
Kia e-Soul.



Nechte se inspirovat pohybem. 
Představujeme Vám novou 
značku Kia.

K inspiraci nedochází náhodně. Přichází k nám, když opustíme svou komfortní 
zónu a vstoupíme do nového prostředí. Když na svět pohlédneme novýma 
očima a z nových perspektiv. Nacházíme ji, když jsme v pohybu. Kia Vás bude 
provázet působením inspirující síly pohybu, abyste dokázali využívat svůj 
veškerý tvůrčí potenciál. Proto Vám všechno, co vytváříme, bude poskytovat 
prostor k inspiraci a čas k tomu, abyste svým nápadům mohli vdechnout život. 
Přidejte se k nám na tuto vzrušující cestu a se značkou Kia objevte, jak pohyb 
inspiruje.



V elektrickém crossoveru Kia e-Soul je budoucnost plná možností – svěží, 
neotřelá a hravá. Zaujme Vás výstředním designem s dobíjecím portem na 
přídi. Přesvědčí Vás nejmodernější technikou, včetně inovativního headup 
displeje Kia a vyspělého elektrického pohonu s dojezdem až 452 km na 
jedno nabití akumulátorů. Tento elektromobil má opravdu vlastní, jedinečný 
charakter, stejně jako lidé, kteří jej řídí.

Oslavujte mimořádnost.



Kia e-Soul oslavuje svou osobnost z každého úhlu! Při pohledu zezadu zaujme 
svalnatý, výrazně prostorový design zádě s futuristickými zakřivenými zadními 
svítilnami LED, které obklopují svislé zadní výklopné víko, usnadňující nakládání 
zavazadlového prostoru. Kia e-Soul, završená ikonicky tvarovaným zadním 
nárazníkem a dynamickou lištou, jež umocňuje vizuální stabilitu vozu, zanechává 
příjemný a trvalý dojem, o němž si mohou ostatní pouze nechat zdát.

Važte si výjimečnosti.



Světlomety LED. Světlomety s diodami LED pro tlumená i dálková světla jsou dokonale integrovány do 
elegantní přídě a stejně jako pod nimi umístěná světla LED pro denní svícení se dodávají standardně.

Ustupte dozadu a obdivujte svérázný dynamický charakter modelu Kia e-Soul 
s výjimečnou siluetou karoserie a výraznými liniemi. Pak se potěšte pohledem 
na nevšední logo Soul na střešním sloupku C, jež umocňuje atraktivní 
charakter tohoto modelu. A nakonec využijte příležitosti k individualizaci 
exteriéru Vašeho nového vozu e-Soul výběrem jedné ze 6 elegantních barev 
nebo jednoho ze 4 vzrušujících dvoubarevných lakování exteriéru, která 
kombinují barvy s jasnými metalickými odstíny. Celek završte nově vyvinutými 
17“ koly z lehké slitiny. Vytvořte si vůz, který bude věrným vyjádřením Vaší 
osobnosti.

Užívejte si přitažlivost.



Panel přístrojů Supervision. Snadno čitelný panel přístrojů je vybaven 7“ displejem 
OLED, jenž poskytuje důležité informace, jako je ujetá vzdálenost nebo vzdálenost, 
kterou můžete ještě ujet, než bude nutné znovu nabít akumulátory.

Navigační systém. Navigační systém s podporou různých jazyků nabízí na 10,25“ 
displeji TFT LCD s vysokým rozlišením vyspělou funkci děleného zobrazování. 
Díky ní můžete sledovat mapu s navigačními pokyny, počasí či kompas, ale také 
informace o stavu nabití akumulátorů, zbývajícím dojezdu a poloze nejbližší nabíjecí 
stanice. Hlavní uživatelskou plochu si lze individualizovat výběrem ze základního 
nebo pokročilého uspořádání. Displej navíc nabízí vícenásobné rozhraní Bluetooth, 
jehož prostřednictvím je možné připojit dvě zařízení současně – jedno pro konvenční 
připojení a jedno pro přehrávání hudby.

Pozitivní charakter modelu Kia e-Soul pokračuje také ve velmi 
kvalitním, prostorném interiéru s důmyslně navrženými sedadly, 
elegantní přístrojovou deskou a inspirujícími technickými 
inovacemi, mimo jiné v oblastech ozvučení a osvětlení. 
Dopřávejte si příjemného poslechu oblíbené hudby z prémiového 
audiosystému Harman Kardon.

Obdivujte svůdnost.



Konektivita, kdykoli ji budete potřebovat. Kia Connect Vám 
bude prostřednictvím aplikace pro chytré telefony poskytovat 
veškeré potřebné informace, i když nebudete ve svém voze. 
Stav vozidla nabízí již před odjezdem komplexní zprávu 
o Vašem voze včetně informace, zda jsou okna otevřená nebo 
zavřená, údaje o množství paliva v nádrži nebo stavu nabití 
sady akumulátorů a dalších důležitých diagnostických dat.  
Kia Connect Vám bude zasílat také důležitá upozornění 
alarmu. Poklepejte na funkci ovládání dveří a odemkněte 
dveře Vašeho vozu na dálku, nebo je zamkněte. Zkontrolujte, 
zda jsou řádně zavřená okna a kapota. Pokud řídil Váš vůz 
někdo jiný, můžete si před odjezdem obnovit veškerá svá 
uložená nastavení pomocí přenosu uživatelského profilu.

Neustále na cestách. S palubními službami Kia Connect Live 
Services budete mít snadný přístup k podrobným informacím 
o Vaší jízdě. Nechte si navigačním systémem vypočítat nejrychlejší 
trasu do jakéhokoli cíle. Praktická služba přitom využívá data 
o dopravě v reálném čase a trasu včetně předpokládaného 
času příjezdu do cíle průběžně upravuje na základě nepřetržitých 
aktualizací. Používejte služby Kia Connect Live Services, chcete-li 
sledovat počasí nebo zkontrolovat dostupnost parkování, případně 
vyhledat zajímavé cíle a informace o čerpacích stanicích. Aktivujte 
funkci rozpoznávání hlasu a ovládejte různé funkce hlasovými 
povely, aniž byste museli pouštět volant z rukou. Externí kalendář 
zpřístupní kalendář z Vašeho chytrého telefonu na displeji 
navigačního systému. Můžete se nechat navigovat přímo do místa 
Vaší nadcházející schůzky.

Budete připojeni, ať jste kdekoli. Aplikace Kia Connect Vám 
odkudkoli a kdykoli zajistí nepřetržité spojení, i když nejste ve 
svém voze. Poklepejte na funkci vyhledat můj vůz a zobrazí 
se Vám poloha Vašeho vozu na velkých parkovištích nebo 
v neznámých ulicích. Po zaparkování Vás vezme za ruku 
navigace na posledním úseku cesty a dovede Vás od vozu 
do Vašeho konečného cíle. Pokud řídí Váš vůz někdo jiný, 
funkce parkování zajišťované obsluhou monitoruje jízdu 
za Vás a zajistí ochranu Vašich dat. Až se budete chtít vrátit 
ke svému vozu, naplánujte si svou jízdu a stanovte si trasu 
předem pomocí funkce odeslat do vozu. Funkce moje jízdy 
Vám poskytne souhrn informací o předchozích jízdách.

Bezpečnost a servisní podpora. Kia Connect Vám zajistí 
také bezpečnost a dobrý technický stav Vašeho vozu díky 
řadě průkopnických upozornění a důležitých zpráv alarmu 
na základě vzdáleného přístupu. Upozornění na vybitý 
akumulátor obdržíte okamžitě, jakmile poklesne stav nabití 12V 
akumulátoru pod stanovenou úroveň. Upozornění na vloupání 
do vozu a upozornění na cestující vzadu dostanete, pokud 
alarm detekuje potenciální násilné vniknutí do vozu, resp. 
senzory uvnitř vozu zaznamenají jakýkoli pohyb v zadní části 
interiéru. Upozornění na volnoběh vozidla Vám oznámí, že 
jste nechali běžet motor s převodovkou v parkovacím režimu 
(páka voliče v poloze P) při otevřených dveřích vozidla.

 
Zobrazené displeje se systémem Kia Connect jsou pouze ilustrační a nemusí reprezentovat nejnovější verzi aplikace Kia Connect a palubních služeb Kia Connect. 
 
Máte-li dotazy týkající se legislativy a práva, přečtěte si podmínky pro používání služeb Kia Connect. 

*  Informační a ovládací služby pro Váš vůz Kia: Služby budou dostupné bezplatně po dobu sedmi let ode dne prodeje vozidla jeho prvnímu majiteli, tzn. od okamžiku, kdy 
začne platit kupní smlouva. Služby se mohou v průběhu uvedeného období měnit. Podrobné informace o fungování služeb a podmínkách jejich používání získáte od 
svého partnera Kia nebo na kia.com. Nezbytným předpokladem pro využívání služeb je chytrý telefon s operačním systémem iOS nebo Android a smlouva s mobilním 
operátorem včetně datového tarifu, který pro zákazníky znamená dodatečné náklady.

Zůstaňte připojeni. Nechte se inspirovat.
Ve společnosti Kia jsme přesvědčeni o tom, že vzájemná propojení mohou být inspirací pro 
nekonečný proud příležitostí. Příležitosti, které Vás budou inspirovat k realizaci skvělých 
nápadů. Ve voze, prostřednictvím telefonu, ať jste kdekoli a hledáte cokoli. A přesně to 
naleznete díky aplikaci Kia Connect a palubním službám Kia Connect Live Services, které 
budou neustále sledovat Váš vůz a nepřetržitě nabízet informace o Vaší jízdě. Nechte se ve 
svém voze průběžně informovat online navigací s využitím dat o dopravě v reálném čase. 
Kromě toho si můžete vyhledávat čerpací stanice, parkovací místa, předpověď počasí 
a zajímavé cíle, případně používat hlasové ovládání a mnoho dalších funkcí a služeb. 
Prostřednictvím aplikace Kia Connect můžete využívat řadu užitečných funkcí, mezi něž patří 
mimo jiné přenos uživatelského profilu, navigace na posledním úseku cesty, parkování 
zajišťované obsluhou, vyhledání zaparkovaného vozu nebo ovládání dveří. S tolika 
dostupnými informacemi a funkcemi v dosahu Vašich prstů ještě nikdy nebyla příhodnější doba 
k tomu, aby se každá cesta proměnila … v opravdu inspirující jízdu.



Informace o parkování a čerpacích stanicích. Zaparkujte 
svůj vůz rychle. Systém Vám ukáže dostupná parkovací místa 
již před příjezdem do cíle. Potenciálně volná parkovací místa 
na ulicích jsou zobrazována na základě historických dat. 
Dostupnost parkovacích míst mimo ulice je barevně odlišena. 

Pokud Vám dochází palivo, systém Vám ukáže nejbližší 
čerpací stanice včetně cen paliv z online databáze společnosti 
TomTom, abyste si mohli efektivně naplánovat zastávku pro 
tankování.

Lokální vyhledávání a předpověď počasí. Hledáte 
restauraci, kde podávají suši? Supermarket? Nebo konkrétní 
místo setkání? Jednoduše použijte funkci lokální vyhledávání. 
Bude Váš víkend v přírodě slunečný, nebo deštivý? Raději si 
zkontrolujte předpověď počasí. Po zadání destinace se Vám 
zobrazí čtyřdenní souhrnná předpověď včetně minimálních 
a maximálních teplot, rychlosti větru a pravděpodobnosti 
slunečného počasí nebo deště.

Doprava live. Navigační systém poskytuje velmi přesné 
informace o dopravě v reálném čase, které se aktualizují každé 
dvě minuty, abyste přesně věděli, kde je doprava plynulá 
a kterým oblastem se máte vyhnout. Systém Vás upozorní na 
případnou dopravní zácpu a navrhne Vám alternativní trasy.

Android Auto® zajistí dokonalé propojení mezi Vaším vozem 
a telefonem, abyste díky minimálnímu riziku rozptylování 
Vaší pozornosti dojeli bezpečně do cíle. Prostřednictvím 
jednoduchého, intuitivního rozhraní budete mít přístup 
například k navigaci s Google Maps, aplikacím, hudbě 
a hlasovému ovládání. Systém také automaticky sdružuje 
informace na přehledné „kartičky“, které zobrazuje pouze 
v případě potřeby.

Apple CarPlay® je chytrý způsob, jak bezpečně používat 
iPhone i za jízdy. Všechny funkce, které budete chtít používat, 
naleznete na displeji Vašeho vozu e-Soul, abyste mohli 
používat navigaci, telefonovat a poslouchat hudbu a současně 
se po celou dobu soustředit na řízení. Služba Apple CarPlay® 
není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být 
omezená. *   K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem.

** V některých zemích mohou být tyto služby omezeny legislativou.

Nechte se informovat.  
Vydejte se na průzkum.
Těšíte se každý den, jaké vzrušující zážitky Vám život s novým ránem přinese? Jdete 
vstříc dobrodružstvím, která na Vás čekají za dalším horizontem? Právě pro Vás je tu 
Kia. S palubními službami Kia Connect bude Vaše cestování chytřejší a bezpečnější, od 
každodenního dojíždění do zaměstnání přes víkendová dobrodružství až po spontánní cesty 
do neznáma. Využívejte výhody spolehlivého a přesného vedení trasy, které Vám pro každou 
jízdu nalezne nejrychlejší cestu do cíle pomocí informací o dopravě v reálném čase. Zůstaňte 
ve spojení se vším, co se děje, s využitím služeb doprava live, lokální vyhledávání a počasí. 
Kamkoli Vás život zavane, služby Kia Connect Live Services jsou připraveny*.



Systém autonomního nouzového brzdění (FCA). Kia e-Soul používá systém FCA značky Kia, který 
zabraňuje kolizím, nebo minimalizuje jejich následky. Systém sleduje rychlost jízdy vozidla  
a jeho vzdálenost od ostatních vozidel, cyklistů a chodců. Řidiče vizuálně upozorní na riziko kolize. 
Poté následuje vibrování volantu. Pokud řidič ani pak nereaguje, začne vůz automaticky brzdit.

Oceňujte efektivitu.

Pokročilý adaptivní tempomat (SCC). Pokročilý 
adaptivní tempomat SCC reguluje pomocí 
kamery a radarového senzoru jak rychlost jízdy, 
tak i vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla. 
Jakmile vozidlo vpředu zrychlí, e-Soul se vrátí 
k nastavené rychlosti jízdy. Jestliže vozidlo 
vpředu zpomalí a v důsledku toho nemůže být 
dodržena nastavená bezpečná vzdálenost, sníží 
systém rychlost jízdy, nebo dokonce vůz zastaví. 
Je to užitečná funkce, zejména v popojíždějící 
dopravě.

Přestože je Kia e-Soul zcela zasvěcena dobrodružství a zábavě, je také 
dobré vědět, že jste nepřetržitě chráněni souborem vyspělých asistenčních 
systémů Kia ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Řada inteligentních 
bezpečnostních inovací pomáhá snižovat mnohá rizika a minimalizovat 
stresové situace, k nimž dochází v současném silničním provozu poměrně 
často. Díky tomu bude každá jízda bezproblémová a budete si ji moci ještě více 
užívat.

Systém následování v jízdním pruhu (LFA). 
Tento systém činí obrovský skok směrem 
k částečně automatizované jízdě. LFA ovládá 
akceleraci, brzdění a řízení v závislosti na vpředu 
jedoucích vozidlech. Díky tomu bude Vaše jízda 
v dopravních zácpách snadnější a bezpečnější. 
Systém používá kameru a radarové senzory 
k zachování bezpečné vzdálenosti od vpředu 
jedoucího vozidla a sleduje podélné značení 
na vozovce a pomáhá udržovat vůz uprostřed 
jízdního pruhu. LFA funguje při rychlosti jízdy od 
0 do 130 km/h.

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKAS),
DAW a HBA. Pokud začnete vyjíždět z jízdního 
pruhu, LKAS Vás upozorní a dokonce zasáhne 
do řízení, aby vrátil vůz zpět do jízdního pruhu. 
Systém sledování únavy řidiče (DAW) aktivuje 
zvukové upozornění a zobrazí výstražný symbol, 
jakmile zjistí, že se během řízení zhoršuje Vaše 
soustředění. Automatické přepínání dálkových 
světlometů (HBA) navíc samočinně zapne 
tlumená světla, aby zabránilo oslňování ostatních 
řidičů za tmy. Je-li to možné, přejde posléze 
automaticky zpět na dálková světla.

Systém sledování mrtvého úhlu (BCW). 
Systém sledování mrtvého úhlu má radarové 
senzory, které sledují situaci v zónách slepého 
úhlu. Symbol na vnějším zpětném zrcátku Vás 
upozorní na přibližující se vozidla.

Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem 
pro zamezení zadním kolizín (BCA-R). Systém 
BCA-R používá radarové senzory ke sledování 
oblasti po levé a pravé straně vozu a upozorní 
Vás na vozidla, která se přibližují po obou 
stranách, nebo dokonce začne aktivně brzdit.



Head-up displej (HUD).  Inovativní head-up displej Kia minimalizuje rozptylování řidiče promítáním nejdůležitějších provozních údajů, 
jako je rychlost jízdy, bezpečnostní ukazatele a pokyny navigačního systému přímo na skleněný panel nad přístrojovou deskou. HUD 
poskytuje také informace audiosystému.

Užívejte si vzrušení.
Kia e-Soul je důkazem, že elektromobil může kombinovat charakter 
a vzrušení s nejmodernější technikou i všemi přednostmi crossoveru. 
Ekologická jízda je díky tomu opravdu velmi přitažlivá a atraktivní.

Volič jízdních režimů DMS. Kia e-Soul se přizpůsobí Vašemu 
oblíbenému stylu jízdy. Na výběr máte režimy „Normal“, který 
optimalizuje zážitky z jízdy s ohledem na požadavky typického 
řidiče, nebo „Eco“ či „Eco+“, jejichž účelem je maximální 
prodloužení dojezdu. Naopak režim „Sport“ zrychluje reakce vozu 
na řízení a motoru na povely pedálu plynu, čímž zaručuje nejvyšší 
úroveň jízdní dynamiky.

Bazdrátová nabíječka mobilních telefonů (Qi). Užívejte si 
praktického nabíjení bez kabelu. Stačí, když odložíte kompatibilní 
chytrý telefon do přihrádky na středové konzole s funkcí 
bezdrátového nabíjení smartphonu. Systém Vás dokonce při 
vystupování z vozidla upozorní, že jste zařízení nechali v nabíječce.

Vyhřívání sedadel vpředu a vzadu. Pocit příjemného tepla 
a zvýšení komfortu cestování v zimě vytvoří vyhřívání sedadel 
vpředu i vzadu. Vyhřívání je nastavitelné v několika stupních 
intenzity.



Energeticky hospodárný systém tepelného čerpadla. Systém 
tepelného čerpadla modelu Kia e-Soul šetří energií a prodlužuje 
dojezd zpětným získáváním energie z odpadního tepla, 
vyzařovaného chladicí kapalinou elektrického poháněcího ústrojí.

Energeticky hospodárná individuální klimatizace. Výběrem 
individuálních zón může řidič omezit činnost klimatizace pouze 
na jím obsazenou část vnitřního prostoru, zatímco neobsazené 
zóny klimatizovány nejsou. Tím se snižuje množství spotřebované 
energie a prodlužuje dojezd modelu Kia e-Soul.

Rekuperace kinetické energie. e-Soul nabízí novou generaci 
systému rekuperace kinetické energie se dvěma různými režimy 
pro specifické provozní podmínky. Výsledkem je mimořádně 
hospodárná jízda a další prodloužení dojezdu. Pokud si zvolíte 
řízení „jedním pedálem“ nebo podržíte levou páčku na volantu 
po dobu minimálně 0,5 sekundy, může vozidlo zpomalovat až 
do úplného zastavení, aniž byste museli sešlápnout pedál brzdy. 
Systém vrátíte do obvyklého režimu uvolněním levé páčky nebo 
aktivací páčky na pravé straně.

Systém vyhřívání akumulátorů. Sada akumulátorů, umístěná 
pod podlahou modelu Kia e-Soul, zahrnuje systém vyhřívání 
akumulátorů, který zajišťuje hladké spuštění elektrického pohonu 
v chladnějším počasí. Zároveň se snižují ztráty nabití akumulátorů 
u zaparkovaného vozidla za nízkých teplot. Na 10,25“ dotykovém 
displeji si můžete snadno nastavit specifický čas pro spuštění 
vyhřívání akumulátorů před zahájením jízdy.

Programovatelné nabíjení. Na praktickém 10,25“ dotykovém 
displeji můžete nastavit čas zahájení nabíjení Vašeho vozu Kia 
e-Soul – například pokud chcete využít levnější noční proud. 
Elektromotor. Účinná a lehká sada akumulátorů, umístěná pod 
podlahou interiéru modelu Kia e-Soul, je nabízena ve dvou verzích 
pro hospodárné cestování s maximální flexibilitou.

* z 80 kW nebo výkonější rychlonabíječky          ** z 50 kW nebo výkonější rychlonabíječky

Vysokovýkonné akumulátory s prodlouženým dojezdem 
64 kWh/elektromotor 150 kW

Standardní akumulátory se stadnardním dojezdem
39,2 kWh/elektromotor 100 kW

Rychlé nabíjení za 42 minut
(z 20 % na 80 %)*

Standardní nabíjení za 9,5 hodiny
(až 100 %)

Rychlé nabíjení za 42 minut
(z 20 % na 80 %)**

Standardní nabíjení za 6,5 hodiny
(až 100 %)

Kia e-Soul nabízí elektrickou jízdu, která je zábavná, elegantní a zároveň 
přispívá k ochraně životního prostředí. Od okamžiku, kdy stisknete tlačítko 
pro spuštění pohonu, se můžete těšit na pohotové reakce elektromotoru, 
který umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,6 sekundy a nejvyšší rychlost 
167 km/h. Navíc máte na výběr dvě sady akumulátorů s různým dojezdem 
na jedno nabití – s výkonější verzí ujedete až 452 km, druhá verze poskytuje 
dojezd až 276 km.

Važte si vytrvalosti.



Barvy karoserie – dvoubarevná lakování

Bílá Clear + červená Inferno (střecha) (AH1)

Červená Inferno + černá Cherry (střecha) (AH4)

Černá Cherry + červená Inferno (střecha) (AH5) Modrá Neptune + černá Cherry (střecha) (SE2)

Važte si exkluzivity.
Interiér modelu Kia e-Soul je stejně vzrušující jako jeho exteriér díky 
atraktivním variantám vnitřní výbavy, pečlivě vybraným materiálům 
a odvážným ozdobným prvkům a povrchovým úpravám. Vyberte si 
čalounění sedadel tkaninou – a užívejte si nejvyšší úrovně komfortu a stylu.

Executive – jednobarevný interiér s čalouněním
černou tkaninou. Černý interiér s čalouněním sedadel tkaninou 
saténově chromovanými vnitřními klikami dveří a tmavě 
stříbrným ozdobným obložením vnitřních výplní dveří ve spojení 
s čalouněním loketních opěrek umělou kůží s šedým prošíváním. 
a úpletem v elegantní černé barvě s šedým prošíváním, doplněný

Kia e-Soul svým designem oslavuje radost z naprosto harmonického spojení 
přírody a technologie. Na výběr máte 6 elegantních jednobarevných  
a 4 pestrých dvoubarevných lakování karoserie, která kombinují hlavní barvu 
s jasnými metalickými odstíny. Ať si vyberete jakoukoli kombinaci, výsledek si 
budete stále znovu užívat.

Zbožňujte exteriér.

Barvy karoserie – jednobarevná lakování 

Bílá Snow, perleťový lak (SWP) Černá Cherry (9H)

Modrá Neptune (B3A)Červená Inferno (AJR)

Šedá Gravity (KDG)

Oranžová Mars (M3R)



Tajemství výjimečného stylu spočívá v příslušenství, které k svému vozu přidáte. Kia e-Soul 
nabízí široký výběr kvalitních doplňků pro ještě vyšší úroveň elegance, komfortu a ochrany. 
Od jedinečných ozdobných fólií až po designové příslušenství do interiéru a mnoho dalších 
prvků. Požádejte svého prodejce Kia, aby vás seznámil s kompletní nabídkou.

Ještě intenzivnější zážitky.

Polepy karoserie, ve tvaru bumerangu.Zvýrazněte siluetu svého 
vozu Kia e-Soul a nechte vyniknout jeho uhlazené křivky. Tento 
tvar bumerangu vyvolává dojem, že při každé jízdě se pozornost 
ostatních stáčí na váš vůz. K dispozici v červené barvě chilli, 
námořnické modré a metalické černé. Tyto vysoce kvalitní polepy 
karoserie jsou odolné vůči dešti nebo bouřce a nevadí jim ani 
používání těch nejintenzivnějších mycích programů.

Koberec zavazadlového prostoru. Ať už převážíte svého zvířecího 
mazlíčka nebo týdenní nákup, díky tomuto stylovému koberci 
zůstane váš zavazadlový prostor čistý a stále jako nový.

Vana zavazadlového prostoru. Bez ohledu na to, jak zablácené 
nebo zašpiněné mohou být vaše věci, Tato na míru tvarovaná 
vana ochrání váš zavazadlový prostor. Má trvanlivý, protiskluzový 
a voděodolný povrch a je opatřena zvýšenými okraji. Vzorek 
protiskluzového povrchu brání nákladu v samovolném pohybu. 
Vyznačuje se stejným designovým motivem jako pryžové koberce 
pro všechny druhy počasí, a vhodně tak doplňuje interiér vašeho 
vozu Kia e-Soul.

Pryžové koberce do každého počasí,s šedým logem. Ať už máte 
za sebou jakékoliv dobrodružství, nemusíte si při návratu do svého 
vozu dělat starosti s botami od bláta nebo od písku. Tyto odolné 
koberce s přizpůsobeným tvarem jsou opatřeny logem vozu 
v šedé barvě a upevňovacími body, které je pevně drží na místě. 
Vyznačují se výrazným designem, jenž tematicky dokonale ladí 
s vanou zavazadlového prostoru. Díky syntetické pryži neobtěžují 
zápachem klasických pryžových koberců.

Velurové koberce. Udržte svoji kabinu déle bez poskvrny. Tyto 
velmi kvalitní velurové koberce ochrání interiér vašeho vozu 
a současně vylepší jeho vzhled. Přední koberce jsou opatřeny 
logem Soul a na místě je drží upevňovací body a protiskluzový 
podklad.

Nabíjecí kabel s brašnou.Rychlé nabíjení (střídavé) vašeho 
nového elektromobilu nemůže být jednodušší a rychlejší.Nabíjecí 
kabel pro režim 3 je vybaven konektory typu 2 na obou koncích 
a můžete jej používat pro každodenní nabíjení na veřejných 
a domácích nabíjecích stanicích, které jsou vybaveny zásuvkami 
typu 2. Konektor typu 2 zaručuje bezpečné automatické zajištění 
jak na voze, tak na nabíjecí stanici.



17“ kola z lehké slitiny

Kola

Technické údajeRozměry (mm)

Užívejte si všech prvků.
Kia e-Soul nabízí rozsáhlou výbavu, včetně rozmanitých prvků, dodávaných na 
přání, a vyspělou konstrukci, díky níž získají Vaše zážitky  
z elektrické jízdy ještě více na charakteru a výjimečnosti.

Záruka Kia platí do ujetí 150 000 km. Záruka je platná ve všech členských státech EU (a také v Norsku, Švýcarsku, na Islandu a Gibraltaru). Odchylky podle platných 
záručních podmínek, např. pro lak a výbavu, podléhají místní legislativě a podmínkám. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP) 156 - 157 kWh a 0 g/km.

Informace o pneumatikách, týkající se spotřeby paliva a dalších parametrů v souladu s Nařízením EU č. 2020/740, jsou k dispozici na našich webových stránkách  
[www.kia.cz]. Uvedené údaje o pneumatikách jsou pouze pro informaci.

Celková délka 4 195

Celková šířka 1 800

Celková výška 1 605

Rozvor 2 600

Standardní dojezd Prodloužený dojezd

Elektrický motor Typ Synchronní motor s permanentním magnetem

Max. výkon (kW) 100 150

Max. točivý moment (Nm) 395 395

Baterie Typ LIPB (Baterie typu Lithium-Ion Polymer)

Napětí (V) 327 356

Capacity (kWh) 120 180

Kapacita (kWh) 39.2 64

Výkon (kW) 104 170

Hmotnost (kg) 317 457

Výkon Akcelerace 0-100 km/h (s) 9.9 7.9

Maximální rychlost (km/h) 157 167

Elektrický dojezd (km) 276 452

Spotřeba energie (Wh/km) 156 157

Pohotovostní hmotnost (kg) 1 593 1 758

Maximální hmotnost (kg) 2 025 2 180

Rozvor náprav (přední) 1 565

Rozvor náprav (zadní) 1 575

Převis (přední) 865

Převis (zadní) 730

Prostor pro nohy (vpředu/vzadu) 1 044/927

Prostor pro hlavu (vpředu/vzadu) 1 013/988 (bez střešního okna) 
  973/988 (se střešním oknem)

Šířka ve výši ramen (vpředu/vzadu) 1 410/1 390

Zavazadlový prostor (l dle VDA) 1 339



Pokud si pořídíte nový vůz Kia, chceme, abyste cítili těsné sepjetí se svými 
zážitky z jízdy, a to nejen dnes, ale také v dalších letech. Proto pro všechny 
nové vozy Kia platí exkluzivní rozšířené záruky.

Vše, co potřebujete  
pro maximální pocit jistoty.

7letá záruka na vozidlo. Všichni majitelé vozů Kia těží  
z výhod 7leté záruky na nový vůz, s omezením na  
150 000 km (až 3 roky bez omezení; od 4. roku do ujetí  
150 000 km). Bezplatná záruka na celý vůz je přenosná na 
následné majitele za předpokladu pravidelné údržby vozu 
v souladu se servisním plánem.

7letá záruka Kia na akumulátory verzí EV/HEV/PHEV. 
Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů

v elektromobilech. (EV), hybridních vozech (HEV) a externě 
nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia  
mají konstrukci, koncipovanou pro dlouhou životnost.  
Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první 
registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující 
je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové 
akumulátory (48 V nebo 12 V) v částečně hybridních vozidlech 
(MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první 
registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. 

*Pouze u elektromobilů (EV) a externě nabíjitelných 
hybridních vozidel (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení 
kapacity akumulátorů pod hranici 70 %. Na snížení kapacity 
akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se 
záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity 
akumulátorů postupujte podle pokynů v návodu k obsluze. 
Více informací o záruce Kia naleznete na www.kia.cz.



Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

Oficiální dovozce:
Kia Czech s.r.o.
Jihlavská 1558/21, Praha 4, 140 00
kia-info@kia.cz, www.kia.cz

K21.01115 


