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Produktfakta gäller from
1 december 2018

SOUL EV

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING
• 7 års garanti gäller även batteriet
• 6 st. krockkuddar och krockgardiner
• ACC, 2-zons klimatanläggning
• Aluminiumfälgar 16”
• Armstöd fram med förvaringslåda
• Automatisk avbländbar innerbackspegel
• Däcktrycksvarning
• EBD, elektronisk bromskraftfördelning
• Elektronisk parkeringsbroms
• Elfönsterhissar fram/bak
• Elinfällb., elinställb. & uppvärmb. sidospeglar
med blinkers
• Eluppvärmd läderratt
• ESC, elektronisk stabilitetsprogram
• Farthållare
• Framstolar, eluppvärmbara

• HAC (Hill-start Assist Control)
• Insynsskydd för bagageutrymme
• Interiördetaljer i vit finish
• Laddkabel för laddning för 220 V
• Extra laddkabel för snabbladdning
• Ladduttag i grillen
• Ljudsystem inkl DAB & Bluetooth, 6 högtalare
• Manuellt justerbar förarstol i höjdled
• Mörktonade sidorutor från B-stolpen
• Navigationsystem med 8" skärm och
backkamera
• Nyckelfritt system med startknapp
• Parkeringssensorer fram och bak
• Ventialtion med selektiv luftkonditionering
• 60/40 delbart baksäte

TILLVALSPAKET
• Läderklädsel
• Sätesventilation fram
• Eluppvärmda ytterplatser i baksätet

För aktuella priser och erbjudande läs mer på www.kia.com eller kontakta din lokala Kia-återförsäljare.
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SÄKERHET

SOUL EV

SOUL EV

Utrustningsspecifikation

INTERIÖR

ABS, låsningsfria bromsar 			

●

Laddningsstatus

BAS, panikbromssystem 			

●

(tre LED-lampor imitten av instrumentbrädan) 			

●

Bältespåminnare, samtliga sittplatser 			

●

Manuellt justerbar förarstol i höjdled 			

●

Bältessträckare, fram med kraftbegränsning 			

●

Ratt, ställbar i höjd- & längsled 			

●

Däcktrycksvarning 			

●

Ryggstöd bak, fäll-/delbart 40/60 			

●

Dörrlås bak, barnsäkra 			

●

USB-laddare främre konsol 			

●

EBD, elektronisk bromskraftfördelning 			

●

60/40 delbart baksäte			

●

ESC, elektronisk stabilitetsprogram 			

●

Främre passagerarkrockkude, urkopplingsbar 			

●

HAC (Hill-start Assist Control) 			

●

ACC, 2-zons klimatanläggning 			

●

Krockgardiner, A-C-stolpe 			

●

Automatisk avbländbar innerbackspegel 			

●

Krockkuddar fram, förare och passagerare 			

●

Elektronisk parkeringsbroms 			

●

Sidokrockkuddar, fram 			

●

Elfönsterhissar fram/bak 			

●

TCS, antispinnsystem 			

●

Eluppvärmd läderratt 			

●

Farthållare 			

●

EXTERIÖR

Laddkabel för laddning för 220 V 			

●

Aluminiumfälgar 16” (205/60R16) 			

●

Extra laddkabel för snabbladdning 			

●

●

Ljudsystem inkl DAB & Bluetooth® , 6 högtalare 			

●

Däckreparationskit 			

●

Navigationsystem med 8" skärm och backkamera 			

●

Dörrhandtag, lackerade 			

●

TomTom med 7 års fri kartuppdatering 2 		

●

Elinfällb., elinställb. & uppvärmb. sidospeglar med blinkers ●

Nyckelfritt system med startknapp 			

●

Flexsteer (justerbar servostyrning) 			

●

Parkeringssensorer fram och bak 			

●

●

Rattreglage för manövrering av ljudsystem 			

●

●

Snabbladdningssystem DC 440v (CHAdeMo) 			

●

Mörktonade sidorutor från B-stolpen 			

●

Timerfunktion för laddning och klimatanläggning			

●

Sidobackspegelkåpor, lackerade i bilens färg 			

●

Ventilation med selektiv luftkonditionering "driver only"		

●

Värmepumpsystem med återvinning			

●

Dimljus, fram 			

Laddningskontakter, bakom en lucka i bilens grill			
LED-ljus, fram och bak 			

INTERIÖR

KOMFORT

1

Armstöd fram med förvaringslåda			

●

TILLVALSPAKET

Eluttag i mittkonsol fram 			

●

Eluppvärmda ytterplatser i baksätet 			

T

Framstolar, eluppvärmbara 			

●

Läderklädsel 			

T

Färddator 			

●

Sätesventilation fram 			

T

Insynsskydd för bagageutrymme 			

●

Interiördetaljer i vit finish 			

●

TILLVAL
Metalliclack / Metalliclack (pearleffekt)		
Tvåfärgad exteriörfärg 			

● = Standardutrustning

1
2

Endast för kompatibla mobila enheter. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare eller läs mer på
www.kia.com/se/content_attaga/bluetooth/.
Totalt 6 st. kartuppdateringar gratis i samband med service. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare
eller läs mer på www.kia.com/se/content_attaga/navigationsuppdatering/.

T/T
T

T = Tillval
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Teknisk specifikation
		
ELMOTOR

BATTERI

Energityp			

Elektricitet

Motortyp 			

Växelström, synkroniserad

Motoreffekt hk vid varv/min 			

110/2730-8000

Motoreffekt kW vid varv/min 			

81,4/2730-8000

Vridmoment max vid varv/min (Nm) 			

285/0-2730

Batterityp 			

LIPB (Lithium Ion Polymer)

Batterikapacitet (kWh)			

30 kWh / 80 Ah

Spänning 			

375 V / 80 Ah

Antal battericeller/moduler			

200 / 8		

Vikt, ca			

290 kg

Laddningstid (hushållseluttag eller liknande, max 10 A) 		

ca. ~13 tim*

Laddningstid (AC snabbladdning med wallbox, 3,5-7 kW) 		

5-10 tim*

Laddningstid (DC snabbladdning 50kW-20kW (80% laddning)

35 min - 1 tim

Max räckvidd (km)			

upp till 250 km

ENERGIFÖRBRUKNING

PRESTANDA

STYRNING

Blandad, kWh/100km			

14,3

Koldioxidutsläpp, CO2 (g/km)			

0

0-100 km/h (sek) 			

11,3

Toppfart (km/h)			

145

Typ / Vändcirkel			 Elektrisk servostyrning / 10,6 m

		
HJUL

Däckdimension 			

16" (205/60 R16)

Fälg			

6.5J*16

BROMSSYSTEM				
Bromsar fram 			
Bromsar bak 			

Låsningsfria bromsar (ABS)		
Ventilerade skivor
Skivor		

Parkeringsbroms 			

Verkar på bakhjulen

DIMENSIONER (mm)

Längd / Bredd / Höjd / Markfrigång 			

4140 / 1800 / 1593 / 151

BAGAGEUTRYMME

Baksäte uppfällt / nedfällt (liter)			

291 / 891

VIKTER (kg)

Totalvikt 			

1960

Tjänstevikt			

1565

Max släpvagnsvikt			

--

MILJÖKLASS 				

Euro 6

FORDONSSKATT (kr)

Från Juli 2018			

360 kr

KLIMATBONUS (kr)

Från Juli 2018, preliminär bonus enligt Transportstyrelsen		

60 000 kr

* Tiderna är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till effektförluster i omvandlingsfasen.
Laddtiden är beroende bl.a. av typ av laddbox, dess kondition, batteritemperatur och dess storlek
liksom lufttemperaturen vid laddtillfället.
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Benutrymme (fram)
Benutrymme (bak)
Takhöjd (fram) 		
Takhöjd (bak)		
Axelbredd (fram)		
Axelbredd (bak)		

Fälgar

Dimensioner (mm)
1040
914
1006
1003
1410
1390		

1,593

Mått (mm)

840

2,570

730

1,576

4,140

1,588

1,800

Interiör

Eco-klädsel, grå
(standard)

16" aluminiumfälg
med aerodynamisk
utformning
Läderklädsel, grå
(tillval)

Exteriörfärger

Solid white (1D)
solid

White Pearl & Electronic Blue (ACN)
Tvåfärgad solid

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Titanium Silver (IM)
metallic

Caribbean Blue + Clear White (AAT)
Tvåfärgad metallic

Cherry Black & Inferno Red (ABR)
Tvåfärgad metallic

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående
meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning.
Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta
produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information.
För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha
utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.
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