


VYJADRITE SA PO SVOJOM
Kia Soul v sebe spája to najlepšie zo všetkých oblastí, a pritom nerobí kompromisy. Jej silnými stránkami sú všestrannosť a flexibili-

ta. Vyjadruje kreativitu, individualitu a nekonvenčnosť. Kia Soul, mestský crossover plný oslobodzujúcich myšlienok, je  pre ľudí 

s nekonvenčným myslením a tých, ktorí radi dávajú najavo svoju slobodu. Filozofiou tohto vozidla je freestyle – nezapadá do žiad-

nej šablóny. Vymaňte sa z jednotvárnosti a odvážte sa byť odlišní.



Kia Soul získala prestížne 

dizajnérske ocenenie 

Red Dot 2009 

„Honourable Mention“.



MIMO KONVENCIÍ
Kia Soul posúva hranice možností. Má rebelantské črty a nepodriaďuje sa pravidlám. Dojem robustnosti zjemňujú inteligentné technológie a množstvo pokroko-

vých riešení. Zvonku vyzerá Kia Soul ako robustné, kompaktné vozidlo, schopné postaviť sa nástrahám ciest, ale jej dômyselná koncepcia ju predurčuje na svižnú 

jazdu po uliciach mesta a uľahčuje jej ovládanie. Vysoká poloha sedadiel poskytuje vodičovi dokonalý prehľad a vďaka malým vonkajším rozmerom je parkovanie 

hračkou.

Ak sa lepšie pozriete na Kiu Soul, ihneď zbadáte výrazné črty, ktoré ju odlišujú od ostatných vozidiel a definujú jej charakter a štýl. A práve to robí toto auto výni-

močným.

Športová čierna lišta, umiestnená 

uprostred bočných dverí, definuje 

progresívny, stúpajúci sklon dverí.

Vertikálne zadné kombinované svetlá 

lichobežníkového tvaru sú vložené 

do panela vo farbe karosérie. 

Veľké predné svetlomety dávajú modelu 

Soul prívetivý výzor a ich čierne lemovanie 

zdôrazňuje objem sklenených krytov. 

Do združeného svetlometu je začlenené 

aj široké smerové svetlo.

Otvor masky chladiča, 

už charakteristický pre vozidlá Kia, 

je umiestnený nad robustným 

a výrazným čiernym predným 

nárazníkom, ktorý ladí s čiernou 

farbou doplnkov karosérie 

a zdôrazňuje priateľský výzor 

vozidla Kia Soul.



POCIT BEZPEČIA A ISTOTY
V prípade bočného nárazu je konštrukcia karosérie vozidla Kia Soul schopná absorbovať energiu a minimalizovať škody. V štandardnej výbave je celkovo vybavená 

šiestimi airbagmi (dvomi prednými, dvomi bočnými a dvomi hlavovými airbagmi vpredu a vzadu). Kompletnú zostavu prvkov pasívnej bezpečnosti a zabezpeče-

nia dopĺňajú predpínače a obmedzovače zaťaženia predných bezpečnostných pásov, aktívne opierky hlavy, imobilizér, diaľkové centrálne zamykanie s alarmom, 

systém ISOFIX na upevnenie detskej autosedačky a detské zámky na zadných dverách.

Systém ABS proti zablokovaniu kolies s elektronickým rozdeľovačom brzdného účinku (EBD) zabezpečuje optimálne rozdelenie brzdnej sily na všetky štyri kolesá, 

vďaka čomu máte vozidlo pod kontrolou za každých okolností. Akékoľvek pretáčanie alebo nedotáčanie vozidla v zákrutách je kontrolované senzormi, podľa kto-

rých systém reguluje výkon motora a brzdnú silu, aby sa vozidlo bezpečne udržalo na ceste (systém ESC už v štandardnej výbave).

Pri vývoji nového mestského crossoveru, Kia Soul, sa inžinieri spoloč-

nosti Kia zo všetkých síl snažili dosiahnuť, aby najnovšia Kia patrila 

medzi najbezpečnejšie autá na trhu. Kia Soul dosiahla v medzinárod-

ných crash testoch 5-hviezdičiek EuroNCAP.

VÝKON A AGILITA
S Kia Soul ste na čele vývoja. Vo vozidle, ktoré popiera zaraďovanie do škatuliek, sa vám otvára svet celkom nových možností a už nič neobmedzuje vaše sny. 

Ekonomicky a výkonný 1,6-litrový zážihový motor (je vybavený systémom plynulého variabilného časovania ventilov CVVT), ktorý zvyšuje jeho výkon a účinnosť. 

Vznetový motor 1,6 CRDi, vďaka turbodúchadlu s variabilnou geometriou lopatiek (VGT) a technológii Common rail druhej generácie, je teraz ešte výkonnejší, 

ekonomickejší a čistejší. Štandardom pre všetky motory je 5-stupňová manuálna prevodovka s hladkým radením a ekonomickou prevádzkou vďaka optimálnym 

prevodovým pomerom. K 1,6-litrovému vznetovému motoru je k dispozícii aj 4-stupňová automatická prevodovka.



SKVELÝ INTERIÉR – UDÁVA TÓN VAŠEJ JAZDE
Vnútorný priestor Kia Soul je veľmi účelný. Vysoko umiestnená stredová konzola zvyšuje úroveň pohodlia. Spojenie originálneho dizajnu a špičkových technológií 

dokonale odráža individualistický charakter jej vonkajšieho vzhľadu. Kia Soul má priniesť zábavu do vášho života. A zábava sa v tomto prípade snúbi s účelnosťou. 

Kvalita použitých materiálov ako aj široký výber ich farebnosti vás milo prekvapia. Valcové meracie prístroje sú vždy osvetlené, keď beží motor. Viditeľnosť v noci 

zlepšuje červenooranžové podsvietenie LCD displeja na prístrojovom paneli. Kia Soul má už v štandardnej výbave manuálnu klimatizáciu, ktorá vám umožní iba 

otočením gombíka nastaviť požadovanú teplotu v interiéri.

Integrovaný zvukový systém vozidla – Kia Soul 

obsahuje štandardne 6 reproduktorov, vo verzii 

TX má osem reproduktorov, basový reproduktor 

v batožinovom priestore a veľký stredný 

reproduktor nad audio sekciou palubnej dosky.

Vnútorné spätné zrkadlo využíva nenápadnú kameru 

s uhlom záberu 130 stupňov namontovanú vzadu na 

vozidle, ktorá pomáha odhaliť hroziace nebezpečenstvo 

pri cúvaní. Elektrochromatické zrkadlo (ECM) tlmí 

oslňovanie svetlom z reflektorov za vami idúcich vozidiel.

Audio sústava je skutočne taká skvelá, ako vyzerá: 

na červeno podsvietené tlačidlá a displej vám 

umožnia maximálne využiť RDS rádio prijímač 

a CD prehrávač. Je kompatibilná s prehrávačom 

iPod a formátom MP3, má USB port a pomocný 

vstup AUX na jednoduché pripojenie 

kompatibilných zariadení.



NEUVERITEĽNE PRIESTRANNÁ A POHODLNÁ
Kia Soul vás ohromí neuveriteľne veľkým priestorom nad hlavou a v oblasti nôh. Je dlhá iba 4,1 metra, a napriek tomu je vo vnútri výnimočne priestranná. Trik spo-

číva v jej výške a šírke, a nie v dĺžke. Veľký rázvor kolies poskytuje viac vnútorného priestoru, čo znamená väčšie pohodlie pre vás a všetkých cestujúcich. 

Okrem toho ponúka nečakane veľké množstvo priečinkov na drobné predmety, či už v palubnej doske alebo vo dverách. V zime ľahko odoženie chlad vyhrievanie 

predných sedadiel. Sedadlo vodiča polohovateľné v 6-smeroch vám pomôže nastaviť si ideálnu polohou pri šoférovaní. K tomu prispieva aj výškovo a pozdĺžne 

nastaviteľný volant s elektrickým posilňovačom riadenia, ktorý šetrí palivo a ovládanie vozidla je vďaka tomu ľahké a nenáročné.

Kia Soul nebude nikdy obmedzovať váš životný štýl. Zadné sedadlá sú delené v pomere 60:40 a ich operadlá tvoria po sklopení takmer rovnú plochu, čím vznikne 

dostatočne veľký úložný priestor. V dvojitom dne batožinového priestoru Kie Soul sa nachádzajú úložné priečinky, v ktorých môžete ukryť rôzne malé predmety. 



Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov dostupných v čase vydania tejto publikácie a môžu sa kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie získate u svojho predajcu Kia.

Váš predajca Kia:

FARBY EXTERIÉRU
Kia Soul má štyri pastelové a sedem metalických farieb*, ktoré ladia s rôznymi variantami vzorov a farbami v interiéri.

White No.1 (1D) Java Brown* (H5)

Vanilla Shake (A1)

Titanium Silver* (IM)

Cocktail Orange* (Y1)

Black Soul* (9H)

Moonlight Blue* (I2) 

Bright Silver* (3D)

Green Tea Latte* (I7) Tomato Red (1E)

Blue Stone (1H)

7-ROČNÁ KIA ZÁRUKA
Každé nové vozidlo Soul je dodávané s jedineč-

nou 7-ročnou zárukou. Na celé vozidlo Kia Soul 

platí 7-ročná záruka (alebo 150 000 kilometrov, 

prvé tri roky bez obmedzenia kilometrov). 

Súčasťou je tiež 12-ročná záruka proti prehrdza-

veniu a 5-ročná záruka na lak.

Ako to, že sme takí veľkorysí? Je to jednoduché. Skúsenosti ukazujú, že 

vozidlá Kia sú naozaj dobre skonštruované; je pravdepodobné, že náš servis 

nebudete vôbec potrebovať. A v prípade, že ho potrebovať predsa len 

budete, vaše vozidlo Kia bude v najlepších rukách našich kvalifikovaných 

servisných technikov. Preto môžete byť v každom ohľade spokojní.

SLOBODA ŠTÝLU A VÝBERU
Navigačný systém, strešný box, nosič na bicykle, prepravná sieť, demon-

tovateľná ťažná tyč, adaptér na iPod a mobilný telefón, zábavný systém: 

zoznam praktických špeciálnych funkcií a doplnkov je takmer nekoneč-

ný... Bližšie informácie a brožúru so špeciálnymi doplnkami získate 

u najbližšieho predajcu Kia.

Platinový 
partner SFZ

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Tel: 02/32 421 333, Fax: 02/32 421 301

info@kmss.sk, www.kia.sk




