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Prijzen 

De Soul EV valt in de 4% bijtellingscategorie voor ‘zuinige auto van de zaak’

Afleveropties

Afleverpakket (Gevarendriehoek, EHBO-set, twee 
veiligheidsvestjes, opbergtas, map voor boorddocumentatie)

 € 45,00

Lakbescherming  € 198,00

* De fiscale waarde wordt gebruikt voor de berekening van de bijtelling.
**  De consumentenadviesprijs is inclusief kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten,handling- en 

administratiekosten, recyclingbijdrage, legeskosten, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer.
*** Bijtellingsbedrag per maand gebaseerd op een belastingtarief van 38,10%.

Soul EV

Batterij Uitvoering kW (pk) CO2

Netto 
catalogusprijs BTW BPM Fiscale  

waarde *
Consumenten- 
adviesprijs **

Bijtelling per 
maand ***

30kWh Edition 81 (110) 0  € 29.252,07  € 6.142,93  € -    € 35.395,00  € 36.325,00  € 45,00 

Opties

Metallic lak  € 574,38  € 120,62  € -    € 695,00  € 695,00   €  0,89 
De bovenstaande uitvoering is enkel uit voorraad leverbaar. Raadpleeg uw Kia-dealer voor de actuele voorraad.
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Uitrusting 

Edition

6 airbags (vóór-, zij- en gordijn airbags)

Remenergiegeneratie voor laden batterij bij remmen

8" full map navigatiesysteem met achteruitrijcamera 

Sfeerverlichting rondom luidsprekers

Bluetooth connectiviteit met stuurwielbediening

AUX- en USB-aansluiting vóór

Supervision cluster

Dual zone climate control

Cruise control met snelheidsbegrenzer

Elektrisch bedienbare handrem 

Parkeersensoren vóór en achter

AC tot 6.6kW aansluitpunt

DC Chademo tot 100kW aansluitpunt (snel laden)

Laadkabel voor publiek laden (AC Type 1 – Type 2)

Laadkabel voor laden via wandcontactdoos

Battery heating system

Flex steer

Elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare 
buitenspiegels met LED-richtingaanwijzer

Elektrisch bedienbare ramen vóór en achter

Panorama schuif-/kanteldak

Smart key met start-/stopknop

Projectiekoplampen

LED-dagrijverlichting

LED-achterlichten

Mistlampen vóór

Lichtsensor

16" lichtmetalen velgen met aerodynamische wielkappen

Privacy glass

Lederen stuurwiel en pookknop

Automatisch dimmende binnenspiegel

Stuurwielverwarming

Stoelverwarming vóór

Verkrijgbaar in Cherry Black of Clear White

3



Uitrusting 

UITRUSTING (vervolg) Edition

VEILIGHEID & TECHNIEK
ABS Antiblokkeersysteem s
ESC Elektronische stabiliteitscontrole s
HAC Hellingproefassistentie s
TPMS Bandenspanningscontrolesysteem s
ISOFIX bevestigingspunten Buitenste zittingen s
Kinderslot s
Startblokkering s
Veiligheidshamer s
MULTIMEDIA
Speakers Twee vóór en achter s

Tweeters vóór s
COMFORT
Climate control Dual zone met "Driver-only" functie voor energiebesparing s
EXTERIEUR
16" lichtmetalen velgen 205 / 60 R16 (met aerodynamische wielkappen) s
Getinte ramen rondom s
INTERIEUR
12 volt aansluting Vóór en in bagageruimte s
Bagagenet s
Kaartleeslampjes s
Vloermatten s
Opbergvak voor zonnebril s
Verlichting voor make-up spiegels s
STOELEN
Bekleding Stof afgewerkt met blauwe stiksels s

Stof afgewerkt met grijze stiksels bij exterieurkleur Cherry Black s
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel s
Neerklapbare achterbank 60:40 s
s: standaard; o: optie; -: niet leverbaar
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Technische gegevens 

TECHNISCHE GEGEVENS 30kWh

MOTOR Elektromotor
Type motor Permanente magneet AC synchroonmotor
Max. vermogen (kW (pk) / tpm) 81 (110) / 2.730 ~ 8.000
Max. koppel (Nm / tpm) 285 / 0 ~ 2.730
Brandstof Elektriciteit

TRANSMISSIE
Versnellingsbak Traploze transmissie

AANDRIJVING
Eindoverbrenging (constant): 8.206

BATTERIJ
Type LiPB (Lithium Ion Polymeer Batterij)
Voltage (Volt): 375
Capaciteit (Ah): 80
Energie (kWh): 30
Kracht (kW): 80
Gewicht (kg): 289,50

GEWICHT
Leeggewicht (kg): 1.480
Maximale toegestane gewicht (kg): 1.960
Maximum daklast (kg) 0
Maximaal aanhangwagen gewicht (kg):
- geremd 0
- ongeremd 0
Kogeldruk (kg) 0

VERBRUIK
Actieradius (volgens NEDC-norm): 250
Gemiddeld verbruik (Wh/km): 143

PRESTATIES
Maximumsnelheid (km/u): 145
Acceleratie 0-100 km/u (s): 11,2

AFMETINGEN EN INHOUDEN
Exterieur lengte / breedte / hoogte (mm): 4.140 / 1.800 / 1.593
Wielbasis (mm): 2.570
Spoorbreedte voor (mm): 1.576
Spoorbreedte achter (mm): 1.585
Grondspeling (mm): 151
Maximaal aantal inzittenden: 5
Inhoud bagageruimte (VDA meetmethode): (stoelen rechtop, gemeten tot ramen / stoelen 
neergeklapt, gemeten tot aan dak)

281 / 891

Verbruikscijfers worden officieel gemeten tijdens Europese homologatietesten in overeenstemming met EU richtlijn 2004/3/EC
Onder normale omstandigheden kunnen verbruikscijfers afwijken door o.a. rijstijl, snelheid, gebruik van comfort-/nevenverbruikers, buitentemperatuur, aantal passagiers/bagage en topografische 
omstandigheden.
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ALGEMEEN

KIA TOTAALGARANTIE

>  7  jaar volledige fabrieksgarantie (max. 150.000 km) Eerste 3 jaar: volledige fabrieksgarantie zonder kilometerbeperking
> 5  jaar lakgarantie (max. 150.000 km)
> 12 jaar carrosseriegarantie zonder kilometerbeperking
> 3  jaar audiogarantie (max. 100.000 km)
>  7  jaar Kia Internationale Wegenhulp (K.I.W.), indien jaarlijks verlengd bij uw Kia-dealer
> 2  jaar accessoires zonder kilometerbeperking 

BIJTELLINGSCATEGORIEËN

>  4%: 0 gr/km CO2 uitstoot (bij een fiscale waarde van meer dan € 50.000 geldt een bijtelling 
van 22% over de volledige fiscale waarde boven de € 50.000 in het geval van een EV)

> 22%: ≥ 1 gr/km CO2 uitstoot

BPM REGELING VANAF 1 JANUARI 2019

De BPM wordt per 1 januari 2019 bepaald op grond van de volgende differentiaties:
1. BPM starttarief van € 360,- voor auto's met een CO2 uitstoot ≥ 1 gram
2. BPM op basis van CO2 uitstoot per gram

Grenswaarden BPM-opslag boven de grenswaarde
0 gr.  €  0,-
≤ 71 gr. €  2,-
≥ 72 gr. ≤ 95 gr. €  60,-
≥ 96 gr. ≤ 139 gr. €  131,-
≥ 140 gr. ≤ 156 gr.  €  215,-
> 156 gr. €  429,-

3. Voor dieselmotoren wordt voor elke gram CO2 (>61 gr/km) een dieseltoeslag berekend.  
Deze toeslag bedraagt € 88,43 per gram.

De eventuele voortvloeiende bedragen op grond van de BPM-wetgeving zijn reeds verwerkt in 
consumentenadviesprijzen. De BPM voor Plugin-hybrid uitvoeringen wordt volgens een afwijkende calculatie 
berekend.

Het kan voorkomen dat, als gevolg van een aanpassing in de berekeningsmethode van de overheid of wijzigingen in specificaties van de auto, een in deze prijslijst 
genoemde CO2 uitstoot en/of energielabel niet overeenkomt met de door het RDW gebruikte waarde. Dit kan tot gevolg hebben dat het vastgestelde BPM-bedrag 
op het moment van tenaamstelling van het kenteken afwijkt van het in deze prijslijst genoemde bedrag. Kia Motors Nederland B.V. en haar verkooporganisatie 
zijn in dat (eventuele) geval niet aansprakelijk voor afwijkingen in de prijsstelling. Mogelijke verschillen zijn te allen tijde voor rekening van de koper.
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KIA FINANCE
Kia Finance is dé financieringsmaatschappij van Kia. Kia Finance biedt u 
de best passende financieringsmogelijkheid op maat. Maatwerk komt 
tot uitdrukking door bijvoorbeeld rekening te houden met een in te ruilen 
auto, maar ook door een restwaarde in de financiering mee te nemen. 
Deze lost u niet af waardoor u een lager maandbedrag creëert. En wilt 
u uw auto uitbreiden met extra opties of accessoires? Geen probleem. 

Voor enkele euro’s per maand meer, breidt u uw nieuwe Kia naar wens 
uit. Dit zijn slechts enkele unieke voordelen van financieren via uw Kia 
dealer. Heeft u interesse, of vragen over de auto financieringen van Kia 
Finance? Op kia.com vindt u meer informatie. Of vraag uw Kia dealer 
naar de brochure.

Model Contante 
waarde

Inruil & 
Aanbetaling

Totale 
kredietbedrag Slot-termijn

Jaarlijks 
kosten-

percentage

Debet rentevoet 
op jaarbasis 

(vast)

Termijnbedrag 
per maand

Duur Krediet-
overeenkomst 

in maanden

Totale door de 
consument te 

betalen bedrag

Picanto 1.0 MPi 
EconomyLine 4-zits € 13.495,00 € 4.348,09 € 9.146,91 € 6.072,75 7,99% 7,99% € 134,95 36 € 10.930,95

Rio 1.0 T-GDi 100pk 
ComfortLine € 19.995,00 € 6.442,39 € 13.552,61 € 8.997,75 7,99% 7,99% € 199,95 36 € 16.195,95

Stonic 1.0 T-GDi 100pk 
ComfortLine € 21.995,00 € 7.086,79 € 14.908,21 € 9.897,75 7,99% 7,99% € 219,95 36 € 17.815,95

Ceed 1.0 T-GDi 
ComfortLine € 22.845,00 € 7.360,66 € 15.484,34 € 10.280,25 7,99% 7,99% € 228,45 36 € 18.504,45

Ceed SW 1.0 T-GDi 
ComfortLine € 23.845,00 € 7.682,86 € 16.162,14 € 10.730,25 7,99% 7,99% € 238,45 36 € 19.314,45

Niro 1.6 GDi Hybrid DCT6 
ComfortLine € 27.995,00 € 9.019,99 € 18.975,01 € 12.597,75 7,99% 7,99% € 279,95 36 € 22.675,95

e-Niro 64kWh  
DynamicLine € 42.510,00 € 13.696,72 € 28.813,28 € 19.129,50 7,99% 7,99% € 425,10 36 € 34.433,10

Sportage 1.6 GDi 
ComfortLine € 33.395,00 € 10.759,87 € 22.635,13 € 15.027,75 7,99% 7,99% € 333,95 36 € 27.049,95

Optima 1.6 T-GDi DCT7 
DynamicPlusLine € 37.895,00 € 12.209,77 € 25.685,23 € 17.052,75 7,99% 7,99% € 378,95 36 € 30.694,95

Optima SW 1.6 T-GDi DCT7 
DynamicPlusLine € 39.395,00 € 12.693,07 € 26.701,93 € 17.727,75 7,99% 7,99% € 393,95 36 € 31.909,95

Sorento 2.2 CRDi 
DynamicLine € 59.995,00 € 19.330,39 € 40.664,61 € 26.997,75 7,99% 7,99% € 599,95 36 € 48.595,95

Stinger 2.2 CRDi  
GT-Line

€ 62.995,00 € 20.296,99 € 42.698,01 € 28.347,75 7,99% 7,99% € 629,95 36 € 51.025,95

Het betreft een niet-doorlopend kredietaanbod vanKia Finance, merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en 
standaard informatieblad in de showroom. Uw Kia-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Kia Finance en uw Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u 
gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
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Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van 
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. De 
modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt 
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien 
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, zoals de getoonde audio-
apparatuur, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Alle genoteerde prijzen en 
als standaard vermelde uitrustingen zijn VRIJBLIJVEND en kunnen te allen tijde, zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, hetgeen dus inhoudt, dat pas op de dag 
van aflevering de prijs en de uitrusting definitief worden vastgesteld. Neem voor actuele 
informatie contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

kia.com

OFFICIAL SUPPLIER

KIA MOTORS NEDERLAND B.V. 
De Corridor 25 
3621 ZA BREUKELEN 
Postbus 83 
3620 AB BREUKELEN 
kia.com 
info@kia.nl
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