
Kia e-Soul



Az élet annyi, amennyit 
megélünk belőle. Köszöntjük a 
Kia világában!

Az élet csodálatos. Mozgalmas, kiszámíthatatlan, és minden pillanatában 
izgalmas. Akármi történik, akármerre jár, akármit fedez is fel, a Kiára 
mindig számíthat.

A Kia munkatársaiként nem kisebb életcélt tűztünk ki magunk elé, mint 
hogy aktívan hozzájáruljunk egy szebb jövőhöz. Ezért tervezünk és 
építünk olyan autókat, amelyek révén vadonatúj távlatokat fedezhet fel. 
Lenyűgöző formatervű, fejlett technológiájú autókat, tele okos 
megoldásokkal. Autókat, amelyek kiemelkedő minőségéről a
páratlan, hétéves garancia tanúskodik. Bármit is teszünk, mindig egy cél 
lebeg a szemünk előtt: hogy minduntalan felülmúljuk az Ön elvárásait. Ezt 
úgy nevezzük: „A meglepetés ereje.”

Kérjük, tartson velünk, és engedje, hogy meglepjük Önt!



Friss, fiatalos és teli van élettel – a 
teljesen elektromos Kia e-Soul milliónyi 
lehetőséget tartogat. Kirívó, modern 
formavilágával és korszakalkotó műszaki 
megoldásaival szabályosan megigézi az 
embert, s olyan technikai csemegéket 
sorakoztat fel, mint a belsőtér zenére 
változó, különleges hangulatvilágítása, a 
Kia által fejlesztett, innovatív szélvédőre 
vetített kijelző vagy maga a 452 km-es 
hatótávolsággal kecsegtető hajtáslánc. 
Egyedi és érdekes. Pont, mint tulajdonosa.

ÜNNEPELT  
KIVÁLÓSÁG
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Bárhonnan is szemléljük, a Kia e-Soul igazi egyéni-
ség. Elég egy pillantást vetni az ötödik ajtót körbe-
fonó, térhatású LED-lámpákra vagy a hátsó lökhárí-
tóra, és már nem kérdéses: ez a modell a jövőt vetíti 
elénk. Mindazonáltal a gyakorlati szempontoknak 
is messzemenőkig megfelel, hiszen a rakodóperem 
alacsony, a csomagtartó pedig kifejezetten nagy.

KEDVELJÜK  
A KIVÉTELESSÉGET
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Álljon meg egy pillanatra, és adja át magát az esztétikai élménynek! Engedje, 
hogy tekintete végigszaladjon az egyedi sziluetten és a markáns vonalakon, 
mielőtt megpihenne a C-oszlopot díszítő Soul-logón. Hogy igazán lenyűgözze 
a látvány, 8 egyszínű és 7 kéttónusú fényezés közül választhat, sőt, újonnan 
fejlesztett, 17 colos könnyűfém kerekekkel rendelheti meg a modellt. Igazítsa saját 
ízléséhez az e-Soult!

DOBJA FEL  
A HÉTKÖZNAPOKAT!

Minden elemében LED-es fényszóró 
A nappali menetfénnyel kiegészített, LED-es első lámpatestek  

összetettek, mégis tökéletesen belesimulnak a formatervbe. 

Elektromos tetőablak 
A Kia e-Soulhoz kínált, extraként rendelhető tetőablak 

billenthető és el is húzható, így a napfény és a levegő egyaránt 

szabadon beáramolhat az utastérbe.
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Teljes körű tájékoztatás
A műszeregység szerepét rendkívül könnyen 

leolvasható, logikusan felépülő, 7”-os képátlójú, 

digitális OLED-kijelző tölti be. Ez az ultramodern 

megjelenítőeszköz minden fontos információt 

megjelenít, beleértve a megtett távot és az aktuális 

hatótávolságot is.

Navigációs rendszer
A nagy felbontású, 10.25”-os TFT-LCD képernyő több felületre 

osztható, így a térkép mellett az időjárás-jelentés és az 

iránytű is folyamatosan szem előtt lehet, sőt, az akkumulátor 

állapotáról, az aktuális hatótávolságról és a legközelebbi 

töltőállomás távolságáról is tájékoztatja a vezetőt. Ráadásként, 

a több egyidejű kapcsolatra képes Bluetooth révén akár két 

okostelefon is társítható a rendszerhez. Az egyik hagyományos 

módon párosítható, a másik zenelejátszásra használható.

Az új Kia e-Soul kiváló minőségű anyagokból felépülő, tágas utastere éppoly 
lenyűgöző, mint maga a karosszéria. Ötletes, könnyedén variálható üléseivel, stílusos 
díszítőelemeivel, valamint innovatív fény- és hangtechnikai megoldásaival azonnal 
rabul ejti az embert. Ha felcsendülnek a Harman Kardon prémium audiorendszer 
hangjai, a térhatású hangulatvilágítás ámulatba ejtő pulzálásba kezd. Hogy milyen 
színekben, csak Önön múlik – nyolc tónus és hat fényjáték közül választhat.

ENGEDJEN  
A CSÁBÍTÁSNAK!

BELSŐ TÉR 11



Klímavezérlés 
A klímavezérlővel távolról aktiválhatja, illetve időzítheti a 
légkondicionáló rendszert, és előre beállíthatja az utastér 
hőmérsékletét.

Adatküldés a járműnek 
Lehetőséget ad a felhasználónak, hogy előre megtervezett 
utazásának adatait átküldje a navigációs rendszernek.

Navigálás az utolsó métereken  
Ez a rendszer egészen az ajtóig kíséri a vezetőt. Az autó 
parkolása után a navigációs rendszert távolról is használhat-
ja okostelefonján.

Ajtónyitás és -zárás 
Kulcs és távirányító nélkül tudja nyitni és zárni az ajtókat.

Felhasználói profil átvitele 
Ellenőrizze az autót vagy változtasson beállításain (pl. hang-
erő, rádiócsatorna) okostelefonja segítségével! A módosított 
értékeket az alkalmazás tárolja a következő használatig.

Akkumulátor ellenőrzés 
segítségével távolról is ellenőrizheti a töltési folyamatot, mi 
több elindíthatja és meg is állíthatja az áramfelvételt.

Távoli szolgáltatások
Fedélzeti szolgáltatások
A Kia hihetetlenül pontos, online navigációs rendszere 
felhőalapú szerverekkel áll kapcsolatban, ezekről gyűjti be a valós 
idejű és a korábbi forgalmi információkat, ami jóval pontosabb 
helymeghatározási információkkal szolgál a vezetőnek, mint a 
hagyományos programok, és az érkezés várható időpontját  is képes 
pontosabban megbecsülni.

Szintúgy roppant hasznos az Online Hangvezérlés, ami ugyancsak 
a szervertechnológiákban rejlő lehetőségeket aknázza ki, nagyobb 
teret engedve a hangvezérlésen alapuló járműkezelésnek (pl. POi-
keresés, címmegadás, SMS-diktálás, időjárás-jelentés kérése).

A Kia által fejlesztett UVO Connect különféle módokon vezeti be használóját a digitális világba. Ha a felhasználó 
aktiválja, a Kia Live – az infotainment rendszerhez társított SIM-kártya segítségével – kapcsolódik az internethez, az 
információkat pedig a középkonzolon elhelyezett képernyőn jeleníti meg. Az új UVO Connect névre keresztelt 
alkalmazás képes a járművel kapcsolatos adatokat megosztani az Android és az iOS operációs rendszert futtató 
okostelefonokkal, méghozzá az Európai Unió adatkezelési szabályaival összhangban, a legmagasabb szintű védelmet 
nyújtva az adathalászattal szemben. 

Tegyen megfontolt lépéseket!

Érdekes helyszínek ajánlása (POI) 
Éttermet, szolgáltatást vagy látnivalót keres? Mindez 
könnyedén elérhető a rendszeresen frissülő POI-adatbázisból.

Parkolás 
A Kia Live segítségével már azelőtt tájékozódhat a szabad 
parkolóhelyekről, hogy megérkezne úti céljához. A rendszer 
megjeleníti a lehetséges utcai és parkolóházi helyeket,  sőt, 
a pontos lokáció és a foglaltság mellett a parkolási díjat is 
feltünteti a műszerfalon.

Üzemanyag-információ 
Ha fogytán az üzemanyag, a rendszer automatikusan 
megjeleníti a legközelebbi töltőállomások helyzetét, sőt a 
folyamatosan frissülő, internetalapú adatbázis az üzemanyag-
árakat is elárulja.

Valós idejű forgalmi információk 
A navigációs rendszer pontos és aktuális, élő közlekedési 
információi kétpercenként frissülnek a TomTom jóvoltából, így 
Ön mindig tudhatja, hogy hol nincs fennakadás, illetve azt, hogy 
mely környéket érdemes elkerülni. Ha sűrűsödik a forgalom, a 
navigáció tájékoztatja Önt, és alternatív útvonalakat javasol.

Traffipax/baleseti gócpontok*  
A rendszer különböző sebességellenőrző berendezésekre hívja 
fel a figyelmét, beleértve a telepített traffipaxokat is, valamint 
tájékoztatást nyújt a behajtási korlátozással érintett területekről. 
A kijelző a baleseti gócpontokat is megjeleníti.

Időjárás-előrejelzés 
Írja be a célállomást, és máris megtekintheti az arra 
vonatkozó, háromnapos előrejelzést, a minimum és maximum 
hőmérsékletet, a szélsebességet, valamint a várható napsütés 
vagy csapadék mennyiségét.

Kia online szolgáltatások 

Az alkalmazás megjelenítése a képernyőn az 

eszköz típusától fügően változhat

UVO alkalmazás
Az Android és Apple okostelefonokkal egyaránt kompatibilis UVO 
alkalmazás a legkülönfélébb funkciókon keresztül nyújt teljes 
körű diagnosztikai tájékoztatást autójáról, valamint a megtett 
utazásokról. Az alkalmazással számos funkciót és szolgáltatást is 
aktiválhat a távolból.

Hol az autóm?  
Tájékoztatja autója utolsó ismert helyzetéről - ideális megol-
dás, ha nagy parkolóban hagyta járművét.

Járműstátusz  
Áttekintést nyújt a jármű állapotának legfontosabb részletei-
ről, az ajtózárakon át a gyújtásig.

Utazásaim  
Összegzi a korábbi autózások adatait, közöttük az átlagse-
bességet, a megtett távolságot és az utazással töltött időt.

A Figyelmeztetések funkció megosztja a jármű aktuális 
diagnosztikai adatait, továbbá havi összesítést készít a 
járműhasználatról. Mindemellett figyelmeztetőüzenetet küld, 
ha bekapcsol a riasztó, esetleg nyitva marad valamelyik ajtó 
vagy ablak, netán a csomagtartón keresztül próbál valaki 
behatolni az utastérbe.

Jármű információk

Figyelmeztetések

A Kia járművekhez információs és vezérlő funkciókat kínáló Szolgáltatások hét éven át ingyenesen vehetők igénybe, attól a naptól kezdve, hogy a járművet első 
tulajdonosa megvásárolja, azaz hatályba lép az eredeti adásvételi szerződés. A feltételek a szolgáltatás időtartama során változhatnak. A használati útmutatót és a 
felhasználási feltételeket megtalálja Kia márkakereskedőjénél vagy a kia.com weboldalon. Használatához iOS vagy Android operációs rendszerű okostelefonra, valamint 
mobil adatkapcsolatot biztosító előfizetésre van szükség, aminek igénybe vétele külön költséggel járhat.



Sávtartó Asszisztens (LKAS), DAW és 
HBA
Ha az LKAS érzékeli, hogy a Kia e-Soul irányjelzés nélkül elhagy-

ja sávját, figyelmezteti a vezetőt és visszakormányozza az autót 

a sáv közepére. A Vezetőéberség-figyelmeztető Rendszer (DAW) 

pedig észreveszi, ha a sofőr figyelme lankad. Ilyenkor hangokkal 

és veszélyt jelző ikonnal figyelmeztet. Ráadásként, a Távolsági-

fényszóró-asszisztens (HBA) automatikusan kapcsolja fel és le a 

távolsági fényt, hogy ne vakítsa el a szemből érkezőket.

Sávtartó Asszisztens (LFA)
Az LFA bevezetése hatalmas lépés a részlegesen önvezető 

rendszerek felé. Képes az e-Soul sebességét és irányát az előtte 

haladó autóhoz igazítani, tehát sokkal kényelmesebbé és biz-

tonságosabbá teszi a forgalmi dugók leküzdését. Mindemellett 

kamerákkal és radarokkal figyeli az útburkolati jeleket, és finom 

kormánymozdulatokkal a sáv közepén, biztonságos helyzetben 

tartja az autót. Működési sebességtartomány: 0-130 km/óra.

Bár az új Kia e-Soul elsősorban a kalandról és az élményekről szól, jó tudni, hogy a Kia által fejlesz-
tett ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) menetbiztonsági rendszer minden helyzetben 
megóvja az utasokat. Intelligens összetevői csökkentik a balesetek kockázatát és a közlekedés során 
jelentkező stresszt, egyszersmind még könnyebbé és szórakoztatóbbá teszik az autó használatát.

Ráfutásosütközés-elkerülő támogatás (FCA)
Az új e-Soul a Kia által fejlesztett FCA segítségével kerüli el a baleseteket, illetve csökkenti azok hatását. A rendszer folyamatosan 

ellenőrzi a jármű sebességét, továbbá az előtte álló/haladó autóhoz, kerékpároshoz, illetve gyalogoshoz viszonyított távolságát, 

ezen felül – ikonokkal, valamint apró kormánymozdulatokkal – azonnal figyelmezteti a vezetőt, ha veszélyhelyzetet érzékel. 

Amennyiben a sofőr nem reagál, a rendszer automatikusan lefékezi az e-Soult.

Adaptív Sebességtartó Automatika (SCC)
A beépített kamerákon és radarokon alapuló SCC képes a Kia 

e-Soul sebességét és távolságát az előtte haladó autóhoz igazítani. 

Ha az elöl haladó gyorsít, az e-Soul is fokozza a tempót, ha pedig 

annyira lelassít, hogy az előre meghatározott, biztonságos távolság 

már nem tartható, a rendszer csökkenti a sebességet, sőt, meg 

is állítja az autót. Ez a megoldás különösen forgalmi dugókban 

hatékony.

Holttérfigyelő rendszer aktív fékezés 
funkcióval (BCA-R) 
A BCA-R is radarszenzorok segítségével figyeli a gépkocsi oldalait, 

és figyelmezteti a vezetőt, valamint fékez, ha bármely irányból 

jármű közeledik.

ÉRTÉKELJE 
A HATÉKONYSÁGOT!
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Zenéhez igazodó hangulatvilágítás
Az e-Soul nyújtotta páratlan vezetési élményhez nagyban 

hozzájárul a Kia által fejlesztett, Sound Mood Lighting névre 

keresztelt hangulatvilágítási rendszer is. Ez a zenét követve, 

nyolc színben, hat sémához igazodva borítja fénybe az 

utasteret, amit a navigációs rendszer osztott képernyőjén lehet 

beállítani. Érdekesség, hogy míg a színek változása a dallamokat 

követi, a fényerő a hangerővel egyenes arányban változik.

Üzemmódváltó kapcsoló
A Kia e-Soul karaktere mindig igazodik a sofőr stílusához és 

hangulatához. A Normal üzemmód általános beállításokkal 

segíti elő a biztonságos és szórakoztató autózást, míg az Eco és 

az Eco+ a hatótávolságot segít kitolni. Sport állásban pedig a 

vezetési élményen van a hangsúly: közvetlenebb a kormányzás, 

gyorsabb az indulási reakció és lenyűgözően dinamikus az autó.

Vezeték nélküli telefontöltés 
Helyezze telefonját a középkonzolra, és élvezze a 

kényelmes, vezetékmentes töltés előnyeit! Ha a vezető 

kiszállásnál véletlenül a töltőn felejti a készüléket, a rendszer 

automatikusan figyelmezteti.

Fűthető és szellőztethető ülések
Az első ülések nemcsak fűthetőek, hanem szellőztethetőek is, 

a háttámlákba ugyanis speciális ventilátorok kerültek. Ez azt 

jelenti, hogy télen és nyáron egyaránt maximális a kényelem, 

különösképp, hogy a hátsó ülések is felmelegíthetőek.

A vadonatúj, ultramodern technikára épülő Kia e-Soul a különféle 
járműkategóriák legnemesebb vonásait hordozza magán, így járművezetők 
legkülönfélébb típusainak lehet tökéletes választás.

Head-up kijelző (HUD)
A Kia innovatív vezetéstámogató eszközének köszönhetően egy percre sem kell levennie tekintetét az útról. A HUD a vezető 

látómezejének közepén, a műszerfalon jeleníti meg a hatékony és biztonságos autózáshoz szükséges adatokat, beleértve a 

sebességet, a navigációs rendszer iránymutató nyilait és a zenelejátszó információit.

FEDEZZE FEL 
AZ ÚJDONSÁGOKAT!
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Az új e-Soul a Kia elektromos autóinak minden erényét magáénak tudhatja – szórakoztató, stílusos 
és környezetbarát. Csak nyomja meg a Start-gombot, és Ön is megtapasztalhatja, mit is jelent 
ez valójában. Bár csendes, kifinomult és nem bocsát ki káros anyagokat, a 100 km/órás tempó 
eléréséhez mindössze 7,6 másodpercre van szüksége, végsebessége pedig eléri 167 km/h-t. 
A töltésnél két üzemmód közül választhat a tulajdonos. Nagy hatótávolságnál 452 km, míg 
közepesnél 276 km tehető meg a modellel.

Energiatakarékos, többzónás 
légkondicionáló rendszer
Ha a vezető egyedül utazik, a légkondicionáló 

hatókörét saját ülőhelyére korlátozhatja, 

így jelentősen csökkenheti a rendszer 

energiaszükségletét, és tovább növelheti a Kia 

e-Soul hatótávolságát.

Akkumulátorfűtő Rendszer
A Kia e-Soul alsó részében megbúvó 

akkumulátorcsomagot speciális fűtőrendszer 

melegíti ideális hőmérsékletre a téli napokon, 

hogy még kifinomultabb és hatékonyabb 

legyen az autó. Emellett segít megőrizni 

a telepek töltöttségi szintjét, s mivel 

az  a 10,25”-os központi képernyőn előre 

beprogramozható, a tulajdonos maga 

időzítheti, hogy mikor lépjen működésbe.

Programozható töltés
A költséghatékony használat érdekében – a 10,25”-os 

érintőképernyőn – a járműtulajdonos beprogramozhatja, 

hogy mikor kezdődjön el, illetve fejeződjön be a töltés. Így 

kihasználhatja, hogy bizonyos időszakokban kedvezőbb az 

áram tarifája (pl. éjszakai áram). 

Regeneratív fékrendszer
A nagyobb hatékonyság és hatótávolság érdekében az új 

Kia e-Soult új generációs, kétféle üzemmódban használható 

regeneratív fékrendszerrel szereltük fel. Az „Egypedálos” 

üzemmód aktiválásához legalább 0,5 másodpercet kell a kormány 

mögött elhelyezett, bal oldali kapcsolófület maga felé húznia 

a vezetőnek. Ilyenkor a menetpedál felengedésével fékezhető 

– akár állóra – az autó. Ha a vezető visszaállna hagyományos 

üzemmódra, azt a jobb oldali kapcsolófüllel teheti meg.

Energiahatékony 
fűtőrendszer
A Kia e-Soul fűtési rendszere éppoly hatékony 

és energiatakarékos, mint maga az autó. 

Az utastér felmelegítéséhez a hajtáslánc 

hűtőfolyadékát hívja segítségül, ennek leadott 

hőjét használja fel.

KIMAGASLÓ 
HATÓTÁVOLSÁG

Nagy hatótávú és teljesítményű akkumulátor 
64 kWh/motor, 150 kWh 

Közepes hatótávú és alacsonyabb teljesítményű akkumulátor 
39.2 kWh/motor, 100 kWh 

Gyorstöltés 54 perc
(20% és 80% között)*

Normál töltés 9.5 óra alatt 
(100%-ra)

Gyorstöltés 57 perc 
(20% és 80% között)**

Normál töltés 
6.5 óra (100%-ig)

*80 kW vagy afeletti gyorstöltővel       ** 50kW vagy afeletti gyorstöltés 

A Kia elektromos (EV) járműveiben használt nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátorok hosszú élettartamra lettek tervezve. Ezek az akkumulátorok részei a Kia által biztosított, 
első használatba vételtől számított 7 éves vagy 150.000 km-es (amelyik előbb bekövetkezik) garanciának. Kizárólag a tiszta elektromos (EV) járművek akkumulátoraira a 
Kia 65%-os töltöttséget szavatol a garancia időtartama alatt. A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása érdekében kérjük, kövesd a kezelési kézikönyv erre vonatkozó 
fejezetében található utasításokat. További információ a www.kia.com oldalon érhető el.

Elektromotor
Az utastér padlója alá helyezett, kis tömegű, ultramodern akkumulátorok két rugalmas, energiahatékony üzemmódot kínálnak fel az e-Soul 

tulajdonosának.
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Alap fekete szövetkárpit 
SILVER és CITY STAR felszereltségekhez 
Fekete beltér szőtt és lánchurkolt, fekete textilkárpittal, ezüst 

kilincsekkel és borítással, valamint műbőr könyöktámasszal. 

Alap fekete műbőr-szövet kárpit 
GOLD és PLATINUM felszereltségekhez  
Fekete beltér kötött és lánchurkolt, fekete textilkárpittal, valamint szürke 

varrással, matt ezüst kilincsekkel, sötét ezüst küszöbborítással és szürke 

varrású, műbőr könyöktámasszal. 

Opciós bőr kárpit PLATINUM felszereltséghez, BŐR csomagban (választható fekete vagy szürke 
színben) 
Luxus színvonalú, fekete bőrkárpit szürke varrásokkal. A csomagban műbőr könyöktámasz, matt ezüst kilincsek és sötét ezüst borítások találhatók. 

Szürke díszítőelemekkel, valamint perforált, szürke varrású és színű bőrkárpitozással is elérhető.

Opciós RED csomag, fekete bőrkárpit 
piros varrással és díszítőelemekkel
PLATINUM felszereltséghez,  BŐR csomaghoz
Luxus színvonalú, fekete bőrkárpitozás piros varrásokkal, matt 

ezüst kilincsekkel, piros borítással és szintén szürke varrású, 

műbőr könyöktámasszal.

KINCSET ÉRŐ 
KÜLÖNLEGESSÉG

A Kia e-Soul éppoly izgalmas belülről, mint kívülről. A gondosan válogatott alapanyagok, a szemet gyönyörködtető 
díszítőelemek és a precízen kidolgozott részletek elkápráztatják a szemlélőt. Mindegy, hogy textil- vagy bőrkárpito-
zást választ, esetleg a kettő kombinációját, garantált a lehengerlő stílus és a messze átlagon felüli kényelem.
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KÜLSŐ FÉNYEZÉS – Egytónusú KÜLSŐ FÉNYEZÉS – Kéttónusú

Snow White Pearl (SWP) Clear White + Inferno Red (AH1)

Cherry Black (9H) Inferno Red + Cherry Black (AH4)

Neptune Blue (B3A)

Sparkling Silver (KCS) Cherry Black + Inferno Red (AH5)

Inferno Red (AJR) Mars Orange + Cherry Black (SE3)

Gravity Grey (KDG) Neptune Blue + Cherry Black (SE2)

Mars Orange (M3R)

RAJONGÁSIG 
SZERETHETŐ

A Kia e-Soult úgy terveztük, hogy a természet és a technika tökéletes harmóniája legyen. Ennek megfelelően 
8 egyszínű és 7 kéttónusú, vibráló metálfényezés közül választhat. Bármelyik mellett teszi is le voksát, napról 
napra megigézi majd a látvány.

Space Cadet Green (CEJ)
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EREDETI KIA TARTOZÉKOK 25

A titok a kiegészítőkben rejlik, ezért az új Kia e-Soulhoz számtalan Eredeti Kia tartozékot kínálunk. 
Ezekkel még szebbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá teheti a modellt, s élettartamát is megnövelheti. 
Választékunkban az egyedi matricáktól kezdve, a különleges beltéri díszítőelemekig kizárólag kiváló 
minőségű, igényes alkatrészt talál. A teljes kínálatért érdeklődjön Kia márkekereskedőjénél!

Bumeráng formájú matricakészlet 
Tegye még hangsúlyosabbá a kiemelkedő kontúrokat ezekkel a feltűnő (Chili red, Sea blue vagy Black metallic) matricákkal! 

A bumerángformával még jellegzetesebbé válik a karosszéria, így rögtön eszébe jut majd az e-Soul annak, aki egyszer már látta...

4 évszakos szőnyegek
Mindegy, hogy milyen kalandokba keveredik, mert amikor beleül az autójába, 

ezek a szőnyegek nem engedik, hogy az nedves, sáros vagy koszos legyen. A 

védőbetétek stílusa a csomagtértálcáéhoz igazodik.

Csomagtértálca
Mindegy, hogy nedves, sáros vagy koszos tárgyat kell berak-

nia, ez a különleges védőtálca megóvja a csomagtartót. Nagy 

használati értékéhez a strapabíró, vízálló alapanyag és a magas 

perem is hozzájárul. Tökéletesen illik az e-Soul csomagtartójába.

Csomagtérszőnyeg
Szállíthatja háziállatait, bőröndjeit vagy a bevá-

sárlókocsi tartalmát, ez a méretre szabott, ket-

tős öltéssorokkal készülő csomagtérszőnyeg 

hosszú távon is tiszta, újszerű és stílusos 

megjelenést kölcsönöz az autónak.

Mode 3-as töltőkábel
A váltakozó áramú villámtöltés ennél aligha le-

hetne egyszerűbb és gyorsabb! A mindennapos 

használatra szánt Mode 3-as töltőkábel végeire 

Type 2-es csatlakozók kerülnek, így minden 

Type 2-es aljzattal felszerelt, naponta használt 

otthoni és nyilvános töltővel is kompatibilis.

Textil padlószőnyegek (velúr)
Őrizze meg az utasteret eredeti állapotban 

ezekkel a kiváló minőségű, velúr padlószőnye-

gekkel! Az első ülés elé szánt darabokat 

igényes Soul-logó díszíti. Nem mozdulnak el, 

mert a rögzítési pontok és a hátoldalukon lévő 

csúszásgátló bevonat stabilan tartják őket.

TEGYE 
ÁTÜTŐVÉ AZ ÉLMÉNYT!



Az új Kia e-Soul páratlanul gazdag felszereltséggel és extra tartozékok széles választékával 
emeli még magasabb szintre az elektromos autókra jellemző hatékonyságot, kényelmet és 
vezetési élményt.

17"

Könnyűfém keréktárcsa

Műszaki adatok

Külső és belső méretek (mm)

Teljes hosszúság 4220

Teljes szélesség 1825

Teljes magasság 1605

Tengelytáv 2600

Közepes hatótáv Hosszú hatótáv

Elektromotor Típus Állandómágneses-szinkronmotor

Max. teljesítmény kW (LE) fordulat/perc mellett 100 (136) / 2600-8000 150 (204) / 3800-8000

Max. nyomaték Nm fordulat/perc mellett 395 / 0~2400 395 / 0~3600

Akkumulátor Type LIPB (Lithium Ion Polymer akkumulátor)

Feszültség V 327 356

Kapacitás Ah 120 180

Kapacitás kWh 39.2 64

Súly (kg) 317 457

Teljesítmény Gyorsulás 0 - 100 km/h (s) 9.9 7.9

Maximális sebesség (km/h) 157 167

Tisztán elektromos hatótáv (km) 276 452

Energia-fogyaztás (kWh/km) (vegyes) 155 157

Saját tömeg (kg, max.) 1593 1758

Megengedett legnagyobb össztömeg (kg) 2025 2180

ÉLVEZZE KI 
MINDEN RÉSZLETÉT!

Nyomtáv elöl (mm) 1565

Nyomtáv hátul (mm) 1575

Első túlnyúlás (mm) 890

Hátsó túlnyúlás (mm) 730

Lábtér (első/hátsó) 1044/927

Fejtér (első/hátsó) 1013/988 (napfénytető nélkül) 
   973/988 (napfénytetővel)

Válltér (első/hátsó) 1410/1390

Csomagtér-kapacitás (l) 1339
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7-ÉVES GARANCIA
Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes gyártói garanciát kínálunk helyi (országos) feltételek szerint. 
Egyedülálló ajánlatunknak köszönhetően gépjárműve még értékállóbb lesz, ugyanis a garancia a későbbi tulajdonosokra 
szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet előírásszerűen karbantartják. A Kia elektromos (EV) járműveiben 
használt nagyfeszültségű lítium-ion akkumulátorok hosszú élettartamra lettek tervezve. Ezek az akkumulátorok részei a 
Kia által biztosított, első használatba vételtől számított 7 éves vagy 150.000 km-es (amelyik előbb bekövetkezik) garanciá-
nak. Kizárólag a tiszta elektromos (EV) járművek akkumulátoraira a Kia 65%-os töltöttséget szavatol a garancia időtartama 
alatt. A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása érdekében kérjük, kövesse a kezelési kézikönyv erre vonatkozó 
fejezetében található utasításokat! További részletek a kia.com/hu/garancia oldalon.

A FÉNYEZÉSRE VÁLLALT ÖTÉVES, AZ ÁTROZSDÁSODÁSRA VÁLLALT 12 ÉVES GARANCIA
A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet és tetszetős megjelenést biztosít új Kia járművének, amelyet 
kiemelkedő korrózióvédelemmel és 12 éves korlátozott átrozsdásodás elleni garanciával kínálunk.*
*A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon

KAPCSOLATBAN A KIÁVAL  
A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket. Ismerje meg részletesen a Kiát és izgalmas, 
új modelljeit. Tájékozódjon a legfrissebb műszaki újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy 
üzemanyagcellás jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia környezetvédelmi kutató központja. A Kia 
a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak, támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbaj-
nokságot és Rafael Nadal teniszezőt.

FINANSZÍROZÁS  
Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási konstrukciót. A 
részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

*Kia 7 éves vagy 150.000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes az EU-tagállamokban 
(valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek 
szerint. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek márkakereskedéseinkben, 
illetve a www.kia.com/hu/garancia oldalon.

NYUGALOM, 
AM ELKÍSÉRI
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Minden információ és specifikáció a nyomdába kerülés időpontjában helytálló, 
azonban a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. 
A kiadványban látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a 
Magyarországon elérhető kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai korlátai 
miatt a valós karosszériaszínek kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatott 
árnyalatoktól. Az aktuális információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez. 
A katalógusban megjelenített vezetést támogató technológiai újdonságok 
megléte nem mentesíti a sofőrt azon felelőssége alól, hogy a járművet mindig 
biztonságosan vezesse. A vezetést támogató illetve a kényelmet szolgáló 
rendszerek leírása nem teljes körű, a pontos leírást a hivatalos kezelési 
kézikönyv tartalmazza.

KIA Motors Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
Internet: www.kia.com




