Kia e-Soul

Život je taký, aký si ho urobíme.
Vitajte vo svete Kia.
Život je úžasný. Je žiarivý, nepredvídateľný a vzrušujúci vo
všetkých oblastiach. Nech sa stane čokoľvek, kamkoľvek sa
vyberiete a všetko, čo po ceste objavíte – Kia bude vždy pri tom.
Ľudia v spoločnosti Kia Motors zasvätili svoje životy tomu, aby
sa podieľali na vytváraní lepšej budúcnosti. To je dôvod, prečo
vyvíjame a vyrábame automobily, ktoré vám umožňujú objavovať
nové horizonty. Modely so vzrušujúcim dizajnom, pokrokovými
technológiami a dômyselnými detailmi. Vozidlá, ktorých kvalitu
potvrdzuje bezkonkurenčná 7-ročná záruka. Všetko, čo robíme, má
jediný cieľ – vždy naplniť vaše predstavy.
Hovoríme tomu umenie prekvapiť. Pozývame vás na podrobnejšiu
prehliadku, ktorá odhalí nejedno prekvapenie.
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EXTERIÉR

OSLAVUJTE
VÝNIMOČNOSŤ
Svieža, funky, hravá – taká je budúcnosť
s novou Kia e-Soul. Excentrický dizajn jej
prednej masky dopĺňa elektrická zásuvka
na kábel nabíjania a jej interiér je plný
najnovších technológií. Pod jej kapotou
sa skrýva elektromotor s dojazdom až
452 km na jedno nabitie.
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INTERIÉR

OBDIVUJTE
TECHNOLÓGIE
Zábava pokračuje aj v interiéri nového modelu Kia e-Soul s vysokokvalitným, priestranným
interiérom, šikovne navrhnutým sedením, štýlovou fasádou a inšpirujúcimi inováciami
v oblasti technológií, zvuku a osvetlenia.

Združený prístroj Supervision

Navigačný systém

7-palcový displej LED s vysokým rozlíšením, ktorý sa nachádza

Viacjazyčná navigácia TFT-LCD s vysokým rozlíšením

na združenom prístroji Supervision, poskytuje základné

a 10,25 “ displejom ponúka pokročilú funkciu rozdelenia

informácie – napríklad váš dojazd po najbližšie nabíjanie.

obrazovky. Môžete tak naraz sledovať navigáciu na mape,
počasie a kompas, aj informácie o stave batérie, dostupnom
dojazde a o polohe najbližšej nabíjacej stanice. Navyše displej
ponúka Bluetooth multi-connection, takže môžu byť pripojené
dve zariadenia súčasne - jedno pre konvenčné použitie a druhé
pre prehrávanie hudby.
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BALÍK KONEKTIVITY KIA CONNECTED SERVICES

KDE?
KEDY? AKO?
TU JE ODPOVEĎ.

Aktuálne dopravné
informácie**

Rýchlostné kamery**

Miestne vyhľadávanie

Systém vás upozorní aj na rýchlostné

Či už hľadáte reštauráciu, sushi bar,

Navigačný systém poskytuje veľmi

kamery, pevné i stacionárne,

supermarket alebo nejaké konkrétne

presné aktuálne dopravné informácie,

a upozornenia dostanete aj v prípade,

miesto, stačí zvoliť možnosť Miestne

ktoré sa aktualizujú každé dve minúty,

že na trase sa nachádzajú zóny

vyhľadávanie. Databáza obsahuje 500

takže vždy presne viete, kde je doprava

s obmedzeným prístupom. Systém

kategórií vyhľadávania, 25 000 kľúčových

plynulá alebo ktorý miestam je lepšie

zohľadňuje aj oblasti s častým výskytom

slov a 250 00 miest, pomocou ktorých

sa radšej vyhnúť. Keď je na cestách

dopravných nehôd a upozorní vás na ne.

určite nájdete to, čo potrebujete.

Predpoveď počasia

Informácie o parkovaní

Nabíjacie stanice

Čaka vás voľný víkend plný slnka, alebo

Aby ste mohli rýchlo zaparkovať, systém

Online adresár zobrazuje, kde sa

nakoniec dopadne mizerne? Pozrite si pre

vám pred príchodom do cieľa cesty

nachádzajú nabíjacie stanice, ako aj

istotu predpoveď počasia. Zadajte cieľ

zobrazí miesta na parkovanie. Vyznačí

informácie o nich - spôsoby platby,

svojej cesty a zobrazí sa vám štvordňový

potenciálne parkovacie miesta na ulici

dostupnosť a typy pripojenia.

prehľad s informáciami o najnižšej

podľa údajov z minulosti a parkovanie

a najvyššej teplote, rýchlosti vetra

mimo ulice s farebne označenou

a pravdepodobnosti zrážok alebo slnka.

dostupnosťou.

veľmi rušno, systém vás na to upozorní
a navrhne alternatívne trasy.

Náš nový navigačný systém s balíkom konektivity Kia Connected Services so
službou TomTom Live posúva funkciu spoľahlivého navádzania k cieľu na novú
úroveň a dodáva jej vyššiu mieru presnosti a dokonalosti. Umožňuje vám zostať
v kontakte s vonkajším svetom a ponúka omnoho viac praktických informácií než
doposiaľ. Jeho ústrednou časťou je jednotka Wi-Fi, ktorá umožňuje navigačnému
systému v modeli e-Soul pripojiť sa k internetu prostredníctvom vášho smarfónu.*

Systém Android AutoTM je navrhnutý tak, aby vás dokonale prepojil s telefónom - a zároveň minimalizoval rozptýlenie, aby bola
vaša jazda bezpečná. Jednoduché, intuitívne rozhranie vám umožňuje prístup k funkciám ako sú Mapy Google, aplikácie, hudba
a ovládanie hlasu a automaticky organizuje informácie na jednoduché karty, ktoré sa objavia len vtedy, keď sú potrebné.

Apple CarPlayTM je inteligentný a bezpečný spôsob ako používať váš iPhone počas jazdy. Na displeji vášej Kia e-Soul nájdete všetky
aplikácie, ktoré by ste mohli potrebovať - teda môžete použiť navigáciu, uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu - a to všetko
bez straty plného sústredenia na jazdu.
* Na aktiváciu služieb je potrebný smartfón s dátovým prenosom. ** Na používanie týchto služieb sa môžu vzťahovať právne obmedzenia v závislosti od krajiny používania.
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BEZPEČNOSŤ A ASISTENCIA

OCEŇTE
EFEKTÍVNOSŤ
Napriek tomu, že nová Kia e-Soul je o dobrodružstve a zábave, je
dobré vedieť, že ste neustále chránení aj pomocou inteligentných
bezpečnostných inovácií. Inteligentné bezpečnostné inovácie, ktoré
pomáhajú znižovať mnohé hrozby nebezpečenstiev a stresov
z jazdy na dnešných cestách, sú tu pre vás, aby bola každá cesta
bezproblémová a príjemná.

Asistent na predchádzanie čelným
zrážkam (FCA)

Voľba režimu jazdy

Bezdrôtové nabíjanie telefónu

Nová Kia e-Soul sa ľahko prispôsobí vášmu režimu jazdy.

Zabudnite na káble, stačí si položiť smartfón s technológiou Qi na

Systém FCA dokáže v rámci štandardnej výbavy zaznamenávať

Vyberte si z normálneho režimu, ktorého jazdné vlastnosti sú

praktickú nabíjaciu podložku pre telefóny.

predbiehajúce vozidlá. Využíva kameru a radarové senzory na

prispôsobené klasickému vodičovi, alebo si zvoľte režim Eco

sledovanie rýchlosti vozidiel a vzdialenosti medzi nimi a v prípade

či Eco+ pre maximalizáciu elektrického dojazdu. Režim Sport

hroziaceho rizika zrážky vizuálne upozorní vodiča.

naopak zvyšuje odozvu volantu a motora, a maximalizuje tak
dynamiku riadenia vozidla.

Aktívny asistent udržiavania v jazdnom
pruhu

Adaptívny tempomat s funkciou Stop and Go

Asistent sledujúci jazdné pruhy

Vyhrievané sedadlá a vyhrievaný volant

Pomocou kamery a radaru adaptívny tempomat reguluje rýchlosť

Asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy v dopravných

Nech je vonku akékoľvek počasie, vy ste naň pripravení. Predné

Nemusíte sa obávať, že by ste sa vychýlili zo svojho jazdného

a vzdialenosť od vozidla pred vami. Systém automaticky udržiava

zápchach. Tento systém predstavuje obrovský krok smerom

sedadlá možno počas chladných dní vyhrievať. Majú tri možnosti

pruhu. Systém udržiavania vozidla v jazdnom pruhu sleduje

nastavenú vzdialenosť od vozidla pred vami a upravuje podľa neho

k poloautomatizovanému riadeniu. Ovláda zrýchlenie, brzdenie

nastavenia, vďaka čomu sa rýchlo zohrejú a po dosiahnutí

vodorovné značenie jazdných pruhov na vozovke pomocou kamery,

vašu rýchlosť. Ak vozidlo pred vami zrýchli, rovnako zrýchľuje aj

a riadenie vozidla v závislosti od vozidiel na ceste vpredu, čím sa

požadovanej teploty sa ustália na danej hladine. Model e-Soul je

ktorá je upevnená v hornej časti čelného skla a v prípade, že sa

e-Soul na vami nastavenú maximálnu rýchlosť. Ak vozidlo pred

uľahčuje jazda v dopravných zápchach a zároveň je bezpečnejšia.

vybavený aj vyhrievaným volantom.

neúmyselne odchýlite z jazdného pruhu, systém vás upozorní

vami spomalí, e-Soul v záujme zachovania nastavenej vzdialenosti

Systém využíva kameru a radarové senzory na udržiavanie

a stočí vozidlo späť do vášho jazdného pruhu.

rovnako spomaľuje, prípadne úplne zastaví. Táto funkcia je veľmi

bezpečnej vzdialenosti od vozidla pred ním a sleduje vodorovné

užitočná najmä v hustej premávke a v dopravných zápchach.

značenie na ceste, aby vaše vozidlo udržal v strede vášho jazdného
pruhu. Systém LFA pracuje v rozsahu rýchlostí 0 až 130 km/h.
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DOJAZD A VÝKON

VÁŽTE

Systém manažmentu teploty
batérií
Batéria umiestnená pod vozidlom Kia e-Soul má

SI VYTRVALOSŤ

možnosť využiť systém vykurovania batérií, ktorý
zohrieva podlahu akumulátora v chladnejších
teplotách, čím sa zabezpečí hladký štart motora.

Nový model Kia e-Soul vracia iskru jazde na elektrický pohon tým, že ju robí zábavnou, štýlovou a zároveň
dobrou pre životné prostredie. Od momentu, kedy stlačíte tlačidlo štart, sa môžete tešiť na citlivý
elektrický motor s maximálnym zrýchlením z 0 na 100 km/h za 7,9 s a maximálnou rýchlosťou 167 km/h.
Okrem toho sú k dispozícii dva rozsahy jazdných vzdialeností na jedno nabitie - buď dlhý dosah,
ponúkajúci až 452 km, alebo štandardný rozsah, ktorý ponúka až 277 km.

Pomáha tiež znížiť stratu nabitia batérie cez
noc v dôsledku chladného počasia. Jednoducho
naprogramujte vykurovacie zariadenie na určitý
čas pomocou dotykovej obrazovky predtým, než
vyrazíte na cestu.

Programovateľné nabíjanie
Pomocou pohodlnej dotykovej obrazovky môžete nastaviť čas
na dobitie vašej Kia e-Soul - napríklad ak chcete využiť lacnejšie
nočné tarify.

Elektrický motor
Efektívna a ľahká batéria Kia e-Soul, umiestnená pod podlahou kabíny, ponúka dve flexibilné a energeticky efektívne riešenia.

Regeneračné brzdenie
Pre zaistenie vysoko efektívnej jazdy a ďalšieho zvýšenia
kapacity batérií ponúka nová e-Soul regeneračnú brzdu
novej generácie s dvoma rôznymi režimami, ktoré vyhovujú

Energeticky úsporný
individuálny klimatizačný
systém

podmienkam jazdy. Ak vyberiete možnosť „Single Pedal“, alebo

Výberom jednotlivých zón môže byť

pedál. Uuvoľnenie páky alebo aktivácia páky na pravej strane

klimatizácia obmedzená len na priestor vodiča,

volantu vráti systém do normálneho režimu.

čím sa znižuje množstvo spotrebovanej
energie neobsadených zón a zvýšenie jazdnej
vzdialenosti Kia e-Soul.

budete držať ľavú páku za volantom minimálne 0,5 sekundy,
vozidlo spomalí alebo zastaví bez toho, aby sa aktivoval brzdový

FARBY KAROSÉRIE
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INTERIÉR

OBDIVUJTE

VYCHUTNAJTE SI

EXTERIÉR

EXKLUZIVITU
S Kia e-Soul je interiér rovnaho vzrušujúci ako exteriér. Starostlivo vybrané materiály a odvážne
dizajnové prvky – všetko navrhnuté tak, aby ste si vychutnali maximálny štýl a pohodlie.

Snow White Pearl (SWP)

Sparkling Silver (KCS)

Gravity Grey (KDG)

Cherry Black (9H)

Inferno Red (AJR)

Mars Orange (M3R)

Čierne látkové čalúnenie
Interiér s látkovým čalúnením sedadiel v štýlovej čiernej farbe.
Neptune Blue (B3A)

17

ŠPECIFIKÁCIE

VYCHUTNAJTE SI
VŠETKY DETAILY

Technické špecifikácie
Krátky dojazd
Elektrický motor

Nová Kia e-Soul prichádza s množstvom špecifikácií a možností, aby bol váš
elektrický zážitok z jazdy ešte osobnejší.

Typ

100

150

Maximálny krútiaci moment (Nm)

395

395

Batéria

Typ

Rozchod kolies (vpredu)

1 565

Celková šírka

1 800

Rozchod kolies (vzadu)

1 575

Celková výška

1 605

Previs (vpredu)

865

Rázvor kolies

2 600

Previs (vzadu)

730

Priestor na nohy (vpredu/vzadu)

1 044/927

Priestor na hlavu (vpredu/vzadu)

1 013/1 003 (bez panor. strechy)
973/1 003 (s panor. strechou)

Priestor v oblasti ramien
(vpredu/vzadu)

1 410/1 390

Objem batožinového priestoru (l, VDA)

1 339

Lítiová polymérová batéria

Napätie (V)

327

356

Kapacita (kWh)

120

180

Energia (kWh)

39.2

64

Výkon (kW)

104

170

Váha (kg)

317

457

Zrýchlenie (sec./0 na 100 km/h)

9,9

7,9

Maximálna rýchlosť (km/h)

155

167

Dojazd (km)

277

452

Spotreba energie (kWh/km)

145

157

Prevádzková hmotnosť (kg)(max)

1 593

1 682

Celková hmotnosť vozidla (kg)

2 025

2 180

Výkon

4 195

Synchrónny AC motor s permanentnými magnetmi

Maximálny výkon (kW)

Rozmery (mm)

Celková dĺžka

Dlhý dojazd

Disky

17″ hliníkové disky
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POKOJNÁ MYSEĽ

POKOJ, KTORÝ POTREBUJE
VAŠA MYSEĽ
7-ročná záruka na vozidlo
Každé vozidlo Kia poskytuje záruku na nové vozidlo na 7 rokov/150 000 km (do 3 rokov
neobmedzená, od 4 rokov 150 000 km). Táto záruka na vozidlo je bezplatná a prenosná
na ďalších vlastníkov za predpokladu, že vozidlo je pravidelne udržiavané podľa
servisného plánu.
5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie
Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia dlhotrvácnu
ochranu a lesk. Tiež obsahuje prvotriednu ochranu pred koróziou a 12-ročnú záruku
proti prehrdzaveniu zvnútra.
Zostaňte v kontakte s Kia
Na stránke www.kia.com nájdete všetky najnovšie aktuality. Zistite viac o spoločnosti
Kia a o našej vzrušujúcej ponuke nových vozidiel. Získajte informácie o úspechoch
vo vývoji alternatívnych palív ako sú kvapalný plyn, hybridné technológie a palivové
články. Objavte, na čom pracuje naše ekologické výskumné centrum. Tiež sa zapájame
do významných športových udalostí:
Kia je oficiálnym partnerom súťaží UEFA aj FIFA. Sponzorujeme turnaj Australian Open
a tenisovú hviezdu Rafaela Nadala.
Financovanie
Váš miestny predajca Kia vám pomôže s plánom financovania, ktorý najlepšie
zodpovedá vašim potrebám. Opýtajte sa na podrobnosti.
7-ročná záruka Kia
Záruka na nové vozidlo 7 rokov/150 000 km. Platí vo všetkých členských
štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande a Gibraltári), podlieha
miestnym zmluvným podmienkam.

V쏃etky inform쌴cie a ilustr쌴cie vych쌴dzaj쏒 z 쏒dajov dostupn쏯ch v 썊ase
vydania tejto publik쌴cie a m쎦쏹u sa kedyko쎗vek zmeni쏉 bez predch쌴dzaj쏒ceho
upozornenia.
Aktu쌴lne inform쌴cie z썿skate u svojho predajcu Kia.

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
Infolinka: 0850 606 070
info@kmss.sk, www.kia.com
KSK19.01504_21

