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Kia Soul EV

Moc inspiracji.

Inspiracja rzadko bywa kwestią przypadku. Pojawia się, kiedy znajdujemy
się w nowym otoczeniu. Spoglądamy na świat świeżym okiem. Patrzymy
z innej perspektywy. Gdy jesteśmy w ruchu, uwalniamy drzemiący w nas
potencjał odkrywania nieznanego. Dlatego w Kia projektujemy samochody,
które inspirują i sprawiają, że dostrzegasz nowe horyzonty. Przekonaj się,
jak ekscytujące może być korzystanie z nowoczesnego samochodu.
Zapraszamy w fascynującą podróż.

Ciesz się niezwykłością.

Kia Soul EV. Oryginalny, nowoczesny i pełen werwy elektryczny crossover,
którym wjedziesz w przyszłość nieograniczonych możliwości.
Wyróżnia się ekscentryczną stylistyką z przednim gniazdem ładowania,
imponującym wnętrzem z nastrojowym odprężającym oświetleniem
i najnowszymi rozwiązaniami technicznymi. Elektryczny układ napędowy
zapewnia zasięg do 452 km. To nowoczesny, przyjazny dla środowiska
samochód o niepowtarzalnym charakterze. Dla prawdziwych indywidualistów.

Zakochaj się w wyjątkowości.
Kia Soul EV zachwyca pod każdym względem! Charakterystyczne, masywne
nadwozie pozostawia niezapomniane wrażenie. Tylna cześć przyciąga uwagę
futurystycznym kształtem diodowych lamp, otaczających pionową pokrywę
bagażnika.

Rozkoszuj się widokiem.
Podziwiaj nietuzinkową sylwetkę. Zwróć uwagę na dodatkowy akcent
w postaci logo modelu na słupku tylnym. Dzięki niepowtarzalnej linii,
bogatej palecie kolorów oraz 17-calowym obręczom kół ze stopu metali
lekkich Twój samochód nie pozostanie niezauważony.

Lampy przednie LED. Wąskie, diodowe lampy obejmują światła mijania, drogowe oraz światła
do jazdy dziennej. Doskonale wkomponowane w przednią część nadwozia.

Delektuj się
wnętrzem.
Przestronne, dopracowane wnętrze wyróżnia się
niepowtarzalnym stylem oraz mnogością nowoczesnych
rozwiązań. System audio Harman Kardon Premium Sound
pozwala słuchać dźwięku doskonałej jakości. Cieszy też wzrok
podświetlając głośniki w drzwiach światłem, które pulsuje
w rytm odtwarzanej muzyki! Dostępnych jest 8 tonacji
kolorystycznych i 6 motywów podświetlenia.

System nawigacji. Ekran LCD wysokiej rozdzielczości o przekątnej 10,25 cala
umożliwia jednoczesne wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych, pogody i kompasu,
a także informacji o stanie baterii, dostępnym zasięgu i lokalizacji następnej stacji
ładowania. Można wybrać układ podstawowy lub rozbudowany ekranu startowego. System umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń poprzez łącze
Bluetooth. W takim przypadku jedno z nich korzysta z pełnego dostępu przez
łącze bezprzewodowe, a drugie wykorzystuje funkcję strumieniowego przesyłania
sygnału audio.

Zestaw wskaźników typu Supervision. Zestaw wskaźników z 7-calowym
wyświetlaczem OLED prezentuje wiele użytecznych danych, takich jak przejechany
dystans i odległość, jaką można pokonać przed następnym ładowaniem.

Kia Connect i usługi Kia Live.
Pozostań w kontakcie.
Stały kontakt ze światem daje niemal nieograniczone możliwości. Takie, które zachęcają do realizowania
ambitnych pomysłów. Bez względu na to, gdzie się znajdujemy i dokąd zmierzamy. Aplikacja i usługi
pokładowe Kia Connect zapewniają te możliwości, czytelnie dostarczając przydatne informacje.
System nawigacji online zapewnia aktualizowane w czasie rzeczywistym dane na temat natężenia ruchu,
lokalizacji stacji ładowania, dostępnych miejsc postojowych, prognozę pogody oraz informacje
o punktach użyteczności publicznej (POI). Dzięki aplikacji Kia Connect można przesłać dane profilu
użytkownika, otrzymywać podpowiedzi nawigacyjne od miejsca zaparkowania aż do finalnego celu
podróży, korzystać z trybu współdzielenia auta, funkcji odnajdywania samochodu na rozległym
parkingu, sterowania zamkami i innych udogodnień. Takie możliwości mogą zmienić zwykłą jazdę
w inspirującą podróż.

Zawsze na bieżąco. Usługi pokładowe Kia Connect zapewniają
dostęp do ważnych i szczegółowych informacji na temat podróży.
Dane na temat natężenia ruchu w czasie rzeczywistym umożliwiają
wyszukanie najszybszej trasy do miejsca docelowego, stałe dostosowywanie trasy do zmieniających się warunków oraz aktualizowanie szacowanego czasu dojazdu. Usługi Kia Live umożliwiają
śledzenie pogody, sprawdzanie dostępności miejsc parkingowych,
wyszukiwanie punktów użyteczności publicznej (POI) i stacji
ładowania. Ustawienia pojazdu można zmieniać lub przywracać,
korzystając z funkcji Transferu profilu użytkownika. Funkcja
Kalendarz zewnętrzny umożliwia dostęp do kalendarza
w smartfonie poprzez ekran systemu nawigacji. System może
pobierać z kalendarza lokalizacje zaplanowanych spotkań
i wyznaczać do nich trasy dojazdu.

Wygodne łączenie. Aplikacja Kia Connect na smartfon zapewnia
łączność z samochodem, nawet kiedy użytkownik jest z dala od
niego. Funkcja Znajdź mój samochód pozwala odnaleźć pojazd
na wielkich parkingach lub w labiryncie nieznanych uliczek.
Nawigacja z funkcją ostatniej mili umożliwia dokładne wskazywanie
drogi od miejsca zaparkowania aż do faktycznego celu.
Funkcja współdzielenia auta monitoruje pojazd po oddaniu go,
np. pracownikowi parkingu. Dzięki funkcji Wyślij do samochodu
można z wyprzedzeniem zaplanować podróż, a za pomocą funkcji
Stan pojazdu sprawdzić, czy jest do niej gotowy. Za pomocą funkcji
Sterowanie drzwiami można zdalnie blokować i odblokowywać
zamki pojazdu. Sekcja Moje podróże zawiera podsumowanie
wcześniejszych jazd.

Usługi informacyjne i kontrolne dostępne są bezpłatnie przez 7 lat, począwszy od dnia sprzedaży pojazdu pierwszemu właścicielowi, tj. od momentu rozpoczęcia
obowiązywania pierwotnej umowy zakupu. Warunki te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje na temat działania i warunków korzystania
można uzyskać u Dealera Kia oraz na stronie www.kia.com. Do korzystania z usług niezbędny jest smartfon z systemem iOS lub Android oraz z planem taryfowym
obejmującym transmisję danych.

Elektryzujące możliwości. Aplikacja i usługi pokładowe
Kia Connect w modelach PHEV i elektrycznych zapewniają
komplet informacji i umożliwiają sterowanie niektórymi funkcjami.
Za pomocą aplikacji Kia Connect można zdalnie aktywować,
zatrzymywać i planować ładowanie akumulatora. Za pomocą
funkcji Dostępne stacje ładowania można wyszukiwać miejsca
ładowania pojazdów elektrycznych. Funkcja bazuje na aktualnych
danych z sieci. Dzięki niej można łatwo wyszukiwać stacje
ładowania, a także uzyskiwać informacje na temat dostępnych
stanowisk i kompatybilnych złączy.

Bezpieczeństwo i wsparcie serwisowe. Aplikacja Kia Connect
może przekazywać powiadomienia zdalne. Pomaga w ten sposób
utrzymać bezpieczeństwo i sprawność pojazdu. Sekcja Stan pojazdu
zawiera kompletny raport na temat samochodu. Obejmuje poziom
naładowania akumulatora i inne ważne informacje diagnostyczne,
a także informuje o tym, czy okna są otwarte czy zamknięte.
Aplikacja Kia Connect wysyła również ważne powiadomienia
alarmowe. Informuje także o pozostawieniu uruchomionego
pojazdu w trybie parkingowym (P) z otwartymi drzwiami.

Przedstawione ekrany mają jedynie charakter poglądowy i mogą nie odpowiadać najnowszej wersji aplikacji i usług pokładowych Kia Connect.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przepisów lub informacji prawnych należy zapoznać się z Warunkami korzystania z aplikacji i usług Kia Connect.

System autonomicznego hamowania. Wykrywa pojazdy poprzedzające, pieszych na jezdni oraz
rowerzystów. Dzięki kamerze monitoruje odległość między pojazdami i ich prędkość. W przypadku
ryzyka kolizji ostrzega kierowcę wizualnie. W razie braku reakcji kierowcy samochód hamuje
automatycznie, zapobiegając zderzeniu lub ograniczając jego skutki.

Doceń systemy wspierające.
Układ monitorowania martwego pola
w lusterkach. Wykorzystuje czujniki radarowe
i ostrzega przed pojazdami znajdującymi
się w strefie niewidocznej w lusterkach
zewnętrznych. W momencie wykrycia pojazdu
w tzw. „martwym polu” ostrzega sygnałem
dźwiękowym oraz włącza lampkę ostrzegawczą
w odpowiednim lusterku.

Aktywny tempomat. Dzięki kamerze i radarom
inteligentny tempomat może utrzymywać
zarówno prędkość, jak i odległość od pojazdu
poprzedzającego. Automatycznie dostosowuje
tempo jazdy i zachowuje bezpieczną odległość
od pojazdu jadącego z przodu. Kiedy pojazd
poprzedzający przyspiesza, Kia Soul EV
odpowiednio zwiększa prędkość. Kiedy zwalnia
i dystans zmniejsza się, aktywny tempomat
hamuje lub nawet zatrzymuje samochód. Kiedy
warunki pozwolą, samochód zaczyna jechać
dalej bez ingerencji kierowcy. Ta przydatna
funkcja sprawdza się szczególnie w ruchu
o dużym natężeniu i zmiennych prędkościach.

Kierowca Kia Soul EV podlega stałej ochronie zaawansowanych systemów
wspierających. W inteligentny sposób ograniczają one ryzyko związane
z poruszaniem się wśród innych pojazdów. Kierowanie nowoczesnym
samochodem może być łatwiejsze i sprawiać więcej przyjemności!

Asystent jazdy utrzymujący pojazd pośrodku
pasa ruchu oraz asystent utrzymania pasa
ruchu. Asystent jazdy utrzymuje pojazd
pośrodku pasa ruchu, wykorzystuje obraz
z kamery i działa do prędkości 130 km/h.
Asystent utrzymania pasa ruchu dba o to, by
nieświadomie nie zjechać ze swojego pasa.
Dzięki kamerze umieszczonej na szybie czołowej
system monitoruje znaki poziome na jezdni.
W przypadku nieświadomego przekroczenia
linii wyznaczającej pas ruchu ostrzega, a nawet
kieruje pojazd z powrotem na właściwy pas.
Asystent jazdy po autostradzie. Ułatwia jazdę
drogami szybkiego ruchu. Dzięki niemu Kia
Soul EV automatycznie utrzymuje odpowiednią
odległość od pojazdu poprzedzającego, a także
jedzie pośrodku pasa ruchu. Asystent odpowiada
za kierowanie, przyspieszanie i zwalnianie
podczas jazdy wybranym pasem ruchu.

Poznaj udogodnienia.
Kia Soul EV znakomicie łączy atuty samochodu elektrycznego, najnowsze
technologie, charakter i oryginalną stylistykę z zaletami crossovera.
Czy może istnieć lepsza zachęta do jazdy w zgodzie z ekologią?

Wybór trybu jazdy. Kia Soul EV dostosowuje się do stylu jazdy.
Można wybierać pomiędzy trybem normalnym dopasowanym
do oczekiwań typowego kierowcy, a trybami Eco i Eco+, które
maksymalizują zasięg pojazdu. Natomiast tryb Sport podnosi
przyjemność prowadzenia poprawiając przyspieszenie.

Bezprzewodowa ładowarka urządzeń mobilnych. Aby wygodnie
i bezprzewodowo naładować odpowiednie urządzenie przenośne,
wystarczy umieścić je na ładowarce w konsoli centralnej.
Układ informuje kierowcę w przypadku opuszczania pojazdu
z urządzeniem pozostawionym na ładowarce.

Odprężające podświetlenie wnętrza. Wyjątkowe wrażenia
z jazdy Kia Soul EV potęguje atrakcyjnym podświetleniem
wnętrza. Dostosowuje się ono do odtwarzanej muzyki. Za pomocą
ekranu systemu nawigacji można wybierać spośród 8 tonacji
kolorystycznych i 6 motywów podświetlenia. Intensywność koloru
zależy od rodzaju odtwarzanej muzyki i poziomu głośności.

Podgrzewane i wentylowane fotele. Fotele kierowcy i pasażera
są wentylowane zarówno poprzez siedzisko, jak i oparcie.
Wentylacja zapewnia przyjemny chłód i poczucie świeżości
w upalne dni, natomiast funkcja podgrzewania foteli przednich
przyda się podczas zimowych podróży.

Wyświetlacz typu „Head-up”. Wyświetlacz nad zestawem zegarów prezentuje na szklanym panelu najważniejsze dane na temat jazdy.
W ten sposób minimalizuje rozproszenie uwagi kierowcy. Przedstawia dane takie jak prędkość, symbole dotyczące bezpieczeństwa,
podpowiedzi systemu nawigacji oraz informacje systemu audio.

Poznaj udogodnienia.

Układ podgrzewania akumulatorów wysokiego napięcia.
Zestaw akumulatorów wysokiego napięcia jest wyposażony
w układ podgrzewania, który zapewnia bezproblemowe
uruchamianie silnika elektrycznego przy niskich temperaturach
otoczenia. Ponadto obniża straty powstające podczas nocnego
ładowania w niskich temperaturach. W tym celu przed
rozpoczęciem jazdy wystarczy za pomocą ekranu dotykowego
zaprogramować układ podgrzewania na określoną godzinę.

Energooszczędny układ klimatyzacji. Układ klimatyzacji może działać tylko w przestrzeni kierowcy.
Umożliwia to zmniejszenie zużycia energii, a tym samym zwiększenie zasięgu Kia Soul EV.

Napęd elektryczny. Wydajne akumulatory wysokiego napięcia o wysokiej gęstości energii umieszczone
pod podłogą kabiny dostępne są w dwóch odmianach.
Pojemność 64 kWh. Silnik elektryczny 204 KM
Ładowanie szybkie prądem stałym

Ładowanie standardowe prądem zmiennym

100 kW - 54 minuty (do 80%)

2,5 kW - 29 godzin (do 100%)

Pojemność 39,2 kWh. Silnik elektryczny 136 KM
Ładowanie szybkie prądem stałym

Ładowanie standardowe prądem zmiennym

100 kW - 54 minuty (do 80%)

2,5 kW - 17 godzin (do 100%)

Hamowanie regeneracyjne. Aby zapewnić wydajną jazdę
i zwiększyć zasięg pojazdu, Kia Soul EV jest wyposażona w układ
hamowania regeneracyjnego nowej generacji. W zależności od
warunków jazdy kierowca przy użyciu łopatek przy kierownicy
może wybrać siłę odzysku energii spośród trzech dostępnych
poziomów. Wciskając łopatkę z lewej strony wybiera większą siłę
odzysku, naciskając tę z prawej strony zmniejsza ją. Po wybraniu
najwyższego poziomu lub poprzez przytrzymaniu lewej łopatki
przy kierownicy przez minimum 0,5 sekundy samochód może
zwolnić aż do całkowitego zatrzymania bez naciskania pedału
hamulca. Układ może również pracować w trybie automatycznym
aktywnie dostosowując siłę rekuperacji do warunków drogowych.

Funkcja programowania ładowania. Pozwala na zaprogramowanie czasu ładowania Kia Soul EV. Umożliwia to na
przykład skorzystanie z niższych stawek taryfy nocnej.

Zanurz się w komforcie.
Wnętrze Kia Soul EV jest równie ekscytujące, jak nadwozie. Wystarczy
spojrzeć na atrakcyjne opcje wykończenia, starannie dobrane materiały
i ciekawe akcenty stylistyczne. Można wybierać pomiędzy tapicerką
z tkaniny, tapicerką ze skóry lub ich kombinacją. Wszystkie zaprojektowane
z myślą o najwyższym komforcie i elegancji.

Wersja wyposażenia L. Czarna tapicerka z tkaniny z widocznymi przeszyciami.
Czarne wnętrze z tapicerką foteli o specjalnej fakturze w kolorze czarnym z szarymi przeszyciami.

Wersja wyposażenia L (opcja CP1). Czarna tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej.
Atrakcyjne czarno-szare wnętrze, połączenie tapicerki o efektownym splocie i czarnej skóry ekologicznej z widocznymi
przeszyciami. Opcja obejmuje również klamki wewnętrzne z satynowanego chromu, ciemnosrebrne elementy wykończenia
drzwi oraz podłokietnik pokryty ekologiczną skórą z szarymi przeszyciami.

Wersja wyposażenia XL. Czarna tapicerka skórzana.

Wersja wyposażenia M. Czarna tapicerka z tkaniny.

Doskonała tapicerka z perforowanej czarnej skóry z szarymi szwami. Opcja obejmuje również klamki wewnętrzne
z satynowanego chromu, ciemnosrebrne elementy wykończenia drzwi oraz podłokietnik pokryty ekologiczną skórą.

Czarne wnętrze z trykotową tapicerką z tkaniny w kolorze czarnym, ze srebrnymi klamkami wewnętrznymi i elementami
wykończenia drzwi oraz podłokietnikiem pokrytym ekologiczną skórą.

Zakochaj się w kolorach.
Nadwozia dwukolorowe

Nadwozia jednokolorowe

Snow White Pearl (SWP)

Space Cadet Green (CEJ)

Gravity Grey (KDG)

Clear White + Inferno Red (AH1)

Cherry Black (9H)

Inferno Red (AJR)

Mars Orange (M3R)

Inferno Red + Cherry Black (AH4)

Neptune Blue (B3A)

Zaprojektowaliśmy Kia Soul EV z myślą
o harmonijnym połączeniu jazdy przyjaznej
dla natury z czerpaniem radości z nowych
technologii. Samochód dostępny jest w 7 kolorach
nadwozia oraz w 4 wariantach dwukolorowych.
Wybierz oryginalność!

Obręcze kół

Cherry Black + Inferno Red (AH5)

Neptune Blue + Cherry Black (SE2)

Wymiary (mm)

17-calowe obręcze kół
ze stopu metali lekkich

Szczegółowe dane techniczne oraz informacje na temat wersji wyposażenia dostępnych na rynku polskim znajdują się w cenniku.
Informacje na temat zużycia energii i innych parametrów w zależności od opon zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/740 są dostępne
na stronie internetowej www.kia.com. Informacje na temat opon są wyłącznie poglądowe.

Pokaż swój styl.
Indywidualny styl można podkreślić doborem oryginalnych akcesoriów Kia. Wybór dodatkowych
elementów stylistycznych demonstruje dbałość o elegancję. Z kolei wzbogacenie pojazdu
o praktyczne akcesoria poprawia funkcjonalność i walory użytkowe. Wszystkie oryginalne akcesoria
pasują doskonale, ponieważ zaprojektowano je specjalnie dla danego modelu i wyprodukowano
zgodnie z najwyższymi standardami Kia.

Ozdobne naklejki w kształcie bumerangu. Podkreśl
charakterystyczne linie nadwozia Kia Soul EV stylowymi
naklejkami. Naklejki dostępne są w kolorach: czerwonym
niebieskim i czranym metalizowanym.

Przewody szybkiego ładowania wraz z praktycznym etui.

Ochrona i wygoda. Nawet przy zachowaniu ostrożności,
z czasem mogą pojawić się ślady użytkowania. Szeroki wybór
dywaników podłogowych i mat bagażnika pozwala dłużej
utrzymać samochód w doskonałym stanie.

7 lat spokoju.

7-letnia gwarancja Kia na akumulatory wysokiego
napięcia pojazdów EV/HEV/PHEV.
Litowo-jonowo-polimerowe akumulatory wysokiego
napięcia marki Kia w pojazdach elektrycznych (EV),
pojazdach hybrydowych (HEV) i hybrydowych typu
plug-in (PHEV) zaprojektowano z myślą o dużej
trwałości. Akumulatory te są objęte gwarancją
Kia przez okres 7 lat od daty pierwszej rejestracji
pojazdu lub przez 150 000 km przebiegu,
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
W przypadku akumulatorów niskiego napięcia

(48 V i 12 V) w pojazdach typu Mild Hybrid
(MHEV), gwarancja Kia obejmuje okres 2 lat od
daty pierwszej rejestracji, bez limitu kilometrów.
W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70%
pojemności akumulatorów. Utrata pojemności
akumulatorów w pojazdach typu HEV i MHEV
nie jest objęta gwarancją.
Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności,
należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi
pojazdu. Więcej informacji o 7-letniej gwarancji
Kia znajduje się na stronie www.kia.com.

W pojazdach EV i PHEV Kia gwarantuje 70% pojemności akumulatorów napędowych. Gwarancja nie obejmuje utraty pojemności akumulatorów
pojazdów typu HEV i MHEV. Aby zminimalizować możliwą utratę pojemności, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.kia.com.

7-letnia gwarancja Kia.
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat
lub 150 000 km przebiegu (przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń
przebiegu, od 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód poddawany był
regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest bezpłatna
i przechodzi na kolejnych właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji
oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje
w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są sporządzone według
stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane
przy uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego
z zastrzeżeniem, że niektóre z elementów wyposażenia widoczne na
fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim. Zastrzeżone jest
prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych
pojazdów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com/pl oraz uzyskają
w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Kia.

Kia Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia +48 801 542 542
www.kia.com

