Nová
Kia
The Kia
1

Život je úžasný. V každém ohledu je intenzivní,
nepředvídatelný a vzrušující. Ať se stane cokoli, ať se
vydáte kamkoli a ať budete objevovat cokoli, Kia bude

Život je takový,
jaký si ho uděláte.
Vítejte ve světě značky Kia.

s Vámi.
Ve společnosti Kia zasvěcujeme své životy snaze o budování
lepší budoucnosti. Proto vyvíjíme a vyrábíme automobily,
které Vám pomohou objevovat a užívat si nové horizonty.
Automobily s ohromujícím designem, vyspělou technikou
a chytrými řešeními. Automobily s naší pozoruhodnou
7letou zárukou, která dokládá naši výjimečnou kvalitu.
Ve všem, co děláme, sledujeme jeden cíl: Vždy chceme
překonávat Vaše očekávání. Říkáme tomu ”The Power
to Surprise“, síla překvapovat.
Nyní Vás zveme k podrobnější prohlídce, během níž bychom
Vás rádi překvapili.
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Osloví vás
na první pohled
Vzali jsme výrazný design, který získal řadu
ocenění, a přenesli jsme jej přímo do budoucnosti.
Interiér i exteriér modelu Kia Soul se dočkaly
řady změn a vylepšení: sportovního a svalnatého
vzhledu, nejmodernějších technologií a ještě lepších
jízdních vlastností.

Kia Soul

Soul má charakteristický design,
který na silnici nelze přehlédnout.
Mezi jeho typické rysy patří
především výrazně tvarované
blatníky či ostře řezané boční
prosklení opticky obepínající
prostor pro posádku.
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KVALITA

Charakter, kterému můžete
věřit
Kia Soul není skvělá jen na pohled, ale vyzařuje z ní také
silná osobnost. Ve skutečnosti je vyrobena tak kvalitně,
že na ni můžeme nabídnout naši bezkonkurenční 7letou záruku
Kia - stejně jako na všechny ostatní modely značky Kia.
Tato záruka vztahující se na celý vůz je součástí standardní
výbavy a je přenosná na další vlastníky.

7letá záruka Kia
Záruka na nový vůz po dobu 7 let nebo do ujetí
150 000 km na celé vozidlo, z toho první 3 roky
bez omezení kilometrů.
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DESIGN EXTERIÉRU

Svěží, moderní a vytříbená
Prohlédněte si model Kia Soul zblízka a najdete spoustu designérských prvků, které vás zaujmou:
Volitelné výrazné dvoubarevné provedení karoserie, charakteristický tvar světlometů s LED světly
pro denní svícení nebo svislá zadní skupinová světla - to je jen několik z mnoha nových detailů,
které nové generaci Soulu zvyšují atraktivitu.

LED světla pro denní svícení + xenonové světlomety
(dle úrovně výbavy)
Xenonové světlomety s automatickým nastavením sklonu
zajišťují jasné a ostré osvětlení vozovky, které zvyšuje
bezpečnost při jízdě ve tmě. LED denní světla zlepšují naopak
viditelnost vozu ve dne.
LED zadní skupinové svítilny (dle úrovně výbavy)
Zadní LED svítilny modelu Kia Soul s charakteristickým tvarem
v sobě spojují vynikající viditelnost a propracovaný design.
Elektricky nastavitelná vnější zpětná zrcátka
Zrcátka jsou elektricky nastavitelná a vyhřívaná. Na přání je
lze doplnit elektrickým sklápěním.V závislosti na úrovni výbavy
jsou zrcátka černá, lakovaná v barvě karoserie nebo ve vysoce
lesklém černém provedení.
Dveře zavazadlového prostoru:
Široké dveře zavazadlového prostoru, které svým tvarem
připomínají batoh, přispívají k originalitě nové generace vozu
Kia Soul.
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DESIGN INTERIÉRU

Přilákejte ještě více pozornosti
Unikátní interiér modelu Kia Soul tvořený kruhovými motivy byl inspirován zvukovými vlnami:
kruhová hlavice řadicí páky, kruhové rozmístění tlačítek na volantu a sférické, vysoko položené „ vznášející
se“ reproduktory – všechny tyto prvky společně vytvářejí originální a svěží charakter. Jediné, co musíte
udělat vy, je vybrat si vaši oblíbenou hudbu.
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Tlačítko pro startování
a vypnutí motoru,
které je prakticky
umístěné vedle řadicí
páky, dodává vozu
sportovní nádech.
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DESIGN INTERIÉRU

Funkce a vytříbenost ve skvělé harmonii
Každý prvek ikonického designu vozu Kia Soul má svůj důvod. Proto naši konstruktéři vytvořili
tuto dokonalou kombinaci vytříbenosti a funkčnosti.
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Skvělý pocit z jízdy
Ergonomicky tvarovaný volant,
který může být potažený kůží,
umožňuje intuitivní ovládání
audiosystému, tempomatu,
telefonu, posilovače řízení s funkcí
Flex a palubního počítače.

Přístrojová deska Supervision
High-tech přístrojový panel tvoří
zapuštěné přístroje a dobře
čitelný barevný 4,3palcový displej,
který zprostředkovává mnoho
praktických informací.

Zaměřeno na kvalitu
Měkčené materiály a zaměření
na každý detail dotváří vytříbený
charakter modelu Soul.
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TECHNOLOGIE V INTERIÉRU/KONEKTIVITA

Kde technologie je hudbou pro každé uši
Interiér vozu nabízí nejmodernější technologie včetně přístrojového panelu
se 4,3palcovým barevným displejem, nebo novým navigačním systémem
se 7palcovým displejem. Všechny tyto prvky jsou velmi praktické, takže vy se
můžete soustředit pouze na jízdu.

Navigační systém s 7palcovým dotykovým
displejem (dle úrovně výbavy)
Velký 7palcový dotykový displej se vyznačuje
vynikající čitelností a umožňuje pohodlné
ovládání audiosystému, navigace a dalších
funkcí pouhým dotykem. Součástí systému je
i parkovací kamera, rádio s funkcí RDS (Radio
Data System) a Bluetooth hands-free.
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Integrované výdechy ventilace
a výškové reproduktory
Nad krajními výdechy ventilace
v přístrojové desce jsou umístěné
„levitující“ výškové reproduktory,
které svým kruhovým tvarem ladí
s ostatními prvky interiéru.

Vstup AUX, připojení pro MP3
přehrávač a USB konektor
Svou oblíbenou hudbu můžete
v audiosystému přehrávat díky
možnosti připojení řady externích
hudebních zařízení.

Audiosystém
Standardně dodávaný
audiosystém se skvěle čitelným
monochromatickým LCD displejem
je vybaven rádiem a USB
konektorem.

Přístrojový panel se 4,3palcovým
barevným displejem (dle úrovně
výbavy)
High-tech přístrojový panel se
4,3palcovým barevným displejem
zobrazuje širokou škálu informací
o vozidle včetně režimu posilovače
s funkcí Flex, údajů palubního
počítače, či varovných hlášení.
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KOMFORTNÍ INTERIÉR

Skoro jako doma
Interiér modelu Kia Soul není jen mimořádně stylový. Optimalizovali jsme využití vnitřního prostoru tak,
abychom všem cestujícím nabídli více prostoru a flexibility, než je v tomto segmentu obvyklé.
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Lepší přístup
Výška sedadel
a vzdálenost mezi
sedáky a střechou
byla optimalizována
tak, aby nastupování
a vystupování bylo
co nejsnazší.

Prostor na zadních sedadlech
Kia Soul nabízí dost místa
pro každého - prostor pro nohy
a ramena na zadních sedadlech
patří v dané třídě k největším.
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ÚROVNĚ VÝBAVY

Soul pro váš styl
Ať dáváte přednost decentním tónům či výrazným barvám, jež odrážejí vaši výraznou
osobnost, vždy najdete barevné provedení interiéru, které vám bude vyhovovat.

Látkové čalounění
Nová Kia Soul v úrovni výbavy Comfort nabízí výběr kvalitního látkového
čalounění ve dvoubarevném šedém nebo v jednobarevném černém provedení.
Tkané látkové čalounění
Pro úroveň výbavy Exclusive je k dispozici dvoubarevné šedé nebo jednobarevné
černé tkané látkové čalounění.

Bez ohledu na vaši volbu vám stylová Kia Soul vždy nabídne
prvotřídní materiály a prémiové řemeslné zpracování.

Paket Style (na přání)
Kia Soul může být také vybavena osobitým barevným paketem, s oranžovými motivy
v interiéru pro úroveň výbavy Exclusive.

Dvoubarevné šedé čalounění (šedá Lime Grey
+ černá Ebony Black)
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Jednobarevné černé čalounění
(černá Ebony Black)
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POTĚŠENÍ Z JÍZDY

Pojďte si hrát
Kia Soul dbá ve všech ohledech na skvělý dojem:
perfektní kombinace výkonných motorů, jízdní dynamiky
a nejmodernějších bezpečnostních technologií je zárukou toho,
že si každou jízdu vychutnáte naplno.

Posilovač řízení s funkcí Flex
Zvolte některý ze tří jízdních režimů, který
vám umožní přizpůsobit odezvu řízení různým
podmínkám a vašemu individuálnímu stylu
jízdy: Režim Normal pro běžné podmínky,
Comfort pro jízdu ve městech a pro snadné
parkování, nebo Sport pro více potěšení z jízdy.
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Zadní parkovací senzory
Při couvání během parkování se ozve zvukové upozornění, pokud se dostanete příliš
blízko k jinému vozidlu nebo k jakékoli překážce.

BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Bezpečnost na prvním místě
Podobně jako všechny osobní vozy Kia nové generace, také model Soul
přichází vybaven celou řadou aktivních i pasivních bezpečnostních systémů,
které ve všech situacích zajistí nejlepší možnou ochranu.

Elektronicky řízený stabilizační systém
ESC (Electronic Stability Control)
Stabilizační systém ESC pomáhá
předcházet smyku vozidla výpočtem
správného brzdového tlaku pro
každé kolo. Také snižuje výkon
motoru, abyste si zachovali kontrolu
nad vozem a mohli pokračovat ve
zvoleném směru jízdy.

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Asistent rozjezdu do kopce
při rozjezdu ve svahu zabraňuje
pohybu vozu směrem vzad.
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Stabilizační systém VSM
Systém VSM reguluje brzdnou sílu,
točivý moment motoru a účinek
posilovače řízení s cílem zlepšit
stabilitu vozidla ve všech jízdních
situacích – zejména na mokrém,
kluzkém či špatném povrchu.

Přední, boční a okenní airbagy
Systém 6 airbagů nabízí ochranu
všem cestujícím.

Systém kontroly tlaku
v pneumatikách (TPMS)
Standardně dodávaný systém
kontroly tlaku v pneumatikách
vás zprávou na přístrojovém
panelu upozorní na nízký tlak
v pneumatikách.
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MOTORY A PŘEVODOVKY

Vzrušení se snoubí s úsporností
Kia Soul přichází s pružnými a přitom úspornými motory, které jsou
spojené s moderními převodovkami. Bez ohledu na to, jakou kombinaci si
zvolíte, se můžete soustředit především na potěšení z jízdy a méně času
trávit na čerpacích stanicích.

Plynový pedál uchycený na podlaze
Takto uchycený pedál se pohybuje ve stejné přirozené
rovině jako vaše noha, což přispívá k pohodlnějšímu
ovládání vozu zejména při delších cestách.

6stupňová manuální převodovka
Kromě snazšího řazení, nižší spotřeby paliva
a větší robustnosti tato převodovka poskytuje
také sportovnější a podmanivější jízdu.

6stupňová automatická převodovka
Tato kompakní a lehká převodovka nabízí vysokou
trvanlivost a hladké řazení, stejně jako ergonomicky
umístěný manuální režim.

7stupňová dvouspojková převodovka (DCT)
Nová 7stupňová dvouspojková převodovka, nabízí to
nejlepší pokud jde o dynamické změny rychlostních stupňů
a díky nízké spotřebě paliva také o úsporu nákladů. Proto
Vám zajistí naprostou spokojenost z každé jízdy.

Motory
1. 1.6 GDI: 132 k/6300 1/min a 161 Nm/4850 1/min
2. 1.6 CRDi: 136 k/4000 1/min a 260 Nm/1500-3000 1/min

1
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HOSPODÁRNOST

Nápady pro zelenější
budoucnost
Podobně jako všechny modely značky Kia, také Kia Soul odráží
snahu vyrábět automobily, které budou úspornější a šetrnější
k životnímu prostředí. Jako příklad může posloužit Soul EV.
Jedná se o první čistě elektrický vůz značky Kia. Na jedno
nabití umožňuje dojezd až 212 km a vyniká řadou unikátních
technických prvků.
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BAREVNÁ PROVEDENÍ

Červená Inferno Red +
černá Cherry Black (AH4)

Dodejte svému
životu více barev

Hnědá Russet Brown +
bílá Clear White (AH7)

Díky možnosti výběru mezi sportovním
a výrazným dvoubarevným provedením karoserie
modelu Soul si můžete vytvořit automobil,
který doslova vystoupí z davu.

Bílá Clear White +
červená Inferno Red (AH1)
Modrá Misterious Blue +
Bílá Clear White (AH6)
Dvoubarevná provedení
Tyto kontrastní barvy dodávají
exteriéru modelu Soul vzrušující
nádech.

28

29

PAKET SUV (VÝBAVA NA PŘÁNÍ)

Připraven na všechna
dobrodružství, která město
nabízí
Jedna věc, pro kterou byla Kia Soul vytvořena, je schopnost
odrážet osobnost jejího majitele. Pokud si chcete svůj vůz Kia
ještě více přizpůsobit, seznamte se s městským paketem,
dodávaným na přání.

Na přídi je umístěn lesklý černý nárazník
s chromovanými prvky a lesklé černé lemy
mlhových světlometů.
Na zádi se rovněž nachází lesklý černý nárazník
s chromovanými prvky a lesklé černé lemy
zadních světel.
Na černé lemy blatníků navazují leskle černé
prahové lišty s chromovanými prvky.
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SOUL SPORT

Nový design a vylepšená výbava
pro jedinečné zážitky z jízdy
Stupeň výbavy Sport, modernizovaného modelu Soul s novým designem, nabídne
uživatelům nejen praktické funkčními prvky, ale také pakety pro individualizaci
a nižší spotřebou paliva. V souhrnu tak poskytne jedinečné zážitky z jízdy,
při níž si budete užívat neuvěřitelné kombinace motoru 1.6 T-GDI (204 k),
7stupňové převodovky 7DCT a individualizovaného designu.

PAKET SUV
Soul Sport

Volant s dole zploštělým věncem I Sedadla čalouněná tkaninou a kůží I Oranžové ozdobné prvky

Nárazník vpředu S nově navrženou mřížkou ve spodní části, nižší horizontální linií a mlhovými světlomety LED, pro elegantní vzhled i bezpečnou jízdu.
Nárazník vzadu Individualizované dvojité koncovky výfukové soustavy umocňují solidní charakter a jedinečný design.
Boční prahy Boční prahy s červenou linií upoutají pozornost a zdůrazní elegantní, sportovní tvarování Vašeho vozu Soul.
18“ kola z lehké slitiny Speciálně pro stupeň Sport byla navržena 18“ kola z lehké slitiny s agresivním designem a nejvyšší kvalitou, z níž těží jízdní vlastnosti.
Motor 1.6 T-GDI Exkluzivní motor 1.6 T-GDI, přeplňovaný turbodmychadlem, byl speciálně přizpůsoben charakteru stupně výbavy Sport.
Logo Soul Sport Logo s přitažlivým designem, navržené speciálně pro stupeň výbavy Sport, bezesporu zvyšuje jeho jedinečnost.
Dole zploštělý volant Skutečně jedinečný design volantu se zploštělou spodní částí a oranžovým prošíváním byl navržen speciálně pro stupeň výbavy Sport.
Oranžové ozdobné prvky vytvářejí nádherné detaily, mezi něž patří nápadné oranžové prošívání a hlavice řadicí páky.

Nárazník vpředu

Nárazník vzadu

Boční prahy

18“ kola z lehké slitiny

Motor 1.6 T-GDI

Logo SOUL

*Prvky výbavy na přání pouze pro SX.
Kola typu E se dodávají na přání i pro jiné verze.
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BARVY KAROSERIE, KOLA, ROZMĚRY

Více možností, více Soul
Kia Soul přichází s nabídkou jasných barev karoserie, k nimž skvěle ladí odpovídající typy kol.

Barvy karoserie

Dvoubarevná provedení

Bílá Clear White (1D)

Stříbrná Bright Silver (A3D)

Šedá Titanium Gray (IM)

Krémová New Vanilla Shake (AYB)

Zelená Acid Green (AE3)

Oranžová Wild Orange (AAQ)

Černá Cherry Black (9H)

Modrá Mysterious Blue (AAP)

Hnědá Russet Brown (AAW)

Červená Inferno Red (AJR)

Bílá Clear White
+ červená Inferno Red (AH1)

Modrá Caribbean Blue (AUB)

Modrá Mysterious Blue + Bílá Clear White (AH6)

Červená Inferno Red
+ černá Cherry Black (AH4)

Hnědá Russet Brown + Bílá Clear White (AH7)

Celková délka

4,140

Celková šířka

1,800

Celkový výška

1,593

Rozvor

2,570

Rozchod kol (vpředu)

1,576

Rozchod kol (vzadu)

1,588

Přední převis

840

Zadní převis

730

Prostor pro nohy (vpředu)
Prostor pro nohy (vzadu)
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1,605

Rozměry (mm)

1,576(16”tire)
1,800

1,588(16”tire)

16’’ kola z lehké slitiny 205/60R

17’’ kola z lehké slitiny 215/55R

18’’ kola z lehké slitiny 235/45R
Paket Style (černé prvky)

1,040
994

Prostor pro hlavu (vpředu)

1,006

Prostor pro hlavu (vzadu)

1,003

Šířka v loktech (vpředu)

1,410

Šířka v loktech (vzadu)

1,390

840

2,570
4,140

730

18’’ kola z lehké slitiny 235/45R
Paket Premium
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Kia Soul - náš příslib pro inspirující jízdu,
dnes i zítra
7letá záruka na vůz
Každý nový vůz Kia přichází se zárukou v délce 7 let/do ujetí 150 000 km (bez omezení do 3 let;
od 4. roku dále do 150 000 km). Tato záruka vztahující se na celý vůz je bezplatná a je přenosná
na další vlastníky za předpokladu, že vozidlo je pravidelně servisováno v souladu se servisním
programem.
5letá záruka na lak a 12letá záruka na prorezavění
Prvotřídní nátěrové hmoty jsou zárukou dlouhodobé ochrany a skvělého vzhledu vašeho nového
vozu značky Kia. Spolu s tím získáváte vynikající ochranu proti korozi a 12letou záruku na
prorezavění karoserie.
Zůstaňte v kontaktu se značkou Kia
Pro nejnovější informace navštivte www.kia.com. Získejte více informací o značce Kia
a o atraktivní modelové paletě našich vozidel. Sledujte nejnovější informace o pokroku
v oblasti alternativních paliv, jako jsou stlačený plyn, hybridní technologie či palivové články.
Nebo sledujte, na čem pracuje naše centrum pro výzkum životního prostředí.
Účastníme se také významných sportovních událostí: Kia je oficiálním partnerem UEFA a FIFA.
Sponzorujeme turnaj Australian Open a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.
Financování
Váš místní prodejce Kia vám nabídne plán financování, který bude nejlépe vyhovovat vašim
požadavkům. Obraťte se na něj s žádostí o podrobnější informace.

7letá záruka Kia
Záruka na nový vůz po dobu 7 let nebo do ujetí
150 000 km na celé vozidlo, z toho první 3 roky
bez omezení ujetých kilometrů.
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www.kia.com

Váš prodejce Kia:

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com
K16.01225
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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.

