Nowa Kia

Z duchem czasu
Oto przepis na niepowtarzalne przeżycia.
Wykorzystać wyrazisty, wielokrotnie nagradzany
samochód. A następnie przenieść go wprost do
przyszłości. Nowa Kia Soul ma teraz jeszcze więcej
wigoru, a przy tym jest niezwykle atrakcyjna.
Jej sportowa linia i najnowocześniejsze rozwiązania
techniczne dostarczają kierowcy jeszcze więcej
przyjemności z jazdy.

Nowa Kia Soul

Wydatne nadkola, duże powierzchnie
przeszklone i rozpoznawalna, wysoka
sylwetka o płaskiej linii dachu.
Wszystko to sprawia, że Kia Soul
rzuca się w oczy.

JAKOŚĆ

Temperament,
któremu możesz zaufać
Nowa Kia Soul nie tylko przyciąga spojrzenia. To przede
wszystkim samochód z temperamentem!
Jest produkowana zgodnie z najwyższymi standardami
przemysłu motoryzacyjnego. Dzięki temu możemy z dumą
objąć ją najlepszą w branży, 7-letnią gwarancją.

7-letnia gwarancja Kia Motors
Bezpłatna gwarancja obejmuje cały samochód i przechodzi
na ewentualnych przyszłych właścicieli.
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją
na 7 lat lub 150 000 km przebiegu.
Szczegółowe warunki znajdują się w książce gwarancyjnej.
.

STYLISTYKA NADWOZIA

Nowatorska, stylowa i wyrafinowana
Przyjrzyj się jej, a dostrzeżesz wiele ciekawych akcentów stylistycznych.
Oryginalne dwukolorowe wersje nadwozia, charakterystyczne lampy przednie
ze światłami diodowymi, pionowe lampy tylne... To tylko niektóre rozwiązania,
dzięki którym Kia Soul jest jeszcze bardziej atrakcyjna wizualnie.

Diodowe światła do jazdy dziennej
i ksenonowe światła przednie
Automatycznie poziomujące się ksenonowe
światła przednie oświetlają drogę jasnym, białym
światłem. Podnosi to bezpieczeństwo jazdy nocą.
Diodowe światła do jazdy dziennej poprawiają
widoczność pojazdu w ciągu dnia.
Diodowe zespolone lampy tylne
Charakterystyczne, pionowe lampy tylne modelu
Kia Soul są nie tylko niezwykle czytelne, ale
również wyjątkowo atrakcyjne.
Elektryczne lusterka zewnętrzne
Zdalnie regulowane i podgrzewane.
Mogą być również składane.
Klapa bagażnika
Szeroka klapa bagażnika podkreśla
nowoczesność pojazdu.

WNĘTRZE

Niepowtarzalny styl
Charakterystyczne okrągłe elementy przywodzą na myśl rozchodzące się fale dźwiękowe. Kulisty uchwyt
dźwigni zmiany biegów, okrągłe moduły przycisków w kierownicy oraz sferyczne, podniesione głośniki
wysokotonowe. Wszystko to składa się na atrakcyjną i energetyzującą atmosferę wnętrza nowej Kia Soul.

Przycisk Start/Stop
ulokowany wygodnie obok
dźwigni zmiany biegów to
rozwiązanie znane z aut
sportowych.

WNĘTRZE

Idealne połączenie elegancji i funkcjonalności
Każdy element stylistyczny wnętrza Kia Soul jest starannie przemyślany, dobrany i dopracowany.
W ten sposób jej projektantom udało się połączyć elegancję z funkcjonalnością.

Przyjemność prowadzenia
Ergonomiczna kierownica
umożliwia intuicyjne sterowanie
systemem audio, tempomatem,
łączem Bluetooth, układem
wspomagania Flex Steer
i komputerem pokładowym.
Jest również dostępna w wersji
obszytej skórą.

Nowy zestaw wskaźników
Pomiędzy zegarami
nowoczesnego
zestawu wskaźników
umieszczono 4,3-calowy ekran
ciekłokrystaliczny. Wyświetla
on najważniejsze informacje
dotyczące pojazdu.

Jakość przede wszystkim
Wnętrze Kia Soul jest eleganckie
i dopracowane. Uzyskano to dzięki
zastosowaniu miękkich w dotyku
materiałów i wysokiej dbałości
o szczegóły. Wystarczy spojrzeć
na staranne obszycia tapicerki
skórzanej.

TECHNOLOGIA I ROZRYWKA

Idealny związek
Niezwykle praktyczne rozwiązania pozwalają kierowcy koncentrować się na prowadzeniu
i czerpać z niego całą przyjemność. Należą do nich zestaw wskaźników z opcjonalnym 4,3-calowym
wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, nowy system nawigacji z 8-calowym ekranem i najwyższej
jakości system nagłośnienia.

System dźwiękowy Infinity
W skład zaawansowanego
systemu audio marki Infinity®
(standard z systemem nawigacji)
wchodzi 8 głośników i wzmacniacz
zewnętrzny.

System nawigacji z 8-calowym ekranem
dotykowym
Duży 8-calowy ekran dotykowy
charakteryzuje się zwiększoną czytelnością
i precyzją sterowania dotykowego.
Zapewnia wygodną obsługę systemu
audio-video i nawigacji. Obejmuje on kamerę
cofania, radioodbiornik z systemem RDS,
tuner cyfrowy, łącze Bluetooth
i wzmacniacz wewnętrzny.

Wyloty powietrza połączone
z głośnikami
Wyloty wentylacyjne po bokach
deski rozdzielczej zintegrowano
ze sferycznymi, „pływającymi”
głośnikami wysokotonowymi.
Ich okrągły kształt to motyw
przewodni całego wnętrza.

Odtwarzacz MP3, złącza AUX
i USB
Podłącz swój odtwarzacz
zewnętrzny i słuchaj ulubionej
muzyki.

System audio
Standardowy system
audio wyposażony jest
w czytelny, jednokolorowy
ekran ciekłokrystaliczny.
Umożliwia odtwarzanie
muzyki z nośnika zewnętrznego
podłączonego do złącza USB.

Zestaw wskaźników typu Supervision z wyświetlaczem TFT LCD o przekątnej 4,3”
Nowoczesny zestaw wskaźników typu Supervision z 4,3-calowym, wyjątkowo czytelnym ekranem
ciekłokrystalicznym prezentuje najważniejsze informacje dotyczące pojazdu. Należą do nich tryb wspomagania
kierownicy układu Flex Steer, dane komputera pokładowego czy komunikaty ostrzegawcze.

System audio z 4,3-calowym
kolorowym wyświetlaczem
System audio z funkcją My Music
i dużym, 4,3-calowym kolorowym
wyświetlaczem umożliwia
nagrywanie i przechowywanie plików
MP3 z urządzenia USB oraz szybkie
i wygodne odtwarzanie. Wyświetlacz
prezentuje również obraz z kamery
cofania.

KOMFORTOWE WNĘTRZE

Jesteś u siebie
Wnętrze Kia Soul jest nie tylko niezwykle eleganckie. Optymalne wykorzystanie miejsca zapewnia kierowcy
i wszystkim pasażerom przestronność niespotykaną w tym segmencie pojazdów.

Większa przestrzeń z tyłu
Najwięcej miejsca na nogi
i największa szerokość na
poziomie ramion na tylnych
siedzeniach. Dzięki najlepszym
parametrom w klasie Kia Soul
nie ma sobie równych.

ERGONOMIA ZA KIEROWNICĄ

Witaj w świecie komfortu
Wysoki poziom komfortu sprawia, że każda jazda nową Kia Soul
to czysta przyjemność. Bez względu na to, czy wybierasz się
na zakupy, czy w dłuższą podróż.

Wentylowane fotele przednie
Aby zwiększyć komfort jazdy, fotele
kierowcy i pasażera mogą być
wentylowane.
Wentylatory w siedzisku i oparciu
zapewniają chłód i poczucie świeżości
w upalne dni. Funkcja podgrzewania daje
z kolei pełen komfort zimą.

Fotel kierowcy regulowany
elektrycznie
8 kierunków regulacji elektrycznej fotela
kierowcy zapewnia możliwość wygodnego
dostosowania ustawień do indywidualnych
potrzeb.
Regulacja w dwóch kierunkach podparcia
odcinka lędźwiowego kręgosłupa zmniejsza
uczucie zmęczenia kierowcy podczas
długotrwałej jazdy.

Panoramiczne okno dachowe
W słoneczny dzień panoramiczne okno dachowe może
jeszcze bardziej rozświetlić wnętrze. Wystarczy tylko
nacisnąć przycisk (niedostępne w wersjach
z dwukolorowym nadwoziem).

Łatwiejsze wsiadanie
i wysiadanie
Zoptymalizowano wysokość
siedzisk foteli przednich
oraz ich odległość do dachu.
Dzięki temu zajmowanie
miejsc oraz opuszczanie
samochodu jest teraz
jeszcze wygodniejsze!

OPCJE WYKOŃCZENIA

Wyraź swój styl
Każdy znajdzie pakiet kolorystyczny odpowiedni dla siebie. Wybieraj począwszy
od spokojnych, stonowanych kolorów aż po żywe wyraziste odcienie, odzwierciedlające
charakter pełen pasji.
Tapicerka materiałowa
Wersje wyposażenia M i L obejmują duży wybór tapicerek materiałowych
najwyższej jakości w wariancie czarnym lub dwutonowym szarym.
Tapicerka materiałowa z efektownym splotem
Wersja wyposażenia XL dostępna jest z tapicerką w wariancie czarnym lub
dwutonowym czarnym. W tej wersji można również wybrać dwutonową tapicerkę
brązową z efektownym splotem lub opcjonalnie tapicerkę skórzaną.

Niezależnie od dokonanego wyboru, stylowa i elegancka
Kia Soul to pewność najwyższej jakości tapicerek
i materiałów wykończeniowych.

Dwutonowe brązowe wnętrze
(Tundra Brown + Ebony Black)

Dwutonowa tapicerka szara
(Lime Grey + Ebony Black)

Jednolite czarne wnętrze
(Ebony Black)

PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY

Gotowi do drogi?
Kia Soul to niezapomniane wrażenia z jazdy. Wszystko dzięki
idealnemu połączeniu niezwykle dynamicznych silników,
dopracowanego układu jezdnego i innowacyjnych układów
bezpieczeństwa.

Układ Flex Steer
Trzy tryby pracy układu Flex Steer pozwalają dostosować
siłę wspomagania kierownicy do różnych warunków jazdy
oraz indywidualnego stylu prowadzenia pojazdu.
Tryb komfortowy ułatwia jazdę po mieście i usprawnia
parkowanie. Ustawienie sportowe sprawdza się najlepiej
na drogach szybkiego ruchu. Z kolei tryb standardowy
to uniwersalny wybór dla każdych warunków.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo ponad wszystko
Podobnie jak wszystkie samochody marki Kia, nowa Kia Soul
wyposażona jest w wiele układów bezpieczeństwa czynnego
i biernego. Zapewniają one najlepszą możliwą ochronę w każdych
warunkach.

16-calowe tarcze hamulcowe
Koła o większym rozmiarze są
wyposażone w tarcze hamulcowe
o średnicy 16 cali. Zapewniają one dużą
skuteczność hamowania i dodatkowo
nadają autu sportowy charakter.

Układ wspomagający ruszanie
na wzniesieniu (HAC)
Układ ten zapobiega cofaniu
pojazdu podczas ruszania na
stromych podjazdach.

Przednie, boczne i kurtynowe poduszki
powietrzne
6 poduszek powietrznych chroni kierowcę
i wszystkich pasażerów.

Układ stabilizacji pojazdu (VSM)
Aby zapewnić stabilność pojazdu
podczas hamowania na zakręcie,
układ VSM steruje siłą
hamowania, momentem
obrotowym silnika oraz układem
podpowiedzi ruchów kierownicy.
Pomoc ta jest szczególnie cenna
na mokrej, śliskiej i nierównej
nawierzchni.

Układ monitorowania ciśnienia
w oponach (TPMS)
Jeżeli ciśnienie w oponach jest
zbyt niskie,standardowy układ
monitorowania ciśnienia
w ogumieniu wyświetla
ostrzeżenie na tablicy
wskaźników.

SILNIKI I SKRZYNIE BIEGÓW

Oszczędność bez kompromisów
Nowa Kia Soul dostępna jest z dwoma dynamicznymi, oszczędnymi
silnikami oraz nowoczesnymi 6-stopniowymi skrzyniami biegów.
Dzięki nim możesz czerpać większą przyjemność z prowadzenia
i ograniczyć wydatki na paliwo.

6-biegowa przekładnia mechaniczna
Odznacza się precyzyjniejszą zmianą przełożeń,
wyższą sprawnością i dużą trwałością. Ta
skrzynia biegów gwarantuje bardziej sportowe
doznania i większą radość z prowadzenia.
6-biegowa przekładnia automatyczna
Ta niewielka, lekka automatyczna skrzynia biegów
jest trwała i płynnie zmienia biegi. Umożliwia również
wygodną zmianę biegów w trybie sekwencyjnym.

Silniki
1. Silnik benzynowy 1,6 GDI (132 KM przy 6300 obr./min)
2. Silnik wysokoprężny 1,6 VGT (128 KM przy 4000 obr./min)
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2

Ergonomiczny pedał przyśpieszenia
Pedał zamontowany w podłodze umożliwia
wygodne, naturalne ustawienie stopy kierowcy.
Takie rozwiązanie podnosi komfort prowadzenia,
szczególnie podczas długiej jazdy.

WARIANTY STYLISTYCZNE

Pokoloruj
swój świat!

Inferno Red +
Black (AH4)
New Vanilla Shake +
Black (AH2)

Chcesz mieć auto inne niż wszystkie?
Wybierz Kia Soul z oryginalnym, dwukolorowym
nadwoziem.

Newport Blue +
Clear White (AH3)
Dwutonowa kolorystyka nadwozi
Kontrast kolorystyczny sprawia,
że samochód staje się jeszcze
bardziej atrakcyjny.

Pakiet SUV

Stawia czoła wyzwaniom
wielkiego miasta
Kia Soul idealnie odzwierciedla Twoją osobowość.
Jeżeli chcesz, by była jeszcze bardziej oryginalna, zerknij na
opcjonalny pakiet SUV.

Przód nowej Kia Soul z pakietem SUV zdobi czarny,
błyszczący zderzak z chromowanymi wstawkami oraz
błyszczące, czarne obramowania lamp przeciwmgielnych.
Tył pojazdu również wyróżnia się czarnym, błyszczącym
zderzakiem z chromowanymi wstawkami oraz błyszczącymi,
czarnymi obramowaniami lamp tylnych.
Stylistykę pakietu SUV uzupełniają czarne, błyszczące progi
oraz wstawki w łukach nadkoli.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Roleta przedziału
bagażowego
Roleta chroni cenne
przedmioty przed wzrokiem
osób postronnych
i promieniami słonecznymi.

Wszystko i jeszcze więcej...
Nowa Kia Soul dostępna jest z bogatym wyposażeniem
standardowym i opcjonalnym. Zapewnia ono pełen komfort,
maksymalną wygodę i dużą funkcjonalność.
Wystarczy usiąść wygodnie i cieszyć się jazdą.
Inteligentny kluczyk
Jeżeli inteligentny kluczyk masz gdzieś
przy sobie, do odblokowania
i zablokowania drzwi wystarczy
naciśnięcie przycisku w klamce
zewnętrznej. Aby uruchomić silnik,
wystarczy nacisnąć przycisk Start/Stop.

Schowek pod podłogą
bagażnika
Wygodny, dzielony
pojemnik pod podłogą
bagażnika to idealne
miejsce do przechowywania
środków bezpieczeństwa
i kosmetyków
samochodowych.

Latarka przenośna
Wygodna, przenośna latarka ładuje się automatycznie
po podłączeniu do tradycyjnego gniazda elektrycznego.
Może służyć jako oświetlenie przestrzeni bagażowej.
Duża przestrzeń bagażowa
Nowa Kia Soul ma bagażnik o pojemności 354 litry, szerszą i wyższą klapę
tylną oraz oparcie tylnej kanapy dzielone w proporcji 60:40.
Oznacza to większą wygodę przy załadunku dużych przedmiotów.

Aerodynamiczne wycieraczki
Aerodynamiczne wycieraczki szyby
czołowej zaprojektowano z myślą
o dokładnym działaniu i większej
stabilności, nawet przy dużych
prędkościach.

Ksenonowe światła przednie
Ksenonowe, automatycznie
poziomujące się światła przednie
oświetlają drogę jasnym, białym
światłem. Tym samym zwiększają
bezpieczeństwo jazdy nocą.

Lampy przednie z 4 żarówkami
Te nowoczesne lampy przednie łączą
funkcję świateł mijania, drogowych,
świateł do jazdy dziennej
i kierunkowskazów.

Boczne kieszenie foteli
Zapewniają dodatkowe miejsce na
drobiazgi kierowcy i pasażerowi
siedzącemu z przodu.

Chłodzony schowek przedni
Chłodne powietrze z układu
klimatyzacji, dostarczane do schowka
przedniego, tworzy mini lodówkę na
napoje i przekąski.

Zdalne sterowanie systemem audio
Dzięki przyciskom sterowania
ergonomicznie rozmieszczonym
na kierownicy można regulować
głośność i zmieniać kanały radiowe
bez odrywania dłoni od kierownicy.

Tempomat z ograniczeniem
prędkości
Ustawienia tempomatu
można wygodnie zmieniać
za pomocą przycisków
ulokowanych w kierownicy.

Relingi dachowe
Zintegrowane relingi umożliwiają
przewożenie dodatkowego bagażu.
Dostępne z belkami dachowymi
i innymi akcesoriami.

Czarna, błyszcząca wstawka
zderzaka tylnego

Czarny, błyszczący spojler zderzaka
przedniego

Lusterko elektrochromatyczne
Automatycznie przyciemniane
lusterko wsteczne ogranicza odbłyski
świateł samochodu znajdującego
się z tyłu. Zapewnia to maksymalną
widoczność i bezpieczeństwo jazdy
nocą.

Kamera cofania
Obraz z kamery cofania można
obserwować na ekranie systemu
nawigacji lub na 4,3-calowym ekranie
systemu audio. Umożliwia to ocenę
odległości od przeszkód znajdujących
się za samochodem.

Klimatyzacja automatyczna
Układ samodzielnie utrzymuje
ustawioną temperaturę, a jonizator
w desce rozdzielczej dba o jakość
powietrza.

Podgrzewana kierownica
Przyjemnie ciepła
kierownica może zimą ogrzewać
zmarznięte dłonie kierowcy.

KOLORY NADWOZIA, WYMIARY, KOŁA

Do wyboru, do koloru
Nowa Kia Soul oferowana jest z szeroką paletą wyrazistych kolorów nadwozia i gamą dopasowanych do nich obręczy kół.

Jednolite kolory nadwozia

2-tonowe kolory nadwozia

Clear White (1D) Solid

Bright Silver (A3D) Metalik

New Vanilla Shake (AYB) Metalik

Toffee (ANB) Metalik

Titanium Gray (IM) Metalik

Mustard (AYE) Solid

Black Cherry (9H) Perłowy

Acid Green (AE3) Metalik

Inferno Red + Black (AH4)

Newport Blue (KU9) Perłowy

Inferno Red (AJT) Metalik

Newport Blue + Clear White (AH3)

New Vanilla Shake + Black (AH2)

Wymiary (mm)

4140

Szerokość całkowita

1800

Wysokość całkowita

1593

Rozstaw osi

2570

Rozstaw kół (przód)

1576

Rozstaw kół (tył)

1588

Zwis przedni

840

Zwis tylny

730

Miejsce na nogi (z przodu)
Miejsce na nogi (z tyłu)

1040
994

Odległość od siedzisk foteli przednich do dachu

1006

Odległość od siedziska kanapy tylnej do dachu

1003

Szerokość na poziomie ramion (z przodu)

1410

Szerokość na poziomie ramion (z tyłu)

1390

840

2,570

730

4,140

1593 (1605 z relingami)

Długość całkowita

Stalowe obręcze kół
205/60R 16”
Obręcze kół ze stopu lekkiego
205/60R 16” (srebrne)
1576 (16” opony)
1800

1588 (16” opony)

Obręcze kół ze stopu lekkiego typ B
235/45R 18” (srebrne wstawki)

Nowa Kia Soul —
na dziś i na jutro
7-letnia gwarancja
Wszystkie samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat lub 150 000 km przebiegu.
Gwarancja ta jest bezpłatna i przechodzi na kolejnych właścicieli jeżeli samochód
poddawany był regularnym przeglądom gwarancyjnym.
5-letnia gwarancja na powłokę lakierniczą i 12-letnia gwarancja na perforację nadwozia
Wysokiej jakości powłoka lakiernicza i odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne zapewniają
długotrwałą ochronę i odpowiedni wygląd samochodów marki Kia.
Pozostań w kontakcie z Kia Motors
Odwiedź stronę www.kia.com i dowiedz się więcej o naszych osiągnięciach w rozwijaniu
technologii paliw alternatywnych, takich jak gaz płynny, napęd hybrydowy i ogniwa paliwowe.
Przeczytaj, nad czym aktualnie pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe i zobacz
najnowsze modele koncepcyjne. Jesteśmy również zaangażowani w duże imprezy
sportowe — Kia Motors to oficjalny partner UEFA i FIFA. Sponsorujemy Mistrzostwa Europy
i Świata w Piłce Nożnej, a także turniej tenisowy Australian Open. Wspieramy również
wielką gwiazdę tenisa — Rafaela Nadala.
Finansowanie
Wybrany Dealer Kia Motors przygotuje i przedstawi najbardziej korzystny dla Państwa
plan sfinansowania zakupu samochodu oraz z przyjemnością omówi z Państwem
wszystkie szczegóły.

7-letnia gwarancja
7 lat / 150 000 km gwarancji na cały samochód.
Szczegółowe warunki znajdują się w książce gwarancyjnej.

7 lat / 150 000 km gwarancji na cały samochód.
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gwarancyjnej.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Niniejszy katalog może zawierać fotografie oraz elementy wyposażenia wersji nie występujących
na rynku polskim. Dane mają charakter informacyjny, a producent zastrzega sobie możliwość ich
zmian bez uprzedniego powiadomienia. Szczegółowe dane techniczne, cenniki oraz opcje wyposażenia
modeli oferowanych na rynku polskim dostępne są na stronie www.kia.com oraz w autoryzowanych
salonach sprzedaży Kia Motors Polska.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały
w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po
zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

www.kia.com

