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Livet er et eventyr! Det er morsomt, uforutsigbart og spennende. Og uansett hva som
skjer, hvor reisen går og hva som møter deg,
følger Kia deg på veien.

Livet blir det du gjør det til.
Velkommen til Kias verden.

Vi i Kia ønsker å bidra til å skape en bedre
fremtid. Derfor utvikler og bygger vi biler som
gir deg nye opplevelser og utvider horisonten
din. Biler med flott design, avansert teknologi
og smarte løsninger. Alle med 7 års garanti som
bevis på vår fremragende kvalitet. I alt vi gjør,
er det nemlig én ting som driver oss: Vi skal
alltid overgå dine forvent-ninger. Det er det vi
kaller «The power to surprise».
Bla videre for å ta en nærmere titt, så vil du
forstå hva vi mener.
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NYE KIA
SOUL ELECTRIC
GJØR DEG KLAR
FOR EN NY
KJØREOPPLEVELSE
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Kias 7 års / 150 000 km nybilgaranti
Gjelder i alle EU-land (samt Norge, Sveits, Island og Gibraltar)
i henhold til lokale regler og vilkår.

Møt nye Kia Soul Electric, den første helelektriske nullutslippsbilen fra Kia. En 100 % elektrisk bil med imponerende
rekkevidde og samme unike design som du finner på Kia Soul. Soul Electric har det lille ekstra. Med eksklusiv og frisk
styling, LED-kjørelys og iøynefallende front- og baklykter inntar du veien med stil.
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EN ELBIL
MED SJEL
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EN INNOVATIV BIL
MED STIL
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Den nye Kia Soul Electric leveres med DAB-radio,
MP3-spiller, navigasjonssystem og ryggekamera. Du
får også 7-års kartoppdatering med seks årlige kartoppdateringer. Dette er gratis for nye biler fra Kia som
leveres med fabrikkmontert MOBIS navigasjonssystem.

Start-/stoppknapp Start-/stoppknappen ved siden av girspaken er en
komfortabel løsning som gir et sportslig preg. Elektrisk håndbrekk (EPB)
Det elektriske håndbrekket er svært enkelt å betjene. Det aktiveres med et
kort trekk i bryteren.

Fjernkontroller for lyd Med de ergonomisk plasserte betjeningselementene på rattet
kan du justere volumet og skifte radiostasjon uten å ta hendene fra rattet.
Automatisk cruise control / hastighetsbegrenser Innstillingene kan justeres ved hjelp
Flex Steer Du kan velge blant tre
av de praktisk plasserte knappene på rattet.
styremodi: Comfort for enkel manøvrering i bytrafikken, Normal for vanlige kjøreforhold, og Sport som er tilpasset kjøring på motorveien.

Integrerte ventilasjonsdyser og diskanthøyttalere Ventilasjonsdysene på siden er sømløst
integrert, med “svevende” diskanthøyttalere som passer perfekt til kupeens øvrige design.
Ryggekamera Når bilen står i revers, viser skjermen i midtkonsollen et live-bilde av området
bak bilen med hjelpelinjer som indikerer bilens bredde. Dekktrykkovervåkningssystem (TPMS)
Dekktrykkovervåkningssystemet leveres som standard og gir deg en advarsel i instrumentpanelet hvis dekktrykket er for lavt.

Kupeen i den nye Soul Electric preges av delikate overflater og avrundede konturer. Her finner du også eksklusive
dekorelementer laget av miljøvennlige materialer. Instrumentene er tydelige og intuitive. Via infotainmentsystemet
kan du kontrollere bilens ladestatus, finne avstand og rute til nærmeste ladestasjon, justere klimaanlegget og velge musikk til kjøreturen. Flerfarget lys rundt høyttalerne i fordørene pulserer i takt med musikken.
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GOD PLASS
OG KOMFORT
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Ventilerte forseter
Begge forsetene kan ventileres for å
øke komforten enda mer. Ventilasjonsvifter i setet og seteryggen
avgir kjølig luft, noe du virkelig vil
sette pris på på varme dager, mens
setevarmen holder deg god og varm
om vinteren.

Setevarme i baksetet
Baksetepassasjerer kan også
glede seg over seter som kan
varmes opp i to trinn på kalde
vinterdager.

Øko-stoff

Skinn

Skinn

Øko-stoff

Innvendig har Kia Soul Electric en rekke funksjoner som gir god komfort for alle passasjerene. Den romslige og
elegante kupeen har god benplass og takhøyde på alle sitteplasser, slik at alle i bilen får en behagelig kjøretur.
Det er dessuten brukt miljøvennlig og biologisk materiale i alt fra polstringer og dekor til setetrekk og gulvteppe.
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display i midtkonsollen

Midtkonsoll
Høy kvalitet og avansert teknologi.
I midtkonsollen finner du infotainmentskjermen med tilgang til
omfattende informasjon.

Instrumentpanel
I det digitale instrumentpanelet
finner du kjørecomputeren med
3,5” OLED-skjerm som viser viktig
informasjon om bilen. Den viser
blant annet hvor langt du har kjørt
og hvor langt du kan kjøre før
neste batterilading.

HOLD DEG
INFORMERT

Du kan overvåke bilens ytelse, energibruk og annen informasjon på godt
synlige skjermer i instrumentpanelet og i midtkonsollen.
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281

bagasjeromsvolum
ℓ

Oppbevaring under bagasjeromsgulvet
Under bagasjeromsgulvet finner du et
oppdelt oppbevaringsrom der for eksempel
verdisaker, verktøy og ladekabler kan oppbevares ute av syne for nysgjerrige blikk.

60:40 nedfellbart baksete
Bakseteryggene kan deles og legges ned i forholdet 60:40.
Det gir maksimal fleksibilitet og lastekapasitet.

PLASS TIL STORT OG SMÅTT
Kia Soul Electric er den eneste elbilen som er basert på en SUV-plattform, og kombinerer effektiv urban
kjøring med praktiske egenskaper. I tillegg til rikelig plass til passasjerene kan den også by på svært fleksible
løsninger og god plass til bagasje. Baksetene kan deles og legges ned for å gi plass til last i ulike fasonger og
størrelser. En annen nyttig detalj er oppbevaringsrommet under bagasjeromsgulvet. Her kan du for eksempel
oppbevare verdigjenstander.
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inntil

212

km

rekkevidde
per lading*

på

11.2

sek.

akselerasjon
0 til 100 km/t

IMPONERENDE
YTELSE
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Teknikken er kanskje ny, men resultatet er det samme. I Kia Soul Electric opplever du ren
kjøreglede. Den effektive motoren i Soul Electric vil overbevise deg med høy effekt og høyt
dreiemoment, imponerende akselerasjon fra 0 til 100 km/t og en topphastighet på 145 km/t.
Med en rekkevidde på inntil 212 km* og null CO2-utslipp er den dessuten et smart og
miljøvennlig valg. Smidige kjøreegenskaper, lavt tyngdepunkt og minimal kjørestøy sørger for
fremragende stabilitet og kjørekomfort for både fører og passasjerer.
* Basert på NEDC-standarden.
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Kjøringen blir lett som en lek med Kia Soul Electric. For føreren er den en fryd å kjøre gjennom bygatene, med
smidige kjøreegenskaper, god respons og en ytelse som er på topp i sin klasse. For passasjerene blir kjøringen
jevnere og mer komfortabel takket være det lave tyngdepunktet og mindre kjørestøy. Og siden den er en nullutslippsbil, er Soul Electric også et miljøvennlig valg. Her blir alle fornøyd!
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CO2 utslipp

0

g/km

INNTA VEIEN
MED STIL
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27

batterikapasitet
kWh

111

maks. effekt
HK

Batteri (litium-ion-polymer)

Elektromotor

Litium-ion-polymerbatteriet med en kapasitet
på 27 kWh er plassert under gulvet i kupeen og
gir en rekkevidde på inntil 212 km.

Den effektive motoren på 111 hk har et dreiemoment på 285 Nm og sørger for god akselerasjon
fra start og ved forbikjøring i moderat hastighet.
Maks. effekt (hk) 111
Maks. dreiemoment (Nm) 285

EFFEKTIVE
LØSNINGER
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Energieffektivt varmepumpesystem
Varmepumpesystemer er mer effektive enn vanlige
elektriske oppvarmingssystemer. Varmepumpesystemet i Soul Electric øker rekkevidden ved å
bruke restvarme fra kjølevæsken i den elektriske
drivlinjen.
Energibesparende klimaanlegg med flere soner
Ved å velge ut soner kan du begrense klimareguleringen til førerplassen. Det reduserer energiforbruket for
soner der det ikke sitter noen, og øker dermed rekkevidden for din Soul Electric.

Energieffektive løsninger
Forhåndsoppvarming og -avkjøling
av kupeen ved lading av bilen kan
bidra til å øke rekkevidden for Soul
Electric.

Med en topphastighet på 145 km/t
og 100% av dreiemomentet tilgjengelig fra start er Soul Electric svært
smidig. Regenererende bremsing er

en funksjon som fanger opp energi
ved retardasjon slik at den kan
brukes om igjen ved akselerasjon.

Offentlige ladestasjoner kan brukes
til å lade opp batteriet når bilen står
parkert.

Alt ved Soul Electric er designet med tanke på effektivitet. Bilens rekkevidde avhenger av batteriets ladenivå, så
mange av bilens systemer, blant annet bremsing, oppvarming og avkjøling, er utviklet for å opprettholde eller til
og med øke energinivået. Du kan også programmere din Soul Electric til å forhåndsoppvarmes eller -avkjøles
mens bilen står til lading. Til dette brukes strøm fra ladestasjonen.
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Mindre enn

5

timer

standard ladetid
(6,6 kW / 100 % batterinivå)

ENKEL
LADING
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Ladestatusindikator
Ladeport
Du kan kontrollere ladestatusen ved hjelp
Høyre side av grillen sett forfra åpnes mot midten slik at ladeportene
av tre LED-lamper som er plassert midt
kommer til syne. Lys i ladeporten sørger for at du ser den godt også
på dashbordet, lett synlig fra utsiden.
når det er mørkt.

Det er enkelt å lade Soul Electric. Du trenger bare å åpne dekslet i grillen. Her finner du to ladeporter: én for
lading i en vanlig stikkontakt, og én for hurtiglading i en passende kontakt, for eksempel på en offentlig
ladestasjon. En ladestatusindikator som er montert på dashbordet, er synlig fra utsiden. Når ladekablene ikke er
i bruk, kan de oppbevares i oppbevaringsrommet under bagasjeromsgulvet.
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under

20

aktiveres virtuell motorlyd
km/t

Virtuell motorlyd
Siden Soul Electric går svært stille,
genererer den en tilpasset varsellyd slik
at fotgjengere kan høre deg komme.

HJELPESYSTEMER
OG SIKKERHET
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6

kollisjonsputer

Fører-, passasjer- og sidekollisjonsputer samt kollisjonsgardiner
Kollisjonsputesystemet med seks kollisjonsputer gir beskyttelse til alle i bilen.

Stabilitetsprogram (VSM)
VSM bidrar til at bilen holder seg så stabil som mulig ved bremsing i svinger og ved rask
akselerasjon, særlig på våt, glatt eller ujevn veibane.

Bakkestartassistent (HAC)
Bakkestartassistenten hindrer
bilen i å rulle bakover når du skal
kjøre i gang i en bratt bakke. Den
holder bremsen i inntil to sekunder
mens du flytter foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

BAS (bremseassistentsystem)
Ved bråbremsing reduserer BAS
bremselengden betraktelig ved å
bruke full bremsekraft dersom det
er behov for det.

Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
Den elektroniske stabilitetskontrollen reduserer hjulspinn og
hjelper deg å holde kontroll over
bilen hvis den får skrens, eller hvis
du plutselig må bremse.

Soul Electric gir omfattende beskyttelse for deg og passasjerene. Batteriet, elektromotoren, girkassen og
EPC-enheten er montert lavt for maksimal stabilitet. De utgjør også en del av den stive karosseristrukturen
som beskytter kupeen.
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SETT FARGE PÅ TILVÆRELSEN
Soul Electric kan leveres med lakk i én farge eller med en kombinasjon av to farger. Uansett hvilken kombinasjon
du velger, kan du alltid være sikker på at du vil ta deg godt ut i din nye, elektriske Kia.

Farger

Caribbean Blue + Clear White

Pearl White + Electronic Blue

Solid White

Black + Red

Titanium Silver

Lettmetallfelger

Dimensjoner (mm)

840
840840

2,570
2,570
2,570
4,140
4,140
4,140
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730
730730

1,593

1,593
1,593

16-tommers lettmetallfelger
med 5 eker i aerodynamisk
design reduserer luftmotstanden og bidrar dermed til
å øke bilens rekkevidde.

1,576
1,576
1,576
1,800
1,800
1,800

1,588
1,588
1,588

MED TANKE
PÅ MILJØET
I den nye Kia Soul Electric har vi lagt vekt på å
bruke miljøvennlige materialer i interiøret.

17
Biologisk
materiale

interiørdeler

3
Antibakterielle
Bio Materials
stoffer

Redusert
VOC*

interiørdeler

Dashboard, taktrekk, dekor på dører og
dørstolper, setetrekk, gulvteppe

Bruk av bakteriehemmende stoffer og lakk i
stedet for plastkomponeneter.
Varme-/ventilasjonssystem og klimaanlegg,
bokser, brytere

interiørdeler

3

Bruk av plastkomponenter laget av
sukkerrør og cellulose i stedet for petroleumsbaserte komponenter.

Bruk av lakk eller vannbasert lakk uten BTX i stedet
for lakk som inneholder løsemidler.
Gulvkonsoll, lydpanel, luftdyseinnfatninger

Tekniske spesifikasjoner
Elektromotor

Batteri

Ytelser

I tillegg til å være en nullutslippsbil har Soul
Electric mange miljøvennlige komponenter som er
valgt på grunn av sin sammensetning, nedbrytningsevne og organisk inspirerte teknologi.
Kia Soul Electric har mottatt det prestisjefylte
Life Cycle Assessment (LCA)-sertifikatet av TÜV
Nord, en uavhengig, tysk kontrollorganisasjon. ISO
14040-standarden bekrefter bilens enestående
miljømessige fordeler gjennom hele livssyklusen. Kia
Soul Electric har også mottatt bilindustriens første
UL-miljøgodkjenning for organisk karboninnhold. Fem
nyutviklede, miljøvennlige materialer omfatter
termoplastisk elastomerstoff og cellulosebasert
plast som erstatter oljebasert materiale. Det er
brukt nye, vannbaserte belegg og bakteriehemmende stoffer i interiøret.
Kia Motors arbeider for å ta vare på miljøet og
fremme en bærekraftig utvikling. Vårt rene produksjonssystem øker g jenvinningsandelen, og bilene
designes også med tanke på kasseringsfasen.
Vi vil kort sagt gjøre vårt ytterste for å finne
gode løsninger som reduserer energiforbruket og
påvirker miljøet så lite som mulig. Som den nyeste og
mest miljøvennlige bilen fra Kia, tar Soul Electric
utfordringen.

Dimensjoner (mm)

Maks. effekt (kW)

81.4

Lengde

4,140

Maks. dreiemoment (Nm)

285

Bredde

1,800

Type

Lithium-ion polymer

Høyde

1,593

Kapasitet (kWh)
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Akselavstand

2,570

Effekt (kW)

90

Sporvidde (F/B)

1,576/1,585

Akselerasjon 0-100 km/t (sek.)

11.2

Overheng (F/B)

840/730

Maks. hastighet (km/t)

145

kupelengde

1,869

Maks. helling (%)

33

kupebredde

1,410

Rekkevidde per lading (km)

212 **

kupehøyde

1,193

CO2 utslipp (g/km)

0

Bagasjeromskapasitet (ℓ, VDA)

281

* VOC: Flyktige organiske forbindelser

** Basert på den nye europeiske kjøresyklusen
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GOD
TUR
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7 års nybilgaranti
Alle biler fra Kia leveres med en nybilgaranti på 7 år /
150 000 km (ubegrenset kjørelengde de første tre
årene og begrenset til 150 000 km fra det fjerde året
og ut perioden). Garantien dekker bilen fra støtfanger til
støtfanger, er gratis, og kan overføres til senere eiere
såfremt bilen gjennomgår regelmessig vedlikehold i
henhold til serviceplanen.
5 års garanti på lakk og 12 års garanti mot gjennomrusting
Karosserilakken har så høy kvalitet at din nye Kia vil være
beskyttet og blank i lang tid fremover. Den leveres også med
overlegen antirustbehandling og en 12 års garanti mot rust fra
innsiden og ut.
Hold kontakten med Kia
Besøk www.kia.com og få siste nytt. Finn ut mer om Kia og vår
spennende portefølje av nye biler.
Vi er også involvert i store idrettsbegivenheter: Kia er offisiell
partner for både UEFA og FIFA. Vi støtter Australian Open og
tennisstjernen Rafael Nadal.
Finansering
Din lokale Kia-forhandler kan hjelpe deg med en finansieringsplan som
passer for dine behov. Be om å få nærmere informasjon.

Kias 7 års nybilgaranti

Kias 7 års / 150 000 km nybilgaranti Gjelder i alle EU-land
(samt Norge, Sveits, Island og Gibraltar) i henhold til lokale
regler og vilkår.

27

Kias 7 års / 150 000 km nybilgaranti
Gjelder i alle EU-land (samt Norge, Sveits, Island og Gibraltar)
i henhold til lokale regler og vilkår.

Kia Bil Norge AS
Solheimsveien 7
N-1471 Lørenskog
NORWAY
Delenr: KIA50108
(August 2014)

All informasjon, alle illustrasjoner og spesifikasjoner er korrekte på trykketidspunktet,
men kan endres uten foregående varsel. Modellene og spesifikasjonene som vises
i denne brosjyren, kan være annerledes enn modellene som er tilgjengelige på det
norske markedet. Som følge av begrensninger i trykkeprosessen kan de avbildede
karosserifargene avvike noe fra de faktiske fargene. Kontakt din lokale Kia-forhandler
for oppdatert informasjon.

www.kia.com

