 
 
Jason Jeong, president van Kia Europe, verklaarde: “Kia is vereerd dat de juryleden de Niro 
hebben toegevoegd aan de shortlist voor 2023. De Niro, die in Duitsland zopas het ‘Gouden 
Stuurwiel’ won, onderscheidt zich zo opnieuw van de massa en we zijn ervan overtuigd dat 
hij in heel Europa nog aan populariteit zal winnen. Het zou een ongelofelijke verwezenlijking 
zijn als de Niro in de voetsporen van de EV6 zou treden en de titel van ‘Auto van het Jaar 
2023’ zou veroveren.” 
 
Voorheen bereikte de Ceed twee keer de eindmeet (eerste en derde generatie) en ook de 
Stinger en EV6 haalden allebei de shortlist. 
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De Niro vervult een cruciale rol in Kia’s ‘Plan S’-strategie, die de 
duurzaamheidsdoelstellingen van het merk uitstippelt. Een van die doelstellingen bestaat 
erin tegen 2035 een volledig elektrisch personenwagengamma te hebben in Europa. De 
volledig nieuwe Niro en de alom geprezen EV6 zijn cruciale modellen om de opmars van 
geëlektrificeerde modellen te versnellen en Kia tot een marktleider in dit nieuwe tijdperk van 
duurzame mobiliteit te maken. 
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