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Život je takový, jaký si ho uděláte.

Vítejte ve světě Kia.

Život je úžasný. Je zářivý, nepředvídatelný a vzrušující ve 

všech ohledech. Cokoliv se stane, kamkoliv se vydáte a vše, 

co objevíte, Kia bude vždy u toho.

My u značky Kia jsme zasvětili své životy tomu, abychom 

se podíleli na vytváření lepší budoucnosti. To je důvod, 

proč vyvíjíme a vyrábíme automobily, které vám umožní 

objevovat nové horizonty. Automobily se vzrušujícím 

designem, pokrokovými technologiemi a promyšlenými 

detaily. Automobily, jejichž kvalitu potvrzuje výjimečná  

7letá záruka. Vše, co děláme, má jediný cíl: vždy naplnit 

vaše představy. Říkáme tomu umění překvapit.

Nyní vás zveme na bližší prohlídku, která vám jedno 

překvapení odhalí. 
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 NOVÁ 
KIA SOUL
DOBIJTE SVOJI 
VÁŠEŇ PRO ŘÍZENÍ
DOBIJTE SVOJI 
VÁŠEŇ PRO JÍZDU
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Začněte den trochu jinak: s novou Kia Soul EV, která je prvním čistě elektrickým vozem Kia s nulovými emisemi. Tento 100% elektrický vůz s prak
tickým dojezdem a smělým vzhledem staví na unikátních proporcích a stylu modelu Kia Soul. Soul EV jde však ještě dál a ohromuje exkluzivním, 
výrazně kontrastním dvoubarevným lakem karoserie, LED světly pro denní svícení, poutavými předními světlomety a zadními svítilnami.

7letá záruka Kia na nové vozy nebo do ujetí 150 000 km.  
Platí ve státech Evropské unie (včetně Norska, Švýcarska, 
Islandu a Gibraltaru), řídí se místními podmínkami.
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DOBIJTE
SVŮJ SOUL
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88

PŘIPOJTE SE 
STYLOVĚ
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Užijte si jízdu ve výrazném, dvoubarevně provedeném interiéru, kde posádku rozmazlují a inspirují hladké povrchy a organicky zaoblené tvary. 
Velké a intuitivně navržené přístroje jsou líbivé a současně pokrokové. Díky nim máte snadný přístup k mnoha službám zábavního a komuni
kačního systému, můžete zjišťovat stav nabití akumulátoru, zjistit trasu a vzdálenost k nejbližší dobíjecí stanici, nastavit klimatizaci nebo si 
vybrat vaši oblíbenou skladbu. Vícebarevné osvětlení reproduktorů v předních dveřích navodí rytmickou atmosféru v interiéru. 
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Integrované výdechy ventilace a reproduktory Výdechy ventilace jsou jednolitě spojeny s „levi-
tujícími“ reproduktory a společně tvoří stylový prvek interiéru.    Zadní parkovací kamera  

Zařadíte-li zpátečku, na displeji se objeví aktuální obraz prostoru za vozem, včetně ukazate-
lů, znázorňujících šířku vozidla.    Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS) Pokud tlak v někte-

ré ze pneumatik klesne pod stanovenou úroveň, na přístrojovém panelu se rozsvítí varovná 
kontrolka.

Dálkové ovládání rádia Intuitivně rozmístěné ovladače na volantu umožňují ovládat 
hlasitost a volit rozhlasové stanice, aniž byste museli sundat ruce z volantu.  
  Tempomat/Omezovač rychlosti Pomocí ergonomicky tvarovaných tlačítek si nastav-

te tempomat, aniž byste sundali ruce z volantu.    Posilovač řízení Flex Vyberte si ze 
tří nastavení řízení: komfortní pro snadné řízení ve městě, normální pro běžné pod-

mínky a pocit z řízení a sportovní pro vzrušující jízdu na dálnicích.

Startovací tlačítko umístěné u voliče jízdních režimů je nejen pohodlně 
přístupné, ale také dodává sportovní nádech.    Elektrická parkovací brzda 

(EPB) Místo rukojeti parkovací brzdy stačí jednoduše zatáhnout za ovlá dací 
tlačítko parkovací brzdy. 

Nová Kia Soul má vše, co si přejete: digitální rádio, 
MP3 přehrávač, navigační systém a couvací kameru. 

Užívat si také budete sedmiletou aktualizaci navigač-
ních map, což představuje šest každoročních aktuali-

zací mapových podkladů pro nové vozy Kia, které jsou 
z výroby vybavené navigačním systémem MOBIS.

PŘIPOJTE SE 
STYLOVĚ
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POZNEJTE
SVOJI KOMFORTNÍ ZÓNU
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Uvnitř vozu Kia Soul EV najdete velké množství prvků, které vám nabídnou komfort a pohodlí. Díky dostatku místa pro nohy a hlavy všech 
cestujících je propracovaný interiér vozu Kia Soul EV prostorný a současně uvolňující. Koneckonců jste obklopeni ekologicky získanými mate riály, 
které jsou zároveň šetrné k přírodě – od polstrování a čalounění až po čalounění sedadel a koberečky.

POZNEJTE
SVOJI KOMFORTNÍ ZÓNU
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Kožené čalounění (volitelná výbava)

Látkové čalounění (standardní výbava)

Látka eco (standardní výbava)Kůže (volitelná výbava)

Vyhřívaná druhá řada sedadel 
Cestující ve druhé řadě sedadel si 
v chladných zimních dnech také 

mohou užívat dvoustupňového vy 
hřívání. 

Ventilace předních sedadel 
Pro ještě větší pohodlí posádky mohou 

být sedadla řidiče a spolujezdce vybave
na ventilací. Ventilátory v sedáku a opě

radle produkují chladivý vzduch, který 
vás v horkých dnech osvěží, zatímco 

vyhřívání sedadel zaručí příjemně teplé 
prostředí v zimním období. 
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Přístrojový štít
Technologicky vyspělý digitální pří

strojový štít obsahuje 3,5palcový 
OLED displej palubního počítače, který 

přináší nejdůležitější informace o voze. 
Palubní počítač zobrazuje, kolik kilo

metrů jste již ujeli a kolik jich ještě 
zbývá do dalšího nabití.  

Středový panel 
Zde se prolíná vysoká kvalita Kia 

s nejmodernějšími technologiemi: na 
středovém panelu je umístěn infor

mační displej, který nabízí jednoduchý 
přístup k nejrůznějším informacím, 
ovládacím prvkům a navigačnímu 

systému.

Sledujte výkon, spotřebu energie a další důležité informace na snadno čitelných displejích v pří
strojovém štítě a na ergonomicky umístěném středovém panelu.

BUĎTE
V OBRAZE

8 palcový

informační displej
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Protože je Soul EV jediný elektromobil postavený na základě kompaktního SUV, nabízí nejen hospodárnou jízdu v městských aglomeracích, 

ale také působivou přepravní kapacitu. Zatímco uvnitř vozu je dostatek místa pro všechny cestující, Kia Soul EV také nabízí vysokou úroveň 

praktičnosti a objemný zavazadelník. Opěradla zadních sedadel lze rozdělit v poměru 60:40 a zároveň složit do roviny. Díky tomu se do 

úložného prostoru vejde velké množství zavazadel nejrůznějších tvarů a velikostí.

PROŽIJTE 
VOLNÝ ČAS STYLOVĚ

Sklopná opěradla zadních sedadel, dělená v poměru 60:40 
Abyste převezli maximální množství nákladu, opěradla zadních 

sedadel jsou sklopná do roviny a dělená v poměru 60:40.

Úložný prostor pod podlahou 
Pod podlahou zavazadlového prostoru je 

k dispozici přihrádka, do níž lze uložit cen
nosti, nářadí nebo dobíjecí kabely – daleko 

od zvědavých pohledů.   

281 litrů

zavazadlového prostoru 
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NOVÉ
POJETÍ CESTOVÁNÍ

14

212 km

dojezd na
jedno nabití*

zrychlení 
z 0-100 km/h

  11,2 s
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NOVÉ
POJETÍ CESTOVÁNÍ Mechanika pohonu se možná změnila, ale s vozem Kia Soul EV je výsledek pořád stejný: čistá radost z jízdy. Jakmile usednete za volant, užívá

te si mimořádného výkonu a točivého momentu. Živý motor vozu Soul EV vykazuje ohromující akceleraci z 0 na 100 km/h za 11,2 s a maximál
ní rychlost 145 km/h. Dojezd 212 km* a nulové emise CO2 apelují na vaše ekologické smýšlení. Agilní ovladatelnost, nízko položené těžiště 
a minimální hluk od kol zaručují vynikající stabilitu a jízdní komfort pro řidiče i jeho spolujezdce.

15
* Měřeno podle nového evropského jízdního cyklu.
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OVLÁDNĚTE
ULICEŽivot ve městě je s vozem Kia Soul EV příjemnější. Díky mimořádné ovladatelnosti, prvotřídním výkonům a pohotovým reakcím jsou ulice města 

pro řidiče jedno velké hřiště. Pro spolujezdce je jízda díky nízko položenému těžišti a sníženému valivému hluku pneumatik pohodlnější a vyvá
ženější. A protože jde o bezemisní automobil, je Kia Soul EV také šetrná k životnímu prostředí. Co říkáte na takový život v harmonii?
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OVLÁDNĚTE
ULICE

emise CO2 0  g/km
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PROMYŠLENÁ
HODSPODÁRNOST

27 kWh

kapacita
akumulátoru 81,4 kW

maximální výkon

18

Akumulátor (lithium-iontový polymer)

Lithiumiontový akumulátor je umístěný pod 
podlahou prostoru pro posádku a jeho kapacita 
27 kWh postačuje na pozoruhodný dojezd 212 km. 

Elektromotor

Hospodárný a lehký elektromotor s výkonem 81,4 kW 
a točivým momentem 285 Nm zaručuje působivou 
akceleraci z nulové rychlosti nebo při předjíždění 
v nízkých rychlostech.

Max. výkon (kW) 81,4 Max. toč. mom. (Nm) 285
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Energeticky úsporná klimatizace

Energeticky úsporná klimatizace se řídí počtem cestujících 
ve voze a v případě, že je řidič ve voze sám, systém 
klimatizuje pouze oblast okolo jeho sedadla. Snižuje se 
tak energetická zátěž systému a prodlužuje dojezd vozu 
Soul EV. 

Energeticky úsporné tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla jsou ve srovnání s konvenčními systémy 
úspornější. Tepelné čerpadlo modelu Soul EV zvyšuje 
dojezd tím, že využívá ztrátového tepla vzniklého při 
chlazení elektrického pohonu. 

Každý detail Kia Soul EV je navržen s ohledem na hospodárnost. Dojezd vozu je závislý na stavu nabití akumulátoru, a proto mnoho systémů 
vozu, včetně brzdění, vyhřívání a chlazení, je navrženo tak, aby energii šetřily nebo dokonce doplňovaly. Dokonce si můžete váš Soul EV během 
nabíjení dopředu předehřát a vychladit.

Přístupy šetřící energii

Vyrazíteli na cestu s plně nabitým 
akumulátorem, funkce předehřívání 
a chlazení interiéru účinně prodlouží 
dojezd modelu Soul EV.  

S maximální rychlostí 145 km/h 
a točivým momentem dostupným již 
od nulových otáček je Soul EV velmi 
svižný.

Rekuperační brždění do akumulátoru 
ukládá přebytečnou kinetickou energii, 
takže ji při následném zrychlení můžete 
znovu využít. 

Veřejná dobíjející místa lze použít 
k dobíjení akumulátoru ve chvíli, kdy je 
váš Soul EV zaparkovaný. 

maximální výkon

19
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SNADNÉ
NABÍJENÍ

20

standardní nabíjení 
(6,6 kW/100 % nabití)

 méně než 5 hodin
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Nabíjení vozu Soul EV už nemůže být jednodušší: odsuňte kryt v přední masce vozu a zapojte standardní střídavý nabíjecí kabel do klasické 
domácí zásuvky, nebo připojte stejnosměrný rychlodobíjecí kabel do příslušného nabíjecího portu, jako je například veřejná nabíjecí stanice. 
Indikátor stavu nabíjení je od dobíjecích portů umístěných v přední masce vozu viditelný přes čelní sklo. Nejsouli nabíjecí kabely používány, lze 
je uložit do přihrádky umístěné pod dnem zavazadlového prostoru.

Indikátor stavu nabíjení
Uprostřed přístrojové desky, pod čelním sklem, 

je umístěn půlkruhový displej, tvořený třemi 
LED diodami. Díky němu můžete kontrolovat 

stav nabití akumulátoru i zvenku.

Nabíjecí port
Díváte-li se na Soul EV zepředu, pravou část přední masky lze odsunout 

směrem ke středu. Pod krytem je umístěn standardní i rychlodobíjecí 
port. Jejich podsvícení zlepšuje viditelnost v noci.

21

standardní nabíjení 
(6,6 kW/100 % nabití)
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a
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do rychlosti 20 km/h

se aktivuje virtuální
zvuk motoru

REVOLUČNÍ
MOBILITA A OCHRANA

Virtuální zvuk motoru 
Tichá od přírody. Kia Soul EV vydává 
pečlivě naladěný varovný zvuk, který 
chodce včas upozorní na to, že jedete. 
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a
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6 6 bezpečnostních airbagů

Stabilizační systém VSM 
Stabilizační systém VSM zaručuje, že vaše vozidlo zůstává stabilní i ve chvíli, kdy brzdíte 
a zatáčíte současně, nebo když prudce zrychlujete – a to zejména na mokrém, kluzkém nebo 
rozbitém povrchu. 

V duchu nejvyšší ochrany a komfortu vás Soul EV nejen hospodárně odveze, kam potřebujete, ale také vám poskytne komplexní ochranu. Pro 
maximální stabilitu vozu jsou akumulátor, elektromotor, převodovka a řidicí jednotka umístěny co nejníže. Jsou také součástí pevné struktury 
karoserie, která chrání prostor pro posádku.  

Asistent rozjezdu do kopce HAC 
Asistent rozjezdu do kopce HAC 

zabraňuje vozu couvnout dolů při 
rozjezdu do prudkého stoupání. 

Systém jemně aktivuje brzdy až po 
dobu dvou sekund, zatímco vy máte 

čas pohodlně přesunout nohu z brz-
dového na plynový pedál.

Brzdový asistent BAS
Brzdový asistent BAS velkou měrou 

zkracuje brzdnou dráhu vozu při náh-
lém brzdění tím, že v případě nut-
nosti aplikuje maximální brzdný 

účinek soustavy. 

Elektronický stabilizační systém ESC 
Elektronický stabilizační systém sni-

žuje riziko smyku a pomáhá řidiči 
udržet kontrolu nad vozem ve chvíli, 

kdy se vychýlí ze zamýšleného směru 
nebo při náhlém brždění. 

REVOLUČNÍ
MOBILITA A OCHRANA

Airbag řidiče, spolujezdce, boční a hlavové airbagy 
Systém šesti airbagů poskytuje ochranu všem cestujícícím.
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VYBERTE SI BAREVNÉ SCHÉMA 
Soul EV je navržen pro oslavu přírody a technologie. Dodává se ve stylových jednobarevných a dvoubarevných provedeních, které kombinují živé 
metalické odstíny. Takže bez ohledu na to, jakou barevnou kombinaci zvolíte, příroda a městský život se v tomto odvážném elektromobilu Kia 
setkaly v dokonalém souladu. 

Rozměry karoserie (mm)
Kola 
z lehkých slitin

1 800

1 576 (16" pneumatiky) 

1
 5

9
3

 

1 588 (16" pneumatiky) 840 2 570 730

4 140

Aerodynamická, pětipaprsková 
16palcová kola z lehkých slitin 

snižují odpor vzduchu a pomáhají 
zvyšovat dojezd.

1 800

1 576 (16" pneumatiky) 

1
 5

9
3

 

1 588 (16" pneumatiky) 840 2 570 730

4 140 1 800

1 576 (16" pneumatiky) 

1
 5

9
3

 

1 588 (16" pneumatiky) 840 2 570 730

4 140

Barvy karoserie

Perleťově bílá + modrá Electronic Blue (ACN) Modrá Caribian Blue + bílá (AAT)Bílá Solid White (1D)

Stříbrná Titanium Silver (IM) Černá a červená (ABR)
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Kromě nulových emisí se Soul EV chlubí také vyso
kým stupněm šetrnosti k životnímu prostředí při 
výrobě a následné biologické rozložitelnosti po ukon
čení životního cyklu.

Kia Soul EV jako první v automobilovém průmyslu 
získala certifikát UL Enviromental Validation za použi
tí materiálů s bio původem oxidu uhličitého. Pět nově 
vyvinutých, k přírodě šetrných materiálů zahrnuje látku 
z termoplastického elastomeru a plasty na bázi  celulózy 
nahrazující plasty vyrobené na bázi ropy. V interiéru 
jsou použity nové vodou ředitelné barvy a antibakte
riální látky. 

Společnost Kia Motors se zavázala k ochraně život
ního prostředí a udržitelnému rozvoji. Náš čistý výrob
ní systém zvyšuje rychlost obnovy zdrojů a naše vozy 
jsou navrhované s ohledem na pozdější likvidaci.

Stručně řečeno, zavázali jsme se k hledání nejlep
šího řešení, jak snížit spotřebu energie, a k boji proti 
změnám klimatu. Kia Soul EV je nejnovější a prozatím 
nejvíce ekologický důkaz naší snahy.

Bio
materiály 

dílů 
interiéru

17
Díly na bázi ropy nahradily díly z cukrové třtiny; plasty 

na bázi ropy byly nahrazeny plasty na bázi celulózy.  

 Deformační ochranné prvky, polstrování stropu, 
obložení dveří a sloupků, čalounění sedadel, podlahová 

krytina atd.

Méně 
ředidel

díly 
interiéru

3 Vodou ředitelné laky a barvy nahradily konvenční 
látky s chemickými rozpouštědly.  

 Podlahová konzole, audio panel, výdechy ventilace 

Bio MaterialsAnti
bakteriální

díly 
interiéru

3
Jako náhrada existujících plastových dílů se 
používají antibakteriální látky a barvy.  

 Topení, ventilace, klimatizace, kryty, přepínače

Technické údaje Rozměry (mm)

Elektromotor
Max. výkon (kW) 81,4

Max. točivý moment (Nm) 285

Akumulátor

Druh Ion-lithiový polymer

Kapacita (kWh) 27

Výkon (kW) 90

Výkonnost

Zrychlení z 0-100 km/h 11,2

Max. rychlost (km/h) 145

Max. stoupavost (%) 33

Dojezd na nabití (km) 212 *

Emise CO2 (g/km) 0

Celková délka 4 140

Celková šířka 1 800

Celková výška 1 593

Rozvor 2 570

Rozchod (př./zad.) 1 576/1 585

Převis (př./zad.) 840/730

Délka interiéru 1 869

Šířka interiéru 1 410

Výška interiéru 1 193

Objem zavazadlového prostoru (l, VDA) 281

25
* Měřeno podle nového evropského jízdního cyklu

VALIDATED
PLASTY POUŽITÉ V INTERIÉRU 
VOZU SOUL EV OBSAHUJÍ 
10 % ORGANICKÉHO UHLÍKU 
NA BIOLOGICKÉ BÁZI 
23942G.

UL.COM/ECV

Nová Kia Soul EV zaujme dosud neznámou aplikací  
ekologických materiálů v interiéru vozů značky Kia.

SPOJTE SE  
S PŘÍRODOU 
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POTĚŠENÍ 
Z JÍZDY

26
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7letá záruka Kia

Každý vůz Kia těží z výhod 7leté záruky Kia na nové vozy nebo do ujetí 

150 000 km (neomezený počet najetých kilometrů do tří let, od čtyř let do 

150 000 najetých kilometrů). Tato komplexní záruka je zdarma a je přenosná 

na dalšího majitele za předpokladu, že vůz byl pravidelně servisován v souladu 

se servisním plánem. 

5letá záruka na lak a 12letá záruka na prorezavění

Vysoce kvalitní lak zaručuje dlouholetou ochranu a lesk karoserie vašeho nového 

vozu Kia, který je také vybaven vynikající antikorozní ochranou a 12letou zárukou 

proti prorezavění.

Zůstaňte v kontaktu s Kia

Pro nejnovější informace a novinky navštivte stránky www.kia.com. Zjistěte více 

o značce Kia a naší skvělé nabídce nových vozů. Získejte aktuální informace o našich 

úspěších na poli vývoje alternativních paliv, jako je zkapalněný plyn nebo hybridní 

a vodíková technologie. Nebo se informujte o tom, na čem právě pracuje naše výzkumné 

středisko.

Jsme také zapojeni do významných sportovních událostí: Kia je oficiálním partnerem UEFA 

i FIFA. Sponzorujeme tenisový turnaj Australian Open a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.

Financování

Váš místní prodejce Kia vám může pomoci s výběrem finančního plánu, který bude nejvíce 

vyhovovat vašim potřebám. Prosím, informujte se o podrobnostech. 

7letá záruka Kia 
7letá záruka Kia na nové vozy nebo do ujetí 150 000 km. 
Platí ve státech Evropské unie (včetně Norska, Švýcarska, 
Islandu a Gibraltaru), řídí se místními podmínkami.



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 MOTORS CZECH s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K14.01216

Váš prodejce Kia:

www.kia.com


