Az e-Soul.

Hagyd, hogy a mozgás
inspiráljon! Bemutatkozik
az új Kia márka.

Az inspiráció nem jön magától. Leginkább akkor kerít hatalmába, ha kilépünk
komfortzónánkból, és új környezet vesz körül bennünket. Ilyenkor más
szemszögből figyelhetjük meg a világot magunk körül, és persze új álláspontot
alakíthatunk ki. Ehhez természetesen elengedhetetlen a mozgás. A Kia
arra törekszik, hogy megismertesse vásárlóival a mozgás inspiráló erejét,
egyszersmind lehetőséget adjon számukra, hogy kihozzák magukból a legtöbbet.
Ezért van, hogy minden, amit készítünk, motiváló környezetet teremt és új
ötleteket szül. Csatlakozz ehhez az izgalmas utazáshoz, és ismerd meg, miként
inspirál a mozgás!

Ünnepeld a kiválóságot!

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 a
tulajdonosa.

Kedveld a kivételességet!
Bárhonnan is szemléljük, a Kia e-Soul igazi egyéniség. Elég egy pillantást vetni
az ötödik ajtót körbefonó, térhatású LED-lámpákra vagy a hátsó lökhárítóra,
és már nem kérdéses: ez a modell a jövőt vetíti elénk. Emellett a gyakorlati
szempontoknak is messzemenőkig megfelel, hiszen a rakodóperem alacsony, a
csomagtartó pedig kifejezetten nagy.

Dobd fel a hétköznapokat!
Állj meg egy pillanatra, és add át magad az esztétikai élménynek! Engedd,
hogy tekinteted végigszaladjon az egyedi sziluetten és a markáns vonalakon,
mielőtt megpihenne a C-oszlopot díszítő Soul-logón. Hogy igazán lenyűgözzön
a látvány, 5 egyszínű és 4 kéttónusú fényezés közül választhatsz, sőt, újonnan
fejlesztett, 17 colos könnyűfém kerekekkel rendelheted meg a modellt. Igazítsd
saját ízlésedhez az e-Soult!

Minden elemében LED-es fényszóró. A nappali menetfénnyel kiegészített, LED-es első lámpatestek
összetettek, mégis tökéletesen belesimulnak a formatervbe.

Engedj a csábításnak!
A 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 rajtad múlik –
nyolc tónus és hat fényjáték közül választhatsz.

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 tájékoztat. Ráadásként, a több egyidejű
kapcsolatra képes Bluetooth révén akár két okostelefon is társítható a rendszerhez.
Az egyik hagyományos módon párosítható, a másik zenelejátszásra használható.

Supervision műszerfal. Rendkívül könnyen leolvasható, logikusan felépülő,
7”-os képátlójú, digitális OLED-kijelző. Ez az ultramodern megjelenítőeszköz
minden fontos információt megjelenít, beleértve a megtett távot és az aktuális
hatótávolságot is.

Maradj kapcsolatban!
Meríts inspirációt!
Mi, a Kiánál hiszünk abban, hogy a kapcsolatok végtelen lehetőséget tartogatnak, a
lehetőségek pedig arra inspirálnak, hogy új ötleteket dolgozzunk ki. Mindegy, hogy hol jársz
és mit keresel, az autóban, akár telefonálás közben is kipattanhat fejedből a szikra. A Kia
Connect alkalmazás és ugyanerre a névre keresztelt fedélzeti rendszer tervezésekor arra
törekedtünk, hogy folyamatosan és zavartalanul tájékozódhass az autódról, illetve az utazásról.
A hangutasításokkal is vezérelhető, online navigációs rendszer például valós idejű forgalmi
információkkal támogat a közlekedés során, többek között a töltőpontokról, a parkolóhelyekről,
az időjárásról és az érdekes helyekről (POI-król). A Kia Connect segítségével okostelefonodat
is csatlakoztathatod autódhoz, így nagy parkolókban is könnyedén megtalálhatod autódat, sőt
távolról is nyithatod-zárhatod az ajtókat, és a kocsiból kiszállva is támaszkodhatsz a navigációs
rendszerre. Hála a fejlett, intuitív felhasználói felületeknek, egyetlen mozdulattal elérheted a
különféle funkciókat, amivel értékes időt takaríthatsz meg. Ez az igazán inspiráló autózás.

Mindig menetre kész. A fedélzeti szolgáltatások teljes sorát
felkínáló Kia Connect rendszer könnyen értelmezhetően részletes
tájékoztatást ad az utazásról. Előnyei, hogy valós idejű forgalmi
információk alapján tervezi meg a leggyorsabban megtehető
útvonalat, és menet közben is folyamatosan frissíti az adatokat,
beleértve az érkezés várható időpontját is. Felvilágosítást ad az
időjárásról, a rendelkezésre álló parkolóhelyekről, az érdekes
helyszínekről (POI-ról), valamint a töltőpontokról is. A maximális
kényelemért és menetbiztonságért hangutasításokkal is
vezérelheted. A beállítások személyi profilhoz rendelhetők és
elmenthetők, így bármikor visszaállíthatóak. A fedélzeti navigáció
naptárja szinkronizálható az okostelefonodéval, így a tervezett
találkozók helyszínére irányíthat a rendszer.

Kényelmes kapcsolat. Az okostelefonra telepíthető Kia Connect
alkalmazás akkor is teljes körűen tájékoztat, ha éppen nem
ülsz az autóban. A ,,Keresd meg az autómat” szolgálatatás
segít rátalálni a nagy parkolókban és az ismeretlen utcákon.
Miután leparkoltál, a ,,Navigálás az utolsó kilométeren” funkció
átadja a stafétát telefonod navigációs rendszerének, onnantól
a mobileszköz nyújt iránymutatást, míg teljesen el nem éred úti
célod. Amennyiben valakinek odaadod a kocsidat, a parkolóinas
funkcióval folyamatosan nyomon követheted a járművet. Ha
újra beülsz az autóba, a telefonodon megtervezett és beállított
útvonalat egyetlen mozdulattal átküldheted a fedélzeti
rendszernek. Mindemellett az ajtók távoli nyitására-zárására is
lehetőséged van, és áttekintheted korábbi utazásaidat, illetve a
hozzájuk kapcsolódó adatokat.

* Ultramodern információs és vezérlőközpont a Kiádban. A szolgáltatások az új autó átvételétől, azaz a vételi megállapodás létrejöttétől számított hét éven át teljesen
ingyenesek, de a feltételek időközben változhatnak. A működtetésről és a felhasználási feltételekről a Kia-márkakereskedőknél, valamint a kia.com honlapon kaphatsz
bővebb tájékoztatást. A rendszer iOS- és Android-alapú készülékekkel egyaránt kompatibilis, működése során pedig adatforgalmat bonyolíthat, amiért mobilszolgáltatód
− szerződéstől függően − díjat számíthat fel.

Egy érintés mindent elárul. Ha elektromos Kiát vezetsz, az
okostelefonra telepíthető Kia Connect alkalmazás és a fedélzeti
rendszer folyamatosan tájékoztat az autóval, illetve az utazással
kapcsolatban. A program távoli vezérlésre is lehetőséget ad,
azaz mobilról is elindítható, befejezhető vagy időzíthető a töltési
folyamat. A klímavezérlővel távolról aktiválhatod, valamint
időzítheted a légkondicionáló rendszert, és előre beállíthatod az
utastér hőmérsékletét. A Kia Connect online adatbázisában nem
csak a nyilvános töltőállomások helyzete szerepel, a valós idejű
információkon alapuló tudástár azt is elárulja, hogy hol és milyen
típusú töltőcsatlakozók szabadok éppen.

Biztonsági és szerviztámogatás. A Kia Connectnek
köszönhetően biztonságban tudhatod autódat, hiszen − értesítőés figyelmeztetőüzenetek formájában − mindig kommunikál
veled. A rendszer átfogó tájékoztatást küld okostelefonodra, s
nemcsak a nyitva maradt ablakokra és a lemerült akkumulátorra
figyelmeztet, hanem a járművel kapcsolatos egyéb információkat
is megosztja veled. Ha például a 12 voltos akkumulátor
felszültségszintje egy bizonyos szint alá esik, azonnal jelez a
rendszer, ahogy akkor is, ha ,,feltörés” veszélye áll fent vagy
mozgást érzékel a hátsó ülésen (pl. bent felejtett háziállat). Akkor
is riaszt a rendszer, ha a váltó parkolófokozatban (P) van, és a
motor üzemkész, de valamelyik ajtó nyitva van.

A Kia Connect képernyőjéről készült felvételek csupán illusztrációs célt szolgálnak, nem feltétlenül a legfrissebb Kia Connect App és Kia Connect fedélzeti szolgáltatás
szerepel fotókon. Ha kérdésed merülne fel a szabályozással és a jogi háttérrel kapcsolatban, kérjük, olvasd el a felhasználási feltételeket rögzítő Kia Connect Használati
feltételek dokumentumot!

Parkolásra és töltőpontokra vonatkozó információk.
A gyors és egyszerű parkolás érdekében a rendszer jelzi a lehetséges parkolóhelyeket, mikor megérkezel úti célodhoz. A teljes körű
tájékoztatás jegyében az utcai és a mélygarázsokban található helyeket egyaránt jelzi. Az online adatbázisból nem csak a nyilvános
töltőállomások helyzete ismerhető meg, a felhasználók a fizetési lehetőségekről, valamint a kompatibilis töltőkábelekről is információt
kaphatnak. Mindemellett a rendszer azt is elárulja, hogy az adott eszköz éppen szabad-e.

Maradj képben!
Fedezd fel a világot!
Ha szeretnéd felfedezni, mi vár rád a következő sarkon vagy akár a
horizonton túl, a Kiára mindig számíthatsz! A Kia Live Services szolgáltatások
a mindennapos ingázást, a hétvégi kalandokat és az egyszerű kiruccanásokat
egyaránt megkönnyítik és élvezetesebbé teszik. Használd ki a valós idejű
forgalmi információkon alapuló, megbízható és pontos iránymutatást, hogy
mindig megtaláld a lehető legrövidebb és leggyorsabb útvonalat! A Live
Traffic (Valós idejű forgalmi információ), a Local Search (Keresés helyben)
és a Weather (Időjárás) segítségével bárhol, bármikor tájékozódhatsz az
időjárási és útviszonyokról, valamint az adott környéken fellelhető boltokról,
éttermekről, látnivalókról stb., tehát bárhová is sodor az élet, a Kia Connect
Live Services biztos hátteret nyújt.*

Az Apple CarPlayTM egy intelligens, biztonságos módja annak,
hogy iPhone-odat vezetés közben használd. Mindent a Sportage
kijelzőjére vetít, így útbaigazítást kaphatsz, telefonálhatsz és zenét
hallgathatsz, miközben az útra összpontosítasz.

Az Android AutoTM tökéletes kapcsolatban marad a telefonoddal,
miközben minimalizálja a zavaró tényezőket, így biztonságban
vezethetsz az úton. Az egyszerű, intuitív kezelőfelületen elérhetők
a Google Térkép, az alkalmazások, a zene és a hangvezérlés, és
automatikusan egyszerű kártyákba rendezi az információkat,
amelyek éppen akkor jelennek meg, amikor szükség van rájuk.

Valós idejű forgalmi információ. A navigációs rendszer
rendkívül pontos, valós idejű, kétpercenként frissülő forgalmi
információkkal segít a közlekedésben, így elkerülheted a zsúfolt
városrészeket és megtalálhatod a könnyen járható szakaszokat.
Amennyiben a helyzet menet közben változik, a rendszer
figyelmeztet, és alternatív útvonalakat ajánl.

Keresés helyben és időjárás-előrejelzés. Boltot vagy éttermet
keresel? Vagy csak egy jó találkozóhelyszínt? Vedd igénybe
a Keresés helyben szolgáltatást! Vajon napos lesz a hétvége?
Vagy esni fog reggeltől estig? Nézd meg az időjárás-előrejelzést!
Elég megadnod a helyszínt, és máris megjelenik a négynapos
prognózis, ami a legalacsonyabb és a legmagasabb napi
hőmérsékletről, valamint a várható szélsebességről is tájékoztat,
s azt is elárulja, hogy száraz vagy csapadékos időszaknak
nézel-e elébe.

*Az Európai Adatvédelmi Rendelet ((EU) 2018/1725 ) 2018. május 25-től hatályossá vált minden tagállamban minden olyan vállalatra, amely uniós polgárok személyes
adatait tárolja vagy dolgozza fel az EU tagállamaiban.
**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.

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.

Értékeld a hatékonyságot!

Bár a Kia e-Soul elsősorban a kalandról és az élményekről szól, jó tudni,
hogy a Kia által fejlesztett 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.

Holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetés
(BCW) és ütközéselkerülő asszisztens (BCA).
Amikor sávot szeretnél váltani, a rendszer
figyeli, hogy van-e jármű a holttérben és ha
igen, figyelmeztet. Ha ennek ellenére mégis
megkezded a sávváltást, az ütközéselkerülő
asszisztens azonnal fékezni kezd, hogy
megakadályozza a balesetet.

Sávtartó asszisztens (LKAS),
Távolságifényszóró-asszisztens (HBA) és
Vezetőéberség-figyelmeztető Rendszer
(DAW). Ha az LKAS érzékeli, hogy a Kia e-Soul
irányjelzés nélkül elhagyja 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 Távolságifényszóró-asszisztens (HBA)
automatikusan kapcsolja fel és le a távolsági
fényt, hogy ne vakítsa el a szemből érkezőket.

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.

Sávkövető rendszer (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 biztonságosabbá
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.

Fedezd fel az újdonságokat!
Az ultramodern technikára épülő Kia e-Soul a különféle járműkategóriák
legnemesebb vonásait hordozza magán, így járművezetők legkülönfélébb
típusainak lehet tökéletes választás.

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. Helyezd telefonodat a
középkonzolra, és élvezd a kényelmes, vezetékmentes töltés
előnyeit! Ha a vezető kiszállásnál véletlenül a töltőn felejti a
készüléket, a rendszer automatikusan figyelmezteti.

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.

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

Head-up kijelző (HUD). A Kia innovatív vezetéstámogató eszközének köszönhetően egy percre sem kell levenned tekintetedet 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.

Kimagasló hatótávolság.
Az e-Soul a Kia elektromos autóinak minden erényét magáénak tudhatja –
szórakoztató, stílusos és környezetbarát. Csak nyomd meg a Start-gombot, és
máriis megtapasztalhatod, 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.

Akkumulátorfűtő Rendszer. A Kia e-Soul alsó részében megbújó
akkumulátorcsomagot speciális fűtőrendszer melegíti ideális
hőmérsékletre a téli napokon, hogy még kifinomultabb és
hatékonyabb legyen az autó. Emellett segít megőrizni a telepek
töltöttségi szintjét, és a 10,25”-os központi képernyőn előre
beprogramozhatod, időzítheted, hogy mikor lépjen működésbe.

Programozható töltés. A költséghatékony használat érdekében
– a 10,25”-os érintőképernyőn – beprogramozhatod, hogy mikor
kezdődjön el, illetve fejeződjön be a töltés. Így kihasználhatod,
hogy bizonyos időszakokban kedvezőbb az áram tarifája (pl.
éjszakai áram).
Elektromotor. Az utastér padlója alá helyezett, kis tömegű,
ultramodern akkumulátorok két rugalmas, energiahatékony
üzemmódot kínálnak fel az e-Soul tulajdonosának.

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)*

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

Normál töltés 9.5 óra alatt
(100%-ra)

*80 kW vagy afeletti gyorstöltővel

Energiahatékony fűtőrendszer. A Kia e-Soul fűtési rendszere
éppoly hatékony és energiatakarékos, mint maga az autó. Az
utastér felmelegítéséhez a hajtáslánc hűtőfolyadékának leadott
hőjét használja fel.
Energiatakarékos légkondicionáló rendszer. Ha a egyedül
utazol, a légkondicionáló hatókörét saját ülőhelyedre
korlátozhatod, így jelentősen csökkentheted a rendszer
energiaszükségletét, és tovább növelheted a Kia e-Soul
hatótávolságát.

Regeneratív fékrendszer. A nagyobb hatékonyság és
hatótávolság érdekében a 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.
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. Az EV és PHEV járművek
akkumulátoraira a Kia 70%-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.

**50kW vagy afeletti gyorstöltés

Normál töltés 6.5 óra
(100%-ig)

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 textilvagy bőrkárpitozást választ, esetleg a kettő kombinációját, garantált a
lehengerlő stílus és a messze átlagon felüli kényelem.

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

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 (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.

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 választhatsz. Bármelyik mellett teszed is le a voksodat,
napról napra megigéz majd a látvány.

Külső fényezés – Kéttónusú

Külső fényezés – Egytónusú

Snow White Pearl (SWP)

Gravity Grey (KDG)

Clear White + Inferno Red (AH1)

Cherry Black + Inferno Red (AH5)

Neptune Blue (B3A)

Inferno Red (AJR)

Neptune Blue + Cherry Black (SE2)

Inferno Red + Cherry Black (AH4)

Mars Orange (M3R)

Tedd átütővé az élményt!
A titok a kiegészítőkben rejlik, ezért a Kia e-Soulhoz számtalan eredeti Kia tartozékot
kínálunk. Ezekkel még szebbé, kényelmesebbé és biztonságosabbá teheted a modellt, s
élettartamát is megnövelheted. Választékunkban az egyedi matricáktól kezdve, a különleges
beltéri díszítőelemekig kizárólag kiváló minőségű, igényes alkatrészt találsz. A teljes
kínálatért érdeklődj Kia Márkekereskedődnél!

Gumiszőnyegek. Mindegy, hogy milyen kalandokba keveredsz,
mert amikor beülsz az autódba, ezek a szőnyegek nem engedik,
hogy az nedves, sáros vagy koszos legyen. A védőbetétek stílusa a
csomagtértálcáéhoz igazodik.

Textil padlószőnyegek (velúr). Őrizd meg az utasteret eredeti
állapotban ezekkel a kiváló minőségű, velúr padlószőnyegekkel!
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.

Csomagtértálca. Mindegy, hogy nedves, sáros vagy koszos
tárgyat kell beraknod, 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. Szállíthatod háziállataidat, bőröndjeidet vagy a
bevásárlókocsi tartalmát, ez a méretre szabott, kettős öltéssorokkal
készülő csomagtérszőnyeg hosszú távon is tiszta, újszerű és stílusos
megjelenést kölcsönöz az autónak.

Bumeráng formájú matricakészlet. Tedd 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...

Mode 3-as töltőkábel. A váltakozó áramú villámtöltés ennél
aligha lehetne 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.

Élvezd ki minden részletét!

Kia szolgáltatások
Magyarországon.

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.

Válaszd a Kia egyedülálló magyarországi szolgáltatásait, mellyel még nagyobb biztonságban érezheted magad! Exkluzív, csak Kia tulajdonosok számára elérhető programjaink és szolgáltatásaink további
részleteiről és a feltételekről a www.kia.com/hu oldalon olvashatsz többet. Keresd fel kedvenc márkakereskedésedet, ahol minden részletről tájékoztatnak majd!

Külső és belső méretek (mm)

Otthontöltési program.
MODE 3-as töltési megoldás, ami az otthoni töltés
legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja.
Az exkluzív program fali töltőből és a telepítési
szolgáltatásból áll, a fali töltőket 3 év garanciával
kínáljuk.
Teljes hosszúság

4195

Nyomtáv elöl (front)

1565

Teljes szélesség

1800

Nyomtáv hátul (rear)

1575

Teljes magasság

1605

Első túlnyúlás

865

Tengelytáv

2600

Hátsó úlnyúlás

730

Lábtér (első/hátsó)

1044/927

Fejtér (első/hátsó)

1013/988 (napfénytető nélkül)
973/988 (napfénytetővel)

Válltér (első/hátsó)

1410/1390

Csomagtér-kapacitás (l, VDA)

1,339

Könnyűfém keréktárcsa

17"
A gumiabroncsokra, az üzemanyag-fogyasztásra és az egyéb paraméterekre vonatkozó információk − az EU 2020/740. rendelkezésével összhangban − a www.kia.com
oldalon elérhetőek. Az abroncsokon olvasható adatok csupán tájékoztató jellegűek.
A feltüntetett méretek kiviteltől és felszereltségtől függően változhatnak!
Az e-Soul üzemanyag-fogyasztása 0 l/100 km; CO2-kibocsátása 0 g/km, elektromosenergia-fogyasztása: 155-157 Wh/100 km. A megadott fogyasztási és károsanyagkibocsátási értékek az aktuálisan hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [((EU) 2017/1153) ] szerinti mérésekből származnak. A feltüntetett értékek
meghatározása az RDE (ang.röv.) (valós Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó,
világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt.
Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

Premium Value Program.
Költségként elszámolható havi bérleti díj
Áfa-visszaigénylés
Változatlan és előre tervezhető havidíjak
Garantált maradványérték
A bérleti díjba épített főbb szolgáltatások,
pl. biztosítás, asszisztencia, karbantartás és szerviz

Rugalmas finanszírozás, rövid
gépjárműcsere ciklusokkal
Fix kamatozás
Alacsony, kedvező havi
lízingdíj
3 év ingyenes karbantartás
bármelyik hivatalos Kia
márkaszervizben

3

PREMIUM VALUE PROGRAM

ÉV

Nem hagy magadra az úton probléma esetén!
Ingyenes a garancia kezdő dátumától (Warranty Start
Date) 12 hónapig. Évenként hosszabbítható 10 éves
korig, vagy maximum 200.000 km futásteljesítményig.

Az Allianz, a Generali és a Groupama termékei
kifejezetten a Kia ügyfelek részére.*

Segít műszaki hiba, üzemanyag hiány, lemerült
akkumulátor, defekt, kulcs elvesztése vagy bezárása
esetén.

A javíthatósági határ sérülés esetén a kárkori érték
100%-a.

Vállalja például a helyszíni javítást, autómentést, tovább- vagy hazautazást, kölcsöngépjármű biztosítását,
szállást stb.*

Az első évben új értéken térít lopás, vagy totálkár
esetén.

Csereautó-térítést biztosít, ment és szállít Európa
bármely pontjáról.

*A tájékoztatás nem teljes körű, a szolgáltatásainkról további részletekért érdeklődj márkakereskedésünkben vagy a kia.com/hu weboldalon!
Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek, kizárólag a figyelemfelkeltés célját szolgálja. A részletek az egyes biztosítók esetében eltérhetnek. Ha egészen pontos
információra van szükséged, kérjük, vedd fel a kapcsolatot Kia Márkakereskedőddel!

Autózz teljes lelki
nyugalomban!
Azt szeretnénk, hogy ha Kiát vásárolsz, zavartalanul élvezhesd az autó
nyújtotta kényelmet és vezetési élményt. Nemcsak most, hanem a jövőben,
évek múltán is. Éppen ezért minden új Kia modellre különleges, kibővített
garanciát vállalunk.

7 éves járműgarancia. Minden új Kia modellre 7 éves/150 000
km-es gyártói garanciát vállalunk helyi/országos feltételek szerint.
Egyedülálló ajánlatunknak köszönhetően gépjárműved még
értékállóbb lesz, ugyanis a garancia a későbbi tulajdonosokra
szabadon átruházható, feltételezve, hogy a járművet a tulajdonos
előírásszerűen karbantartja.
7 éves Kia-garancia az EV-, HEV- és PHEV-akkumulátorokra.
Ha elektromos (EV), hibrid (HEV) vagy plug-in hybrid (PHEV)
Kia modellt vásárolsz, annak megnyugtató tudatában teheted,
hogy az akkumulátorok hosszú élettartamúak. Ezek az
akkumulátorok részei a Kia által biztosított, első használatba

vételtől számított 7 éves/150 000 km-es (amelyiket előbb éri el
az autó) garanciának. Az EV és PHEV járművek akkumulátoraira
a Kia 70%-os töltöttséget szavatol a garancia időtartama alatt. A
HEV és MHEV autóknál az akkumulátor kapacitáscsökkenésére
nem vonatkozik a garancia. Ez kisfeszültségű, 12 és 48 voltos,
lágy hibridjeink (MHEV) akkumulátoraira is vonatkozik, esetükben
kétéves, kilométer-korlátozás nélküli szavatossággal számolhatnak
a vásárlók (az első forgalomba helyezéstől számítva). Mindez
azt jelenti, hogy egyszerűen csak élvezned kell környezetbarát,
hatékony járműveink használatát, tehát hosszú éveken át
autózhatsz gondtalanul.

A lehetséges kapacitáscsökkenés minimalizálása érdekében
kérjük, kövesd a kezelési kézikönyv erre vonatkozó fejezetében
található utasításokat! További részletek a kia.com/hu/garancia
oldalon.

*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.

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, valamint szolgáltatások
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 Hungary Kft.
Infóvonal: 06-80-315-542
www.kia.com

