Kia e-Soul

CENNÍK I VÝBAVA I TECHNICKÉ ÚDAJE
MODELOVÝ ROK 2021

Riaďte sa sami sebou.

Elektrický crossover s dojazdom až 452 km
100 kW rýchlonabíjanie z 20% na 80% za 42 minút

Obrázky sú ilustračné.

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 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.

Pokoj, ktorý potrebuje vaša myseľ
7-ročná záruka na vozidlo
Spoločnosť Kia poskytuje záruku na nové vozidlá 7 rokov / 150 000 km (do 3 rokov neobmedzená,
od 4 rokov 150 000 km). Táto záruka je bezplatná a prenosná na ďalších vlastníkov
za predpokladu, že vozidlo je pravidelne udržiavané podľa servisného plánu. Platí vo všetkých
členských štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande a Gibraltári), podlieha miestnym
zmluvným podmienkam.

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.

7-ročná aktualizácia máp
Súčasťou je bezplatná aktualizácia máp raz do roka počas nasledujúcich 6 rokov
pre všetky nové vozidlá so zabudovanou originálnou navigáciou.*

7-ročná záruka na akumulátor
Vysokonapäťové lítiovo-iónové akumulátory Kia určené na pohon elektrických (EV) vozidiel sú konštruované tak,
aby mali dlhú životnosť. Záručné krytie kapacity vysokonapäťového akumulátora pre elektrické (EV) vozidlá je 7 rokov
alebo 150 000 kilometrov od dátumu prvého uvedenia do prevádzky, podľa toho, čo nastane skôr, a to na stratu kapacity
pod úroveň 70 % pôvodnej kapacity EV akumulátora. Prípadné zníženie kapacity akumulátora je možné minimalizovať
dodržiavaním pokynov uvedených v Príručke pre majiteľa vozidla. Podrobnejšie informácie o záruke spoločnosti Kia nájdete
na www.kia.com/sk.
*Za vykonanie aktualizácie môže byť účtovaný servisný poplatok.

Kia e-Soul
Ceny verzií

MODELOVÝ ROK 2021
Cenník skladových vozidiel platný od 1. 4. 2022

VÝHODNÉ
FINANCOVANIE

CENOVÉ
ZVÝHODNENIE
AŽ

2 500 €

WALLBOX
V HODNOTE

1 079 €
ZADARMO*

KIA CHARGE
NABÍJACÍ BONUS
**

200 €

NAJVÝHODNEJŠIE
SPLÁTKY
KIA SELECT

MESAČNÉ
SPLÁTKY

ŠTVRTINY

Výbava

GOLD

PLATINUM

Motorizácia

Synchrónny
AC
elektromotor

Prevodovka

Bezstupňová
redukčná

Výkon

Kapacita
batérie

Cenníková
cena

Cenové
zvýhodnenie

Akciová
cena

100kW / 136k

39.2 kWh

35 490 €

2 500 €

32 990 €

39 990 €

2 500 €

37 490 €

43 490 €

2 500 €

40 990 €

150kW / 204k

150kW / 204k

64 kWh

64 kWh

*Odporúčaná predajná cena dodávateľa ZSE Drive, v € vrátane DPH. Dodávaný wallbox innogy eBox professional poskytuje maximálny výstupný výkon nabíjania až 22 kW.
Bližšie informácie získate u autorizovaného predajcu motorových vozidiel značky Kia.
**Nabíjacia karta Kia Charge pokrýva možnosť nabíjania na všetkých verejných nabíjacích staniciach spoločností ZSE, Ionity a GreenWay na Slovensku
a ponúka tiež možnosti nabíjania v zahraničí.

Nastav si financovanie podľa svojich potrieb
Prehľad produktov

VÝHODY KIA FINANCOVANIA
> výška splátok sa nemení počas celej doby financovania
> zvýhodnené poistné sadzby
> zmluvu môžeš podpísať priamo u predajcu, u ktorého auto kupuješ
> rýchly administratívny proces, na aute môžeš odísť po podpise zmluvy

KIA FINANCE
Vyber si výhodné financovanie podľa svojich potrieb a využi jednoduchú cestu k novému autu - finančný lízing alebo úver.
Pri lízingu sa majiteľom auta stávaš zaplatením poslednej splátky a pri úvere si ním počas celej doby trvania úveru.

NAJVÝHODNEJŠIE SPLÁTKY (KIA SELECT)
Flexibilné splácanie s 3 možnosťami voľby na jeho konci.
Finančný lízing s 0% úročením a nízkymi splátkami, pri ktorom máš v závere splácania na výber. Môžeš doplatiť
zostatok kúpnej ceny, odpredať auto predajcovi alebo si jednoducho predĺžiť splácanie. Mesačné splátky sú vrátane
komplexného poistenia.

MESAČNÉ SPLÁTKY
Výhodné splácanie, ktoré sa ti prispôsobí.
Finančný lízing s dobou splácania 3 až 7 rokov. Splácaš v pravidelných mesačných splátkach vrátane
komplexného poistenia.

ŠTVRTINY
Praktické splácanie istiny len v 4 ročných splátkach.
Finančný lízing, pri ktorom na úvod zaplatíš štvrtinu (25 % kúpnej ceny) a následne už len 3 ročné splátky istiny.
Mesačne platíš iba komplexné poistenie.

ÚVER
Splácaš auto, ktoré vlastníš hneď od začiatku.
Klasický spotrebný úver na kúpu auta. Stávaš sa hneď jeho majiteľom a pravidelne ho splácaš v mesačných splátkach
spolu s komplexným poistením.

KIA LEASE
Operatívny lízing predstavuje prenájom vozidla pre právnické a fyzické osoby. Odbremení ťa od všetkých starostí súvisiacich
s prevádzkou vozidla.

OPERATÍVNY LÍZING
Pohodlné riešenie mobility, len jazdíš a tankuješ.
Mesačné splátky zahŕňajú náklady spojené s vozovým parkom a službami pri jeho správe (servis a údržba,
cestná daň, náhradné vozidlo, komplexné poistenie). Splátky neeviduješ v aktívach, ale účtuješ ich ako náklad.
Vlastníkom auta počas trvania zmluvy je lízingová spoločnosť.

VIAC INFO O VÝHODNOM FINANCOVANÍ KÚPY AUTA NA:
https://www.kia.com/sk/predaj/financovanie-a-lizing/

Kia e-Soul
Štandardná výbava
GOLD
ABS (protiblokovací systém) + BAS (brzdový asistent) + ESS (signalizácia v prípade núdzového brzdenia)
ESC (el. stabilizačný systém) + HAC (asistent pre rozjazd do kopca) + VSM (asistent stability vozidla)
LKA - aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu
FCA - asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/cyklistov/chodcov
LFA - asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy v dopravných zápchach
Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdca s možnosťou deaktivácie)
Bočné airbagy predných sedadiel
Hlavové airbagy
ISOFIX uchytenie detskej sedačky
TPMS - kontrola tlaku v pneumatikách
Elektronická parkovacia brzda
Imobilizér
Sada na opravu pneumatík
Pneumatiky 215/55 R17 + disky z ľahkej zliatiny
Full LED predné svetlomety
LED denné svietenie
LED zadné kombinované svetlá
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spatne zrkadlá
Svetelný senzor
Predné a zadné hmlové svetlá
Rádio s 7” LCD dotykovou obrazovkou
DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania
Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním
Palubný počítač Supervision s 7” farebným LCD displejom
Zadné parkovacie senzory
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky
Vyhrievaný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Vyhrievané predné sedadlá
Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom
Jednozónová automatická klimatizácia
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla “Smart Key”
Elektrické ovládanie predných a zadných okien (vodičove s bezpečnostnou funkciou proti privretiu)
Adaptívny tempomat s funkciou Stop and go
Ovládanie rádia na volante
Bluetooth handsfree sada
Odkladací priestor na okuliare v prednej časti stropu
Elektronický volič prevodovky (Shift By Wire)
Kvapalinou chladená vysokonapäťová batéria
Systém managementu teploty batérií
Palubná nabíjačka s výkonom 7,2 kW (verzia so stredným dojazdom)
Palubná nabíjačka s výkonom 11 kW (verzia s dlhým dojazdom)
Predpríprava na montáž ťažného zariadenia (len verzia s dlhým dojazdom)

PLATINUM (navyše oproti GOLD)
Navigačný systém s 10.25” LCD dotykovou obrazovkou
- displej s HD rozlíšením
- funkcia split-screen
- zobrazenie troch aplikácií súčasne
- služby ”TomTom® Live Services”
- Bluetooth pripojenie pre dve zariadenia súčasne
- 7-ročná bezplatná aktualizácia máp
Predpríprava na telematické služby vrátane mobilnej aplikácie
Prémiový zvukový systém Harman/Kardon
Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov
Stmavené sklá od B-stĺpika
Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
Vyhrievané zadné sedadlá
Dažďový senzor
Strešné lyžiny
Systém tepelného čerpadla
BCW - systém monitorovania mŕtveho uhla
RCTA - systém upozorňujúci na pohyblivé prekážky pri cúvaní s automatickým zabrzdením
Predné parkovacie senzory
Ambientné osvetlenie interiéru v predných dverách
Čalúnenie sedadiel - látka/syntetická koža
Zadná lakťová opierka s držiakom na nápoje

Kia e-Soul

Súhrn štandardnej a voliteľnej výbavy
BEZPEČNOSŤ

GOLD

PLATINUM

ABS (protiblokovací systém) + BAS (brzdový asistent) + ESS (signalizácia v prípade núdzového brzdenia)

●

●

ESC (elekt. stabilizačný systém) + HAC (asistent pre rozjazd do kopca) + VSM (ovládanie stability vozidla)

●

●

LKA (aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu)

●

●

FCA (asistent na predchádzanie čelným zrážkam indikujúci automobily/cyklistov/chodcov)

●

●

LFA (asistent sledujúci jazdné pruhy vrátane funkcie jazdy v dopravných zápchach)

●

●

Airbag vodiča a spolujazdca (spolujazdca s možnosťou deaktivácie)

●

●

Bočné airbagy predných sedadiel

●

●

Hlavové airbagy

●

●

ISOFIX uchytenie detskej sedačky

●

●

TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách)

●

●

Elektronická parkovacia brzda

●

●

Imobilizér

●

●

Sada na opravu pneumatík

●

●

BCW - systém monitorovania mŕtveho uhla

●

RCTA - systém upozorňujúci na pohyblivé prekážky pri cúvaní s automatickým zabrzdením

●

EXTERIÉR

GOLD

PLATINUM

Pneumatiky 215/55 R17 + disky z ľahkej zliatiny

●

●

Full LED predné svetlomety

●

●

LED denné svietenie

●

●

LED zadné kombinované svetlá

●

●

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spatne zrkadlá

●

●

Svetelný senzor

●

●

Predné a zadné hmlové svetlá

●

●

Stmavené sklá od B-stĺpika

●

Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá

●

Dažďový senzor

●

Strešné lyžiny

●

Systém managementu teploty batérií

●

●

Kvapalinou chladená vysokonapäťová batéria

●

●

Palubná nabíjačka s výkonom 7,2 kW (verzia so stredným dojazdom)

●

Palubná nabíjačka s výkonom 11 kW (verzia s dlhým dojazdom)

●

●

Predpríprava na montáž ťažného zariadenia (len verzia s dlhým dojazdom)

●

●

Kia e-Soul

Súhrn štandardnej a voliteľnej výbavy
INTERIÉR
Zadné parkovacie senzory

GOLD

PLATINUM

●

●

Predné parkovacie senzory

●

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

●

●

Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky

●

●

Vyhrievaný volant

●

●

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

●

●

Vyhrievané predné sedadlá

●

●

Predná lakťová opierka s odkladacím priestorom

●

●

Jednozónová automatická klimatizácia

●

●

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

●

●

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla "Smart Key"

●

●

Elektrické ovládanie predných a zadných okien (vodičove s bezpečnostnou funkciou proti privretiu)

●

●

Adaptívny tempomat s funkciou Stop and go

●

●

Elektronický volič prevodovky (Shift By Wire)

●

●

Odkladací priestor na okuliare v prednej časti stropu

●

●

Vyhrievané zadné sedadlá

●

Ambientné osvetlenie interiéru v predných dverách

●

Čalúnenie sedadiel - látka/syntetická koža

●

Zadná lakťová opierka s držiakom na nápoje

●

Systém tepelného čerpadla

●

MULTIMÉDIÁ

GOLD

PLATINUM

Rádio s 7" LCD dotykovou obrazovkou

●

Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaním

●

●

DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania

●

●

Palubný počítač Supervision s 7” farebným LCD displejom

●

●

Ovládanie rádia na volante

●

●

Bluetooth handsfree sada

●

●

Navigačný systém s 10.25” LCD dotykovou obrazovkou
- displej s HD rozlíšením
- funkcia split-screen
- zobrazenie troch aplikácií súčasne
- služby ”TomTom® Live Services”
- Bluetooth pripojenie pre dve zariadenia súčasne
- 7-ročná bezplatná aktualizácia máp

●

Predpríprava na telematické služby vrátane mobilnej aplikácie

●

Prémiový zvukový systém Harman/Kardon

●

Bezdrôtová nabíjačka mobilných telefónov

●

VOLITEĽNÁ VÝBAVA
Metalický / perleťový lak

GOLD

PLATINUM

500 €

500 €

Kia e-Soul

Farby karosérie / disky kolies / pneumatiky / interiér

FARBY KAROSÉRIE
jednofarebné prevedenie exteriéru

Snow White Pearl (perleťový lak))

Sparkling Silver (metalický lak)

Inferno Red (metalický lak)

Gravity Grey (perleťovo-metalický lak)

Mars Orange (perleťovo-metalický lak)

Cherry Black (perleťový lak)

Neptune Blue (metalický lak)

dvojfarebné prevedenie exteriéru

Clear White + Inferno Red
(perleťový lak)

Cherry Black + Inferno Red
(perleťovo-metalický lak)

Mars Orange + Cherry Black
(metalický lak)

Inferno Red + Cherry Black
(perleťový lak)

Neptune Blue + Cherry Black
(perleťovo-metalický lak)

DISKY KOLIES

17-palcové disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 215/55 R17)

PNEUMATIKY















Kia e-Soul

Farby karosérie / disky kolies / pneumatiky / interiér

INTERIÉR

Čierna látka

Kia e-Soul

Technické údaje / Rozmery
KIA e-Soul
motor

Synchrónny AC elektromotor

prevodovka

Bezstupňová redukčná

ROZMERY
dĺžka (mm)

4 195

šírka (mm)

1 800

výška (mm)

1 605

rázvor (mm)

2 600

rozchod vpredu / vzadu (mm)

1 565 / 1 575

predný / zadný previs (mm)

865 / 730

svetlá výška (mm)

153

batožinový priestor - min./max. (l)

315 / 1 339

PARAMETRE MOTORA A BATÉRIE

Štandardný dojazd

typ
napätie
max. výkon (kW (k) / ot.min-1)

Dlhý dojazd

synchrónny AC motor s permanentnými magnetmi
327V

356V

100 (136) / 2 600 - 8 000

150 (204) / 3 800 - 8 000

max. krútiaci moment (Nm / ot.min-1)
kapacita batérie

395 / 0 - 2 400

395 / 0 - 3 600

39.2 kWh / 120 Ah

64 kWh / 180 Ah

typ batérie
HMOTNOSŤ
pohotovostná hmotnosť (kg)

Lithium-ion polymer, s vodným chladením
Štandardný dojazd

Dlhý dojazd

1 535 - 1 593

1 682 - 1 758

celková hmotnosť (kg)

2 025

2 180

hmotnosť batérie (kg)

317

457

-

300 / 300 / 100

Štandardný dojazd

Dlhý dojazd

max. rýchlosť (km/h)

155

167

zrýchlenie 0 - 100 km/h (s)

9,9

7,9

spotreba kombinovaná (kWh/100 km)

15,5

15,7
10,9

hmotnosť prívesu: brzdený / nebrzdený / vertikálne zaťaženie (kg)
VÝKON A SPOTREBA

spotreba mesto (kWh/100 km)

10,6

maximálny dojazd v kombinovanom režime (km)

277

452

maximálny dojazd v mestskom režime (km)

407

648

7.2 kW / 6 h 10 min

10.5 kW / 7 h

nabíjanie - AC štandardné (Wallbox), z 0% na 100% kapacity
nabíjanie - DC rýchlonabíjacia stanica 50kW, z 0% na 80% kapacity

57 min

75 min

nabíjanie - DC rýchlonabíjacia stanica 100kW, z 0% na 80% kapacity

54 min

54 min

0

0

emisie CO2 v kombinovanom režime (g/km)

Záruka na vozidlo 7 rokov alebo 150 000 km, prvé tri roky bez obmedzenia km.

ROZMERY (mm)

Kia e-Soul
Kontaktné údaje

Ceny sú uvedené vrátane DPH. Všetky obrázky sú ilustračné.
Dovozca si vyhradzuje právo zmeniť ceny a špecifikácie výbav modelov bez predchádzajúceho upozornenia.
Pokiaľ nie je vozidlo na sklade, dodacia lehota je 3 až 5 mesiacov, pričom dovozca si vyhradzuje právo úpravy
dodacej lehoty v závislosti od kapacitných možností výrobcu. Všetky vozidlá sú schválené pre jazdu
po pozemných komunikáciách v SR.
Obsah cenníka skladových vozidiel je platný ku dňu 1. 4. 2022.
DOVOZCA:
Kia Sales Slovakia s. r. o., Einsteinova 19,
851 01 Bratislava

Infolinka
0850 606 070
www.kia.sk

Tvoj predajca Kia:

