
Érvényes: 
2018. május 25-től | 1Árlista | Soul EV

FIFA 2018 HIVATALOS PARTNER

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a KIA Motors Hungary a mindenkori változtatás jogát fenntartja. Az akciós ár kizárólag abban az esetben vehető igénybe magányszemélyek, illetve az egyéb flottakedvezményre 
jogosult ügyfelek részére, amennyiben hozzájárulnak, hogy a KIA Motors Hungary Kft. bizonyos személyes adataikat a gyártásmegrendelési ügymenetének optimalizálása és üzemeltetése érdekében kezelje. A 
részletekért látogasson el a www.kia.com/hu/adatvedelmi-kozpont oldalra és olvassa el az új gépjármű vásárlására vonatkozó adatkezelési tájékoztatót. Minden jog fenntartva. © Kia Motors Hungary Kft.
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Elektromos

HATÓTÁVOLSÁG (KM)* 250

MAX. TELJESÍTMÉNY (KW/LE) 81,4 / 109

LISTA ÁR

10 159 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL**

8 349 000

**A Nemzetgazdasági Minisztérium a 100% elektromos hajtású gépjár művek vásárlásához a bruttó vételár 21%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű kormányzati támoga tást nyújt, 
amit a KMH még további 310 000 forint összegű támogatással egészít ki. A kormány zati támogatás pályázat útján vehető igénybe. A további részletekért keresse fel az e-mobi.hu weboldalt.

*Az új európai vezetési ciklus (NEDC) szerint, normál használatnál mért érték (30 kWh változat esetén), mely külső tényezők függvényében változhat, kiemelten a következőktől: 
egyéni vezetési stílus és töltési szokások, választott útvonal, időjárási viszonyok, guminyomás, össztömeg stb.

TOVÁBBI OPCIÓK         ÁR

PANORÁMA NAPFÉNYTETŐ  + 250 000 Ft    

BŐR ÜLÉSEK + 300 000 Ft    

A MINŐSÉG VÉDJEGYE

7 ÉV GARANCIA

Minden KIA modell kíméletlen teszteken 
bizonyította megbízhatóságát és ellenálló-
ságát, ezért piacvezető garanciális feltéte-
lekkel kínáljuk. Minden Kia 7 évre / 150 000 
kilométerre érvényes újautó-garanciában 
részesül (3 évig korlátozás nélkül, a 4. évtől 
150 000 kilométerig). »

7 ÉV TÉRKÉPFRISSÍTÉS

Minden új Kia autót, mely gyárilag beépített 
LG navigációs eszközzel rendelkezik évente 
1, összesen 6 alkalommal ingyenes térkép-
frissítéssel kínáljuk. Egyedülálló ajánlat, 
mely gondoskodik róla, hogy navigációs 
rendszere mindig naprakész legyen. »

AKÁR MÁR 
1 MODELLRE IS

Készlet erejéig

https://www.kia.com/hu/modellek/soul-ev/
https://www.kia.com/hu/modellek/soul-ev/
http://www.kia.com/hu/flotta/ajanlatok/
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AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG EX

6 légzsák S
ABS + BAS + ESS (Blokkolásgátló, Vészfékrásegítő rendszer, Vészfékezés jelző rendszer) S
ESC + HAC + VSM (Elektronikus Menetstabilizáló, Visszagurulás gátló rendszer, Járműstabilitás-szabályozás) S
TPMS (Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer) S
Övfeszítő elöl S
ISOFIX biztonsági gyerekülés rögzítés S

VILÁGÍTÁS/KILÁTÁS

LED hátsólámpa S
LED nappali menetfény S
Első projektoros ködfényszóró S
Projektoros fényszóró S
Hazakísérő fény S

TECHNOLÓGIA

Tolatóradar S
Első, hátsó parkoló asszisztens S
Tolatókamera S
Elektromos rögzítőfék S
Fedélzeti számítógép S
Supervision műszeregység S
Intelligens kulcs nyomógombos indítással S

KÉNYELEM/FUNKCIONALITÁS

Elektromos ablakemelő (elöl és hátul) S
Állítható magasságú vezető ülés S
Fűthető első ülések S
Fűtött kormány S
Négy irányban állítható szervokormány (elektromos) S
Flexibilis kormányszervó (3 fokozat) S
Bőr kormány és sebességváltó gomb S
Automata kétzónás légkondicionáló S
Hátsóablak fűtés időkapcsolóval S
Automatikusan sötétedő belső visszapillantó tükör S
12V csatlakozó a középkonzolon (2 db) S
12V csatlakozó a csomagtérben S
60:40 arányban dönthető hátsó ülés S
Automatikusan záródó ütközésérzékelő központi zár S
Elektronikus indításgátló rendszer S
Elektromos fűtött külső tükör S
Elektromosan bezáródó konvex külső tükör integrált irányjelzővel S
Automata tempomat sebességhatárolóval S
Defektjavító készlet S

KOMMUNIKÁCIÓ/NAVIGÁCIÓ/MULTIMÉDIA

RDS rádió, MP3 lejátszó, USB csatlakozó, DAB 6 hangszóróval S
Navigáció (7") TomTom Service szolgáltatással S
Bluetooth S
Multifunkciós kormánykerék S

BELSŐ MEGJELENÉS

Fényes fekete műszerfal betét S
Bőrülések O
Könyöktámasz tároló rekesszel az első ülésekhez S
Padló alatti tároló rekesz a csomagtartóban S
Csomagrögzítő háló S
Hátsó könyöktámasz S
Csomagtér világítás S
Térképolvasó lámpa, napszemüvegtartóval S
Piperetükör a napellenzőben S
Velúr padlószőnyeg, bőr szervizkönyv mappa S

KÜLSŐ MEGJELENÉS

Sötétített hővédő üveg (sötétítés első ajtók és szélvédő kivételével ) S
Panoráma napfénytető O
Színre fújt ajtókilincs S
Színre fújt lökhárító S
Fényezett külső tükrök S
Hátsó ablaktörlő mosóval S
16" könnyűfém keréktárcsa S

GARANCIA

7 év vagy 150 000 km teljes körű garancia S
12 év átrozsdásodás elleni garancia S

JELMAGYARÁZAT
S A felszereltség tartalmazza
O Kiegészítőként rendelhető
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SOUL EV MŰSZAKI ADATOK

MOTOR Elektromos

Motor típus Permanens Mágneses AC Szinkron Motor

Hatótávolság* 250 km

Max. teljesítmény  
(LE / fordulat/perc)

81.4 / 2730-8000

Max. nyomaték  
(Nm / fordulat/perc)

285 / 0-2730

Max. sebesség (km/h) 145

SEBESSÉGVÁLTÓ

Automata

730 8402570

4140

1588 (16” kerékkel)

SOUL EV KÜLSŐ MÉRETEK (MM)

1576 (16” kerékkel)
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MŰSZAKI ADATOK (MM)

Teljes hossz 4140
Teljes magasság  
(tetősín nélkül)

1593 Akkumulátor kapacitás 30 kWh

Teljes szélesség  
(külső tükrök nélkül)

1800 Tengelytáv 2570 "Csomagtér kapacitás 
(hátsó ülések előrehajtva) (l)" 281 / 891

ECO kéttónusú szürke szövet

Snow White Pearl + 
Electronic Blue

Vanilla Shake

Black Cherry

Caribbean Blue + 
Clear White

Titanium Silver Clear White

Cherry Black + 
Inferno Red

Bright Silver

youtube.com/user/KiaMotorsHungary

flickr.com/photos/kiamotorshungary plus.google.com/112423924836927261174

instagram.com/kiamotorshungary

facebook.com/KIAMotorsMagyarorszag

*Az új európai vezetési ciklus (NEDC) szerint, normál használatnál mért érték (30 kWh változat esetén), mely külső tényezők függvényében változhat, kiemelten a következőktől: 
egyéni vezetési stílus és töltési szokások, választott útvonal, időjárási viszonyok, guminyomás, össztömeg stb.

https://www.youtube.com/user/KiaMotorsHungary
https://www.flickr.com/photos/kiamotorshungary
https://plus.google.com/112423924836927261174
https://www.instagram.com/kiamotorshungary/
https://www.facebook.com/KIAMotorsMagyarorszag

