Viaţa este spectaculoasă. Este palpitantă, neaşteptată şi
emoționantă. Kia este cu tine orice s-ar întâmpla, oriunde
vei merge și în toate descoperirile tale.

Viaţa este aşa cum o trăieşti.
Bun venit în lumea Kia.

Toată echipa Kia s-a dedicat trup și suflet pentru a-și
aduce contribuția în construirea unui viitor mai bun. De
aceea dezvoltăm și construim vehicule care să vă ajute
să descoperiți noi orizonturi și să vă bucurați de viață.
Vehicule cu design uimitor, tehnologii avansate şi soluţii
inteligente. Vehicule cu remarcabila noastră garanţie de 7
ani, drept dovadă a calităţii excepționale. În orice facem, nu
avem decât o singură misiune: să vă depăşim întotdeauna
aşteptările. Numim acest lucru ‘The Power to Surprise’.
Acum, vă invităm să priviţi mai atent şi să ne permiteţi să
vă surprindem.
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NOUL
KIA SOUL
RE:APRINDE
PASIUNEA
DE A CONDUCE
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Garanţia Kia 7 ani/150.000 km pentru vehiculele noi.
Valabilă în toate statele membre UE (plus Norvegia,
Elveţia, Islanda şi Gibraltar), supusă termenilor şi
condiţiilor locale.

RE:ÎNCARCĂ
Fiţi gata să începeţi ziua cu ceva diferit: Kia Soul EV, primul vehicul Kia complet electric, cu emisii zero. Acest vehicul 100% electric oferă autonomie de parcurs impresionantă și designul frapant al fratelui său, la fel de elegantul Kia Soul. Soul EV face un pas înainte prin stilul bitonal vibrant
şi exclusiv, lumini de zi echipate cu LED, faruri şi stopuri care atrag toate privirile. Este timpul să încărcaţi bateriile pentru eficienţă în traficul
urban.
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NOUL SOUL
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Noul Kia Soul EV le are pe toate: radio digital, MP3
player, sistem de navigație și cameră video pentru
mersul cu spatele. Vă veți bucura și de Programul
„7 ANI Update Hărți“ care include 6 actualizări anuale
gratuite ale hărților pentru vehiculele noi Kia, echipate
din fabricație cu sistem de navigație MOBIS.

Frână de parcare electrică (EPB) În locul efortului de a trage maneta frânei
Trapă panode parcare, o ridicare scurtă, cu un deget, activează frâna.
ramică Trapa panoramică integral din sticlă se deschide cu rafinament și eficiență, fiind dotată cu un sistem de siguranță care previne prinderea mâinilor
sau obiectelor la închidere

Telecomandă sistem audio Reglaţi volumul sistemului audio şi schimbaţi posturile
radio fără să luaţi mâinile de pe volan, datorită butoanelor de control poziţionate
ergonomic pe volan. Cruise Control automat/limitator de viteză Setările pot fi făcute
cu butoanele poziţionate convenabil pe volan. Sistem Flex Steer Alegeţi între modurile servodirecţiei: modul Comfort pentru direcţie uşoară în trafic urban, modul Normal
pentru rulare uniformă sau modul Sport pentru rulare cu viteză pe autostradă.

RE:CONECTEAZĂ
CU STIL
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Buton de pornire Butonul
Engine Start/Stop, alături
de maneta schimbătorului
de viteze, oferă confort şi
o tuşă de sportivitate.

Guri de ventilaţie integrate şi tweetere Ventilaţiile laterale sunt integrate perfect cu tweetere
„plutitoare“ pentru accentuarea eleganţei designului interior. Cameră video pentru mersul cu
spatele Când schimbaţi în marşarier, imaginea camerei integrate în spate şi liniile de ghidare ce
reprezintă lăţimea vehiculului apar pe ecranul sistemului audio sau al navigaţiei. TPMS (Sistem
de monitorizare a presiunii în pneuri) Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri echipat
standard vă avertizează printr-un indicator aprins pe bord dacă presiunea în pneuri este prea
scăzută.

Schema impresionantă în două tonuri de culoare a habitaclului este plină de inspiraţie – de la suprafeţe netede şi contururi rotunde până la
finisaje și tapițerie exclusiv ecologice. Panoul de instrumente intuitiv şi îndrăzneț, este atrăgător şi ingenios. Puteţi accesa inteligentul sistem
infotainment pentru verificarea stării de încărcare, pentru aflarea distanţei şi a rutei până la următoarea staţie de încărcare, pentru reglarea
climatizării şi selectarea melodiilor. Între timp, luminile ambientale multicolore din jurul boxelor portierelor faţă pulsează în ritmul muzicii.
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Scaune faţă ventilate
Scaunul şoferului şi cel al pasagerului faţă pot fi ventilate pentru sporirea confortului. Ventilatoarele din
şezut şi din pernele spătarelor emit
aer rece, înviorând ocupanţii în zilele
fierbinţi, în timp ce încălzirea în
scaune păstrează confortul iarna.

Încălzire al doilea rând
de scaune
Pasagerii de pe bancheta din
spate se pot bucura de încălzirea cu două trepte a scaunelor,
în zilele reci de iarnă.

Tapițerie stofă Eco (standard)

RE:DESCOPERIŢI
ZONA DE CONFORT
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Piele (opţional)

Piele (opţional)

Piele (opţional)

Tapițerie stofă Eco (standard)

Tapițerie stofă Eco (standard)

În interiorul noului Kia Soul EV veţi descoperi multe caracteristici pentru confort şi comoditate. Spaţiul amplu pentru picioare şi cap, prevăzut
pentru toţi pasagerii, habitaclul rafinat, locurile sunt spaţioase şi relaxante. Sunteţi înconjuraţi de materiale ecologice, din surse organice, de
la tapiţerie şi finisări până la îmbrăcămintea scaunelor şi covoraşele de podea.
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281

display consolă centrală
inci

capacitate portbagaj
l

Compartiment depozitare sub portbagaj
Sub podeaua portbagajului, o tavă compartimentată poate stoca obiecte de
valoare, unelte şi cabluri de încărcare –
departe de privirile indiscrete.

Consolă centrală
Aici finisările Kia de înaltă calitate
se întâlnesc cu tehnologia avansată: consola centrală adăposteşte
ecranul infotainment care oferă
acces la o gamă largă de informaţii,
butoanele de control ale sistemului
audio şi ale navigaţiei.

Panoul de instrumente
Panoul de instrumente digital
high-tech este dotat cu un computer de bord 3.5” OLED, care
oferă informaţii esenţiale despre
vehicul. Arată distanţa parcursă şi
cât de departe puteţi rula înainte
de reîncărcarea vehiculului.

RE:DEFINIŢI
INFORMAŢIA
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Monitorizarea performanţelor, consumul de energie şi alte informaţii sunt afişate pe ecranul
extrem de vizibil al panoului de instrumente şi pe cel poziţionat ergonomic în consola centrală.

Spătar banchetă spate pliabil 60:40
Pentru flexibilitate extremă, spătarul banchetei spate este
fracţionabil 60:40 şi se poate plia pentru capacitate maximă.

RE:STILIZARE
TIMP LIBER

Fiind un vehicul electric bazat pe platforma unui SUV, Soul EV combină rularea urbană eficientă cu un caracter practic remarcabil. În timp
ce există spaţiu amplu pentru pasageri, Soul EV oferă un nivel înalt de flexibilitate şi spaţiu pentru bagaje. Spătarul banchetei spate este
fracţionabil şi se pliază în faţă, portbagajul cuprinzând cu uşurinţă o gamă largă de tipuri de bagaje. Altă caracteristică practică: obiectele
de valoare pot fi depozitate în tava de sub podeaua portbagajului.
13

250

km

autonomie per
ciclu de încărcare*

în

11.2

sec.

acceleraţie
0 – 100 km/h

RE:IMAGINAŢI
CĂLĂTORIA
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Probabil că cinematica de conducere s-a schimbat, dar Kia Soul EV menţine rezultatele: plăcerea pură de a conduce. În spatele volanului, vă
veţi bucura de putere şi cuplu excepţionale. Motorul nervos al lui Soul EV se mândreşte cu o impresionantă accelerație 0-100 km/h și o viteză
maximă de 145 km/h. Cei 250 km autonomie per ciclu de încărcare* și emisii CO2 zero atrag spiritul practic și ecologic. Manevrabilitatea agilă,
centrul de greutate jos şi zgomotul minim la rulare asigură o stabilitate excelentă şi confort pentru şofer şi pasageri.
* Bazat pe noul ciclu de rulare european
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emisii CO2

0

g/km

RE:CUCERIŢI
Viaţa oraşului pare mai liniștită în noul Soul EV. Pentru şofer, străzile sunt distractiv de explorat datorită comportamentului agil, a performanțelor demne de liderul clasei și a capacității de reacție rapidă. Pentru pasageri, călătoria este mai mult decât confortabilă şi liniștită,
datorită centrului de greutate coborât şi a zgomotului redus la rulare. Şi fiind un vehicul fără emisii de CO2, Soul EV are grijă de mediu. Cu
adevărat, o viață armonioasă!
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STRĂZILE
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30

capacitate baterie
kWh

111

putere maximă
CP

Sistem pompă de încălzire eficientă energetic
Sistemele pompă de încălzire sunt mai eficiente decât
sistemul convenţional pe bază de încălzire electrică.
Sistemul pompă de încălzire al noului Soul EV măreşte
distanţa de rulare prin folosirea căldurii recuperate
care a fost emisă de lichidul de răcire pentru sistemul
de propulsie electrică.
Sistem de aer condiționat individual eficient energetic
Prin selectarea zonelor individuale, aerul condiţionat
poate fi limitat numai la zona şoferului, scăzând cantitatea de energie consumată pentru zonele neocupate
şi mărind astfel distanţa de rulare a noului Soul EV.

Caracteristici eficiente energetic
Baterie (litiu-ion polimer)

Electric motor

Localizată sub podeaua habitaclului, bateria de
înaltă-energie-densitate 30 kWh litiu-ion polimer
asigură o remarcabilă autonomie per ciclu de
încărcare, de 250 km.

Motorul ușor și eficient de 111 CP, 285 Nm, permite o accelerare bună și cu plecare de pe loc, dar
și la depășiri cu viteze moderate.

Preîncălzirea şi răcirea încorporate
pot contribui la extinderea distanţei
de rulare a lui Soul EV când se
porneşte la drum cu bateria complet
încărcată.

Cu o viteză maximă de 145 km/h şi
100% din cuplul substanţial disponibil de la pornire, Soul EV este remarcabil de agil.

Frânarea cu recuperare a energiei
captează energie ori de câte ori
încetiniţi şi o pune la dispoziţie când
se efectuează accelerarea.

Staţiile de încărcare pot fi folosite
pentru reîncărcarea bateriei în timp
ce vehiculul dvs. EV este parcat.

Putere maximă (kW) 81.4
Cuplu maxim (Nm) 285

RE:GÂNDIȚI
EFICIENȚA
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Fiecare detaliu al noului Soul EV este proiectat pentru eficiență. Autonomia vehiculului depinde de încărcarea bateriei, de multiplele sisteme
ale vehiculului, inclusiv frânare, încălzire și răcire, care sunt concepute și pentru realimentarea cu energie a sistemului. Puteți chiar să programați Soul EV pentru preîncălzirea sau răcirea vehiculului în timp ce este pus la încărcat, folosind stațiile de încărcare.
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mai puţin de

5

ore

timp standard de încărcare
(6.6 kW/100% stare încărcare)

RE:ÎNCĂRCAŢI
CU UŞURINŢĂ
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* Încărcarea bateriei poate fi programată în intervalul
în care energia electrică are cele mai reduse costuri.

Indicator nivel încărcare
Port de încărcare
Un display semicircular cu trei lumini LED
Stând cu fața la Soul EV, partea dreaptă a grilei glisează spre centru,
situat în centrul bordului, sub parbriz, vă
dezvăluind un port normal de încărcare AC şi un port de încărcare
permite să verificați nivelul de încărcare
rapidă DC. Iluminarea portului de încărcare oferă vizibilitate noaptea.
din exteriorul vehiculului.

Încărcarea noului Soul EV nu putea fi mai simplă: glisaţi capacul de pe grila radiatorului până la deschidere şi conectaţi un cablu de încărcare
standard AC la priza de încărcare standard sau un cablu de încărcare rapidă DC în portul corespunzător, la o staţie de încărcare. Indicatorul
stării de încărcare montat pe partea superioară a bordului poate fi văzut din exteriorul vehiculului. Când nu sunt folosite, cablurile de încărcare pot fi depozitate în compartimentul dedicat, din tava aflată sub podeaua portbagajului.
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este activat sistemul
de sunet virtual al motorului

airbag-uri

Airbag-uri şofer, pasager, laterale şi cortină
Un sistem de 6 airbag-uri oferă protecţie pentru toţi pasagerii.

Managementul stabilităţii vehiculului (VSM)
VSM ajută la asigurarea stabilităţii vehiculului când se efectuează simultan frânarea şi
virarea sau în timpul acceleraţiei – mai ales pe suprafeţe umede, alunecoase sau pe drumuri accidentate.

Sistem de sunet virtual al motorului
Tăcut de la natură, Soul EV generează un
sunet de avertizare atent studiat pentru
avertizarea pietonilor.

RE:INVENTAŢI

MIŞCAREA şi PROTECŢIA
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Control asistare la pornirea
din pantă (HAC)
Controlul asistării la pornirea din
pantă (HAC) previne alunecarea
înapoi la pornirea din pantă.
Sistemul acţionează uşor frâna
pentru circa 2 secunde în timp ce
schimbaţi piciorul de pe pedala de
frână pe pedala de acceleraţie.

Sistem de asistență
la frânare (BAS)
BAS reduce mult distanţa de oprire în timpul situaţiilor de frânare
bruscă, prin aplicarea forţei maxime de frânare atunci când este
nevoie.

Control electronic
al stabilităţii (ESC)
Controlul electronic al stabilităţii
combate pierderea aderenței
pentru menţinerea controlului
dacă faceți o manevra bruscă de
evitare sau dacă frânaţi de
urgență.

Prin caracteristicile sale, Soul EV vă menţine eficient în mişcare şi vă oferă totodată protecţie completă. Bateria, motorul electric, cutia de
viteze şi unitatea de control a puterii electrice sunt montate jos pentru stabilitate maximă. Toate acestea formează şi o parte din structura
caroseriei rigide care protejează habitaclul.
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RE:ÎMPROSPĂTAŢI SCHEMA DE CULORI

RE:UNIRE
CU NATURA

Soul EV este proiectat pentru a celebra natura şi tehnologia. Exteriorul elegant, într-o culoare sau în două tonuri combinate, îmbină culorile cu
nuanțe metalice vibrante. Așadar, orice alegeți, natura și viața urbană găsesc combinația perfectă în acest vehicul Kia, electric și îndrăzneț.

Noul Soul EV este cea mai pură expresie Kia pentru
materialele ecologice folosite în interior.

Culori exterior

17
Materiale
Organice

piese
interior

3
Clear White (1D)

Vanilla Shake (AYB)

Bright Silver (3D)

Titanium Silver (IM)

AntiBio Materials
bacteriene

Reducere
COV
Cherry Black (9H)

Cherry Black + Inferno Red (ABR)

Jante din aluminiu

Snow White Pearl + Electronic Blue (ACN)

Motor electric

1.593

1.593
1.593

Baterie

Performanţe
Jante de 16'' (cu inserții
negre)

Jante de 16' (acoperire Dark
Gray + inserții Satin Metal)

4.140
4.140
4.140

Vopseaua fără BTX sau vopseaua pe bază de apă
sunt folosite pentru înlocuirea vopselei cu solvenţi.

piese
interior

Consolă podea, panou audio, faţete ventilaţii aer

730
730730

(pneuri
(pneuri
(pneuri
16’’)
16’’)16’’)
1.576
1.576
1.576

1.800
1.800
1.800

1.588
1.588
1.588
(pneuri
(pneuri
(pneuri
16’’)
16’’)16’’)

Kia Soul EV a fost premiat cu prestigiosul certificat Life Cycle Assessment (LCA) de TÜV Nord, o
organizaţie germană independentă de inspecţie tehnică. Standardele ISO 14040 confirmă acreditările
sale impresionante în ceea ce privește protecția
mediului. Kia Soul EV a primit și prima validare UL
pentru mediu din industria de automobile, pentru
conținutul de carbon organic cu bază biologică. Au
fost dezvoltate 5 materiale ecologice noi, inclusiv
ţesătură de elastomer termoplastic şi materiale
plastice pe bază de celuloză care înlocuiesc materialele pe bază de ulei. Există materiale noi pe bază de
apă şi agenţi antibacterieni în interior.
Kia Motors se străduieşte să conserve mediul şi
dezvoltarea durabilă. Sistemul nostru de producţie
ecologică măreşte rata de recuperare a resuselor şi
astfel proiectăm vehiculele reciclabile.
Pe scurt, ne angajăm pentru găsirea de soluții
fundamentale care reduc consumul de energie și
combat schimbările climatice. Soul EV este cel mai
recent și cel mai verde Kia care acceptă provocarea.

Caracteristici tehnice

Proiectate aerodinamic, jantele din aluminiu de 16'', cu 5 spițe,
contribuie la creșterea autonomiei prin reducerea rezistenței
aerului.

2.570
2.570
2.570

HVAC (sistem de încălzire, ventilaţie şi aer
condiţionat), carcase, comutatoare

Caribbean Blue + Clear White (AAT)

Dimensiuni (mm)

840
840840

Scuturi, capitonaj, tapiţerie portieră şi
stâlp, tapițerie scaun, mochetă podea

Agenţii antibacterieni şi vopseaua se folosesc
pentru înlocuirea pieselor din plastic existente.

piese
interior

3

Piese produse din materiale plastice bazate
pe celuloză şi trestie de zahăr sunt folosite
pentru înlocuirea pieselor pe bază de petrol.

Împreună cu performanţele de emisii zero, Soul EV
este echipat cu multe componente ecologice, alese
pentru compoziţia lor, biodegradabilitate şi tehnologii
de inspiraţie organică.

Dimensiuni (mm)

Putere maximă (kW)

81.4

Lungime totală

4.140

Cuplu maxim (Nm)

285

Lăţime totală

1.800

Tip

Lithium-ion polymer

Înălţime totală

1.593

Capacitate (kWh)

30

Ampatament

2.570

Putere (kW)

90

Ecartament (F/S)

1.576/1.585

Acceleraţie (sec./0 la 100 km/h)

11.2

Consolă (F/S)

840/730

Viteză maximă (km/h)

145

Lungime interior

1.869

Panta maximă (%)

33

Lăţime interior

1.410

Autonomie pe ciclu de încărcare (km)

250 *

Înălţime interior

1.193

Emisii CO2 (g/km)

0

Capacitate portbagaj (l, VDA)

281

* Based on the new European drive cycle
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7 ANI garanție
Fiecare vehicul nou Kia beneficiază de o garanţie de 7 ani/150.000 km
(primii 3 ani fără limită de kilometri). Această garanţie este gratuită şi
transferabilă următorilor proprietari, în condiţiile în care vehiculul este
întreţinut regulat, conform cu programul de întreţinere periodică și este
supusă unor termeni și condiții.
5 ani garanție vopsea/150.000 km și 12 ani garanție antiperforare
Vopseaua de înaltă calitate a caroseriei asigură protecţie îndelungată şi strălucire
noului dvs. Kia. Există şi o protecţie superioară contra coroziunii şi o garanţie de
12 ani pentru ruginirea din interior către exterior.
Rămâneți conectat cu Kia
Vizitați www.kia.ro pentru ultimele noutăți. Descoperiți totul despre Kia și noua
noastră gamă de vehicule.
Obțineți informații de actualitate privind realizările în dezvoltarea tehnologiei
hibrid și a celulelor de combustibil.

Kia Motors este partener oficial al UEFA şi FIFA.
Sponsorizări: UEFA 2012, UEFA 2014, UEFA 2016, Turneul de tenis Australian Open
şi jucătorul de tenis de talie mondială Rafael Nadal (ambasadorul Kia Motors).
Finanțare
Dealerul dumneavoastră Kia vă poate ajuta cu un plan de finanţare care să se potrivească
întocmai necesităţilor pe care le aveţi. Vă rugăm să solicitaţi detalii.

RE:DOBÂNDEȘTE

Kia 7 ANI garanţie
Garanţie 7 ani/150.000 km pentru vehiculele noi.
Valabilă în toate statele membre UE (plus Norvegia,
Elveţia, Islanda şi Gibraltar), supusă termenilor şi
condiţiilor locale.

LINIȘTEA CU KIA
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Garanţia Kia 7 ani/150.000 km pentru vehiculele
noi. Valabilă în toate statele membre UE (plus
Norvegia, Elveţia, Islanda şi Gibraltar), supusă
termenilor şi condiţiilor locale.

KIA ROMAUTO
Şos. Bucureşti – Ploieşti
nr. 40 Sector 1, 013695,
Bucureşti, România
www.kia.ro

Toate informaţiile, ilustraţiile şi caracteristicile sunt corecte în momentul tipăririi şi
pot fi schimbate fără notificare. Modelele şi caracteristicile prezentate în această
broşură pot fi diferite la modelele disponibile în ţara dumneavoastră. Datorită
limitărilor din procesul de tipărire, culoarea caroseriei vehiculelor poate fi uşor
diferită faţă de culoarea reală. Vă rugăm să contactaţi dealerul local Kia pentru cele
mai recente informaţii.

www.kia.ro

