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155 EUR
C
0%

de la

/lună (TVA inclus)

de la

Începând de la
Model

Versiune

Soul EV ECOBUST
Soul EV TRENDBUST

Valoare
CO2 (g/km)

Preţ fără
TVA (euro)

0
0

28.290
29.990

Dobândă
anuală

* EUR
22.708
(preţul include TVA)

Preț cu
Valoare
Valoare Eco bonus Preţ REMAT1
TVA (euro) Tichet REMAT REMAT PLUS2
cu TVA (euro)
33.665
35.688

1.383
1.383

9.574
9.574

22.708
24.731

1

Ofertă valabilă prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu. Preţul de vânzare REMAT este
obţinut prin scăderea din preţul cu TVA a contravalorii primei de casare (6.500 lei, echivalent 1.383 euro) şi a Eco-bonusului REMAT Plus (45.000 lei, echivalent 9.574
euro) calculate la cursul de 1 Euro = 4,7 lei (curs orientativ).
2
Contravaloare Eco-bonus REMAT Plus: 45.000 (9.574 euro calculat la cursul de 1 Euro = 4.7 lei – curs orientativ). Ofertă valabilă prin Programul privind reducerea
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic 2017 - 2019
derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu.
C Program finanţare

partener

- 0% dobândă anuală, ofertă valabilă doar pentru persoane juridice. Avans 50%, perioada 84 luni.
- 3,5% dobândă anuală, ofertă valabilă pentru persoane fizice (finanţare în RON).

Motor electric
Voltaj
Putere
Cuplu maxim
Transmisie
Baterie

Permanent Magnet AC Synchronous Motor
V
kw(CP)/rpm
Nm/rpm

375
81.4 (110.67)/2.730 - 8.000
285/0 - 2.730

Tip

AT
LIPB (Lithium Ion Polymer Battery)

Tip
Voltaj (V)
Capacitate (Ah)
Energie (kWh)
Putere (kW)
Cell-level energy density (Wh/kg)
Pack-level energy density (Wh/kg)
Greutate (kg)

Încărcare baterie normală AC (100%)
Încărcare baterie rapidă DC (80%)
Viteză maximă
Acceleraţie
Consum mixt
Autonomie
Dimensiuni (L x l x h)
Nr. locuri
Masa maximă admisă
Cap. portbagaj

Volum (l)
cu ICCB (In Cable Control Box) (V/kW/ore)
cu 6.6kW EVSE (Electric Vehicle Supply
Equipment) (V/kW/ore)
cu 50kW EVSE (V/kW/min.)
cu 100kW EVSE (V/kW/min.)
km/h
0-100 km/h (s)
kw/km

375
80
30
90
206
104.3 (fără sistem de încălzire)/
103.4 (cu sistem de încălzire)
287,6 (fără sistem de încălzire)/
290 (cu sistem de încălzire)
243
230 V/ 8A / 25 ore / 230V / 10A / 20 ore

km
cm
kg

VDA, litri

* La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de
35 EUR fără TVA. Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.

230 V/ 27.6A / 5 ore 40 min.
375 V/ 125A / 33 min.
375 V/ 172A / 23 min.
145
11,3
0,142
250
4.140 x 1.800 x 1.593
5
1.960
281
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Priză încărcare normală tip SAE J1772
Priză încărcare rapidă tip CHAdeMO
¨ OBC (On-Board Charger) - 6,6kW
¨ ICCB (In-Cable Control Box) - 230 V
¨ Priză de încărcare în grila radiatorului faţă
¨ Semnalizare luminoasă pentru priză de încărcare
¨ Indicator nivel încărcare- 3 niveluri,
pe consola centrală
¨ Sistem de sunet virtual pentru motor/
Virtual Engine Sound System
¨ Baterie 30 kWh
¨ Sistem încălzire baterie/Battery Heating System
¨ Sistem pompă încălzită/Heat Pump System
¨ Suspensii faţă McPherson cu amortizoare pe gaz
¨ Suspensie spate - bară de torsiune şi amortizoare
pe gaz
¨ Discuri de frână faţă 16”
¨ Discuri de frână spate 15”
¨ ABS (Anti-block Brake System/Sistem antiblocare
frâne)
¨ BAS (Brake force Assist System/Sistem de
asistenţă a forţei de frânare)
¨ ESC (Electronic Stability Control/Control electronic
al stabilităţii)
¨ HAC (Hill-start Assist Control/Control asistenţă
la pornirea din pantă)
¨ VSM (Vehicle Stability Management/Managementul
stabilităţii vehiculului)
¨ ESS (Emergency Stop Signal/Semnalizare oprire
de urgenţă)
¨ Frână de parcare electrică
¨ Jante aliaj 16“ 205/60R SLRR (Michelin)
- tip C (culoare Dark Grey + spiţe Satin Metal)
¨ TPMS
¨ Kit reparaţie pneu
¨ Servodirecţie MDPS (Motor driven power steering)
¨ Coloană de direcţie reglabilă manual pe înălţime
şi adâncime
¨ Volan îmbrăcat în piele şi încălzit
¨ Airbag şofer
¨ Airbag pasager
¨ Airbag-uri laterale şi airbag-uri cortină
¨ Sistem Flex Steer
¨ Grilă radiator cu fante de deschidere pentru priza
de încărcare
¨ Bandouri în culoarea caroseriei
¨ Ornamente spate tip „Black High Glossy“
¨ Oglinzi şi mânere exterioare în culoarea caroseriei
¨ Geamuri fumurii (geamuri spate şi lunetă)
¨ Geamuri cu protecţie solară
(geamuri faţă şi parbriz)
¨ Geamuri electrice faţă şi spate

Faruri halogen
Sistem tip escortă
¨ Sistem automat aprindere faruri
¨ Lumini de poziţie tip LED
¨ Proiectoare
¨ Sistem de aprindere lumini pe timp de zi +
combinaţie lumini spate tip LED
¨ Bord „Supervision“ 3.5“ OLED
¨ Inserţii piele artificială pe consola centrală
¨ Ceas digital, termometru
¨ Schimbător de viteze îmbrăcat în piele
¨ Scrumieră şi brichetă
¨ Suport pahare pe consola centrală
¨ Cotieră cu spaţiu de depozitare
¨ Suport ochelari de soare
¨ Parasolar cu oglindă şi iluminare + funcţie extensie
¨ Feţe portiere îmbrăcate în piele artificială
¨ Mânere interioare - cromate
¨ Cârlige portbagaj, plasă pentru bagaje
¨ Scaun şofer reglabil pe înălţime
¨ Buzunare pe spătarele scaunelor faţă
¨ Scaune față încălzite (2 niveluri)
¨ Sistem ISOFIX
¨ Centuri de siguranță cu pretensionare,
reglabile pe înălțime, cu funcție reamintire
¨ Cotieră centrală spate cu suport de pahare
¨ Tapițerie din stofă cu cusături albastre
¨ Torpedou iluminat
¨ Lumină ambientală - difuzoare și suport pahare
pe portierele față
¨ Smart Key cu buton pornire motor și imobilizator
¨ Închidere centralizată
¨ Sistem deblocare portiere la impact
¨ Sistem blocare portiere în funcție de viteza
de rulare
¨ Senzori de parcare față și spate
¨ Oglindă electrocromică ECM
¨ Oglinzi electrice și încălzite, cu semnalizare
schimbare direcție de mers
¨ Oglinzi pliabile
¨ Cruise Control (pilot automat)
¨ Limitator de viteză
¨ Priză portbagaj
¨ Computer de bord
¨ Indicator nivel scăzut lichid de parbriz
¨ Aer condiţionat automat
¨ Sistem de navigație AVN 4.0 - display 8 ’’
+ Cameră vedere spate + RDS + DAB
¨ AUX + USB
¨ Tweetere
¨ Comenzi audio pe volan
¨ Bluetooth

¨

¨

¨

¨

Trapă panoramică
Scaune față ventilate (3 niveluri) + scaune spate
încălzite (2 niveluri)
¨ Tapiţerie din piele cu ornamente albastre
¨ Priză pe consola centrală
¨
¨
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Snow White Pearl

Caribbean Blue

Cherry Black

Titanium Silver

Clear White

Cherry Black

Bright Silver

Vanilla Shake

Culoare de bază

Plafon, carcase oglinzi/
Grilă radiator
Ramă inte- ECOBUST TRENDBUST
Ornament bară faţă Interior/Ornament exterior rioară faruri
SNOW WHITE PEARL (SWP) Electronic Blue (ACH)
Snow White Pearl (SWP)/ Electronic Blue
O
O
Electronic blue (ACH)
(AHC)
CARIBBEAN BLUE (AUB)
Clear White (1D)/
Caribbean Blue (AUB)/
Clear White
O
O
Glossy Black (AHV)
Glossy Black (AHV)
(1D)
CHERRY BLACK (9H)
Inferno Red (AJR)
Cherry Black (9H)/
Clear White
O
O
Inferno Red (AJR)
(1D)
TITANIUM SILVER (IM)
Titanium Silver (IM)/
Titanium Silver (IM)/
Clear White
O
O
Bright Silver (A3D)
Satin Metal (AAL)
(1D)
CLEAR WHITE (1D)
Clear White (1D)/
Clear White (1D)/
Clear White
O
O
Bright Silver (A3D)
Satin Metal (AAL)
(1D)
CHERRY BLACK (9H)
Cherry Black (9H)/
Cherry Black (9H)
Clear White
O
O
Bright Silver (A3D)
Satin Metal (AAL)
(1D)
BRIGHT SILVER (3D)
Bright Silver (A3D)/
Bright Silver (A3D)
Clear White
O
O
Bright Silver (A3D)
Satin Metal (AAL)
(1D)
VANILLA SHAKE (AYB)
Vanilla Shake (AYB)/
Vanilla Shake (AYB)
Clear White
O
O
Bright Silver (A3D)
Satin Metal (AAL)
(1D)

• Color Pack - Cusături gri (volan, cotieră, scaune stofă)
şi ornamente negre (scaune piele)
- obligatoriu pentru culorile ABS şi 9H
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Siguranță de 5 stele
La Kia nu ne preocupă doar ca vehiculele noastre să aibă un aspect
modern, să beneficieze de motoare economice cu performanţe
deosebite şi să fie foarte utile scopului pentru care au fost
proiectate. Siguranţa pasagerilor este foarte importantă pentru
noi, de aceea acest model Kia a fost dotat cu cele mai moderne
sisteme de siguranţă activă şi pasivă, obţinând 5 stele la testele
EuroNCAP.

Garanţie integrală 7 ani*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de
producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai
bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest
angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a
vehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită
şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea
regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie.

ANI GARANȚIE

C A L I TAT E A R E D E F I N I T Ă

7 ani Update Hărţi
Programul este valabil numai pentru vehiculele noi Kia, produse
după data de 1 iulie 2013, echipate din fabricaţie cu dispozitivele de
navigaţie LG. Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale
hărţilor, întrucât vehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de
hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este
afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea
datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq.

KAR - Kia Asistență Rutieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De
aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR –
Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit la un preţ avantajos. Dacă
veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier,
vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR
şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în
peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul:
transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, vehicul de
înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.

