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The new KiaNová Kia
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Nová Kia Soul 
– pripravená vyraziť

Vzali sme odvážny, cenami ovenčený dizajn 

a preniesli sme ho rovno do budúcnosti. Nová Kia 

Soul je živšia, sviežejšia a kultivovanejšia – zvonka 

i zvnútra. Prichádza v mohutnej športovej úprave 

a s množstvom špičkových technológií, ktoré 

prispievajú k ešte pútavejšiemu zážitku z jazdy.

Nová Kia Soul

Masívne podbehy kolies, presklený 
priestor presahujúci rohy karosérie 
a okamžite rozpoznateľné mohutné, 
vysoko položené krivky nad podbehmi 
dodávajú modelu Soul mohutný 
a nápadný charakter na ceste.
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KVALITA

Charakter, ktorému 
môžete dôverovať
Nová Kia Soul je nielen pastvou pre oči, ale má aj komplexnú 

osobnosť. Vlastne je skonštruovaná tak výborne, že na ňu 

ponúkame našu bezkonkurenčnú sedemročnú záruku spoločnosti 

Kia – rovnako ako na všetky modely značky Kia. Táto záruka 

na celkové pokrytie je zdarma a je prenosná na ďalších majiteľov 

vozidla.

Sedemročná záruka spoločnosti Kia
Záruka na nové vozidlo v trvaní sedem rokov 
alebo na 150 000 najazdených kilometrov. 
Platí vo všetkých členských štátoch EÚ 
(vrátane Nórska, Švajčiarska, Islandu a Gibraltáru), 
pričom podlieha miestnym právnym predpisom.
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DIZAJNOVÉ PRVKY EXTERIÉRU

Svieže, štýlové a kultivované
Rozhliadnite sa po novom modeli Kia Soul a hneď vám udrie do očí množstvo pútavých dizajnových lákadiel.

Charakteristicky tvarované svetlomety s prednými svetlami s technológiou LED či vertikálne usporiadané 

zadné svetlá – to je len zopár príkladov nových dizajnových prvkov, vďaka ktorým je Kia Soul taká úžasná.

Svetlá na denné svietenie s technológiou LED 
a xenónové svetlomety (voliteľný prvok výbavy):
Samonivelačné xenónové svetlomety poskytujú jasné a ostré 
osvetlenie, ktoré prispieva k bezpečnejšej jazde v noci. Svetlá 
na denné svietenie s technológiou LED zasa zvýrazňujú vašu 
prítomnosť na ceste počas jazdy za denného svetla.

Zadné združené svetlá s technológiou LED 
(voliteľný prvok výbavy):
Zadné združené svetlá s technológiou LED, charakteristické 
pre model Kia Soul, prinášajú spojenie vynikajúcej viditeľnosti 
a kultivovaného štýlu.

Vonkajšie spätné zrkadlá:
Vonkajšie spätné zrkadlá je možné nastavovať a vyhrievať 
a v rámci voliteľnej výbavy aj sklápať. V ponuke sú v čiernej 
farbe, vo farbe karosérie alebo v čiernej lakovanej úprave 
s vysokým leskom, v závislosti od zvoleného stupňa výbavy.

Dvere batožinového priestoru:
Široké dvere batožinového priestoru pripomínajúce batoh 
dodávajú vozidlu sebavedomý charakter na ceste.
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DIZAJN INTERIÉRU (NOVÉ PRVKY):

Budete žasnúť
Unikátny interiér modelu Kia Soul sa vyznačuje kruhovými motívmi a jeho autori sa nechali inšpirovať 
zvukovými vlnami: okrúhla hlavica radiacej páky, kruhové zoskupenie ovládacích prvkov na volante, 
vysoko umiestnené výškové reproduktory guľatého tvaru, ktoré vyvolávajú dojem, akoby sa vznášali 
– to všetko vytvára jeden organický celok a dodáva interiéru svieži a príťažlivý vzhľad. Stačí už len 
vybrať si k tomu svoju obľúbenú hudbu.

Tlačidlo spúšťania a vypínania motora
 je prakticky umiestnené vedľa radiacej 
páky a dodáva jej športovejší charakter.
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DIZAJN INTERIÉRU (DETAILY):

Dokonalá súhra funkčnosti a kultivovanosti
Každý aspekt kultového dizajnu modelu Kia Soul má nejaký dôvod. Naši projektanti vytvorili 
dokonalú kombináciu kultivovanosti a funkčnosti.

Príjemný pocit z jazdy:
Ergonomicky tvarovaný a v rámci 
voliteľnej výbavy kožou potiahnutý volant 
ponúka funkcie s intuitívnym ovládaním 
audiosystému, tempomatu, rozhrania 
Bluetooth, flexibilného riadenia Flex Steer 
a palubného počítača.

Nový prístrojový panel:
Blok prístrojov na palubnej doske na báze 
najnovších technológií je prepracovaný 
a vo svojej novej úprave ponúka zapustené 
ukazovatele a dobre viditeľný 4,3-palcový 
displej TFT, na ktorom sa zobrazuje široké 
spektrum praktických informácií o vozidle.
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Navigačný systém s osempalcovou dotykovou 
obrazovkou (voliteľný prvok výbavy)
Veľká osempalcová dotyková obrazovka 
je lepšie viditeľná a citlivejšia na dotyk. 
Umožňuje tak pohodlné ovládanie audiosystému, 
navigácie a vizuálnych systémov. Jej súčasťou 
je aj zadná kamera, dátová služba rozhlasového 
vysielača (RDS), voliteľné digitálne rozhlasové 
vysielanie (DAB), rozhranie Bluetooth 
a vnútorný zosilňovač.

Audiosystém Infinity
Exkluzívny audiosystém Infinity® (súčasť 
štandardnej výbavy spolu s navigačným 
systémom) pozostáva z ôsmich 
reproduktorov a výkonného vonkajšieho 
zosilňovača. Ako voliteľný prvok výbavy 
je k dispozícii aj náladové osvetlenie so 
svetlami v predných dverách, ktoré pulzujú 
v rytme prehrávanej hudby.
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TECHNOLÓGIE A KONEKTIVITA V INTERIÉRI

Keď sú technológie hudbou pre uši
Vybavenie interiéru prekypuje najnovšími technológiami, ako je napríklad nový združený prístroj 

na palubnej doske s voliteľným 4,3-palcovým displejom TFT, nový navigačný systém s osempalcovou 

obrazovkou či exkluzívny audiosystém. Všetky tieto prvky sú riešené veľmi prakticky a umožňujú 

vám plne sa koncentrovať na príjemnú jazdu.

Hlavný združený prístroj so 4,3-palcovou obrazovkou TFT-LCD (voliteľný prvok výbavy)
Technicky vyspelý hlavný združený prístroj so 4,3-palcovou obrazovkou TFT-LCD poskytuje 
širokú paletu informácií o vozidle, vrátane režimu flexibilného riadenia Flex Steer, palubného 
počítača a výstražných hlásení.

Audiosystém so 4,3-palcovou 
farebnou obrazovkou TFT 
(voliteľný prvok výbavy)
Audiosystém s veľkou farebnou 
obrazovkou TFT s uhlopriečkou 4,3 
palca disponuje funkciou My Music, 
ktorá umožňuje nahrávanie 
a ukladanie súborov vo formáte 
MP3 zo zariadení USB a ich pohodlné 
prehrávanie v aute. Súčasťou 
systému je aj zadná kamera.

1. Integrované vetracie otvory 
a výškové reproduktory
V predných vetracích otvoroch 
sú hladko integrované výškové 
reproduktory guľatého tvaru, 
ktoré vyvolávajú dojem, akoby 
sa vznášali. Ich dizajn ladí 
s kruhovými motívmi celej kabíny.

Možnosť pripojenia zariadení AUX, 
USB a prehrávačov MP3
Do systému vo vozidle môžete 
pripojiť rôzne externé hudobné 
zariadenia a prehrávať z nich 
svoju obľúbenú hudbu.

Audiosystém
Súčasťou štandardnej výbavy 
je dobre viditeľný audiosystém 
s jednofarebnou obrazovkou 
TFT-LCD, ktorý je vybavený 
rádiom a pripojením pre 
zariadenia USB.
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POHODLIE KABÍNY

Váš druhý domov
Interiér modelu Kia Soul nielenže vyzerá neuveriteľne štýlovo, ale ponúka aj optimalizované využitie priestoru. 

Všetci cestujúci si tak môžu vychutnať viac priestoru a flexibility, než bežne ponúka táto kategória vozidiel.

Panoramatické strešné okno (voliteľný prvok výbavy)
Skvelý spôsob, ako trochu viac presvetliť kabínu 
– stačí iba stlačiť tlačidlo.



13

Dostatočný priestor pre 
cestujúcich na sedadlách 
v druhom rade
Kia Soul zabezpečí 
komfort pre každého – pre 
cestujúcich na zadných 
sedadlách ponúka v triede 
bezkonkurenčný priestor 
v oblasti nôh a ramien.

Ľahšie nastupovanie
Vďaka optimalizovanej 
výške vankúša sedadla 
i vzdialenosti medzi 
vankúšom a líniou 
strechy je nastupovanie 
a vystupovanie v novom 
modeli Soul úplnou hračkou.
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POTEŠENIE Z JAZDY

Buďte pripravení hrať sa
Kia Soul stavia na úžasných dojmoch: dokonalá kombinácia 

citlivých motorov, jazdných vlastností a novátorských 

bezpečnostných technológií sa vždy postará o to, že z jazdy 

budete mať pôžitok.

Funkcia flexibilného riadenia Flex Steer
Vyberte si z troch jazdných režimov a upravte 
si odozvu riadenia podľa rôznych jazdných 
podmienok a vlastného štýlu jazdy: režim 
Normal je určený pre bežnú jazdu, režim 
Comfort pre jazdu v meste a ľahšie parkovanie, 
zatiaľ čo športový režim Sport prináša 
pútavejšiu jazdu na diaľnici.
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BEZPEČNOSTNÉ TECHNOLÓGIE

Pretože bezpečnosť je na prvom mieste
Tak ako všetky osobné vozidlá novej generácie značky Kia, aj nová Kia Soul je vybavená 

celým radom systémov aktívnej a pasívnej bezpečnosti, ktoré poskytujú posádke 

vozidla maximálnu ochranu za každých okolností.

oré poskytujú posádke 

Predné, zadné, bočné a hlavové airbagy:
Systém šiestich airbagov zabezpečuje 
ochranu všetkým cestujúcim.

16-palcové kotúčové brzdy 
(voliteľný prvok výbavy):
Kolesá väčších rozmerov sú vybavené 
mohutnými 16-palcovými kotúčovými 
brzdami, ktoré zabezpečujú vysoký brzdný 
výkon a dodávajú kolesám športový vzhľad.

Systém ovládania stability vozidla 
(VSM):
Systém VSM reguluje brzdnú silu, 
krútiaci moment motora a krútiaci 
moment riadenia a zlepšuje tak 
stabilitu vozidla pri súčasnom 
brzdení a vjazde do zákruty – najmä 
na vozovke s mokrým, klzkým 
a nerovným povrchom.

Asistent rozjazdu do kopca (HAC):
Pri rozjazde do prudkého kopca 
asistent rozjazdu zabráni 
spätnému cúvaniu vozidla.

Systém monitorovania tlaku 
v pneumatikách (TPMS):
Ak je tlak v pneumatikách príliš 
nízky, systém monitorovania 
tlaku v pneumatikách, ktorý 
je súčasťou štandardnej 
výbavy, vás na to upozorní 
výstražným signálom na 
prístrojovom paneli.
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VÝKON A PREVODOVKY

Keď sa vzrušenie snúbi 
s úspornosťou

Nová Kia Soul ponúka na výber citlivé, no pritom úsporné motory spojené 

s vyspelými šesťstupňovými prevodovkami. Bez ohľadu na to, pre akú 

kombináciu sa rozhodnete, v každom prípade sa môžete viac sústrediť 

na pôžitok z jazdy a stráviť menej času na čerpacej stanici.

Motory:
1. 1,6-litrový motor Gamma GDI (132 k/6300 ot./min.)
2. 1,6-litrový motor U2 VGT (128 k/4000 ot./min.)

1 2

Šesťstupňová manuálna prevodovka:
Vyznačuje sa výkonnejším radením prevodových 
stupňov, nízkou spotrebou paliva a dlhou 
životnosťou. Zároveň ponúka vodičom 
športovejšiu a pútavejšiu jazdu.

Šesťstupňová automatická prevodovka:
Táto kompaktná, ľahká prevodovka sa vyznačuje 
vysokou odolnosťou a plynulým radením prevodových 
stupňov. Disponuje tiež ergonomicky umiestneným 
režimom manuálneho radenia.
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Plynový pedál organového typu: 
Tento pedál sa prirodzene pohybuje po tej istej 
rovine ako vaša noha a zaisťuje tak pohodlnejšie 
ovládanie, najmä na dlhých cestách.
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BALÍK PRÍSLUŠENSTVA MESTO

Vystrojená 
na dobrodružstvá 
do mesta
Ak bola Kia Soul pre niečo stvorená, tak pre to, aby odrážala 

osobnosť. Ak si chcete svoje vozidlo prispôsobiť ešte viac, 

pozrite si voliteľný balík príslušenstva Mesto.

Predná časť prináša nárazníky v čiernej lakovanej úprave s vysokým 
leskom s chrómovými vložkami a okolie hmlových svetiel 
s lesklým čiernym lakom.

Zadná časť taktiež prináša nárazníky v čiernej lakovanej úprave 
s vysokým leskom s chrómovými vložkami a okolie zadných 
svetiel s lesklým čiernym lakom.

Čierna lakovaná úprava s vysokým leskom pokračuje aj na bočných 
prahoch s chrómovými vložkami na podbehoch kolies.
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UNIVERZÁLNOSŤ/VYBAVENIE

Všetko a ešte viac
Nová Kia Soul je vybavená širokou paletou štandardných 

aj voliteľných prvkov výbavy, ktoré poskytujú maximálnu mieru komfortu a pohodlia a zároveň 

množstvo flexibilných úložných riešení. Stačí, ak sa pohodlne usadíte a budete si užívať jazdu.

Diaľkový ovládač 
s inteligentným kľúčom 
(voliteľný prvok výbavy):
Aj keď máte ovládač zastrčený 
niekde v taške či vo vrecku, 
jednoduchým stlačením tlačidla 
môžete spustiť alebo vypnúť 
motor či zamknúť alebo 
odomknúť dvere vozidla.

Svetlomety so štyrmi typmi svetiel:
V dizajnovom riešení týchto 
technologicky vyspelých svetlometov 
sa spájajú stretávacie a diaľkové 
svetlá so svetlami na denné svietenie 
a smerovým svetlom.

Predný nárazník vo farbe karosérie 
(voliteľný prvok výbavy)

Xenónové svetlomety 
(voliteľný prvok výbavy):
Samonivelačné xenónové svetlomety 
poskytujú jasné a ostré osvetlenie 
vozovky, ktoré prispieva k bezpečnejšej 
jazde v noci.

Predný nárazník v čiernej lakovanej 
úprave s vysokým leskom 
(voliteľný prvok výbavy)

Zadný nárazník vo farbe karosérie 
(voliteľný prvok výbavy)

Strešné lišty 
(voliteľný prvok výbavy):
Integrovaný strešný nosič vám pomôže 
pri prevoze dodatočnej batožiny. 
K dispozícii je aj ďalšie príslušenstvo, 
ako napríklad priečne nosníky.

Zadný nárazník v čiernej 
lakovanej úprave 
s vysokým leskom 
(voliteľný prvok výbavy)

iaľkový ovlládádač
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Prenosné svietidlo:
Toto praktické odpojiteľné svietidlo sa po zapojení do klasickej 
elektrickej zásuvky začne automaticky dobíjať. Môže tiež slúžiť 
ako vnútorné svetlo na osvetlenie batožinového priestoru.

Diaľkové ovládanie audiosystému:
Vďaka ergonomicky umiestneným 
ovládacím prvkom na volante môžete 
upravovať hlasitosť audiosystému 
či meniť rozhlasové stanice a 
nespustiť pritom ruky z volantu.

Plnoautomatická klimatizácia 
(voliteľný prvok výbavy):
Systém sa automaticky zapína 
a vypína a udržiava tak požadovanú 
teplotu v kabíne, zatiaľ čo iónový 
čistič a osviežovač vzduchu 
odstraňuje nežiaduce pachy.

Chladená príručná priehradka 
(voliteľný prvok výbavy):
Chladný vzduch z klimatizačnej 
jednotky je možné nasmerovať aj 
do odkladacej priehradky v palubnej 
doske a vytvoriť tak mini chladničku 
na nápoje a občerstvenie.

Zadná kamera (voliteľný prvok výbavy):
Bezprostredne po zaradení spätného 
chodu kamera sprostredkuje živé 
zábery priestoru za vozidlom, ktoré sa 
zobrazia na osempalcovej navigačnej 
obrazovke alebo na 4,3-palcovom 
farebnom dotykovom displeji TFT 
voliteľného audiosystému. Pomôže 
vám tak posúdiť vzdialenosť vášho 
vozidla od prípadných prekážok.

Bočná odkladacia priehradka vedľa 
predného sedadla:
Šikovná priehradka vedľa sedadla 
spolujazdca poskytuje dodatočný 
priestor na uloženie drobných 
predmetov.

Elektrochromatické vnútorné spätné 
zrkadlo (ECM) (voliteľný prvok výbavy):
Vnútorné spätné zrkadlo automaticky 
stmavne, aby zabránilo oslepeniu 
spôsobeného svetlometmi vozidla 
idúceho za vami. Prispieva tak k čo 
najlepšej viditeľnosti a bezpečnosti 
pri jazde v noci.

Automatický tempomat/
Obmedzovač rýchlosti 
(voliteľný prvok výbavy):
Nastavenia tempomatu je možné 
upraviť pomocou prakticky 
umiestnených tlačidiel na volante.

Vyhrievaný volant 
(voliteľný prvok výbavy):
Po jednoduchom stlačení 
tlačidla vám volant rýchlo 
zohreje ruky, čo oceníte najmä 
v chladných mesiacoch.

Kryt batožinového priestoru:
Kryt batožinového priestoru vám 
umožní ukryť cenné predmety 
pred zvedavými pohľadmi.

Odkladací priečinok pod podlahou 
batožinového priestoru 
(voliteľný prvok výbavy):
Praktický delený priečinok, 
umiestnený pod podlahou 
batožinového priestoru, 
je ideálnym miestom na 
uloženie bezpečnostného 
materiálu a čistiacich 
prostriedkov pre prípad núdze.

Priestranný batožinový priestor:
Nová Kia Soul ponúka batožinový priestor s objemom 686 litrov, širší a vyšší otvor 
dverí batožinového priestoru a sklápacie zadné sedadlá delené v pomere 60 : 40. 
Poskytuje tak viac pohodlia pri nakladaní nadrozmerných predmetov.
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S novým modelom Kia Soul si môžete vybrať z ponuky žiarivých farieb karosérie a k nim zodpovedajúcich kolies.

FARBY KAROSÉRIE, DISKY KOLIES, ROZMERY

Viac možností, viac štýlu

Clear White (1D)*

Mustard (AYE)*

Bright Silver (A3D) Titanium Gray (IM)

Rozmery (mm)

Farby karosérie

Clear White (1D)*

New Vanilla Shake (AYB)

Bright Silver (A3D)

Toffee (ANB)

840 2 570 730

4 140 1 800
1 576 (16” kolesá)
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*nemetalické farby

1 588 (16” kolesá)
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Black Cherry (9H)

Inferno Red (AJT)

Black Cherry (9H)

Newport Blue (KU9)

Acid Green (AE3)

17-palcové disky z ľahkej zliatiny 
+ pneumatiky 215/55R 
(strojová úprava povrchu)

18-palcové disky z ľahkej zliatiny 
+ pneumatiky 235/45R
Typ „A“ (čierna vložka)

18-palcové disky z ľahkej zliatiny 
+ pneumatiky 235/45R
Typ „B“ (strieborná vložka)

16-palcové oceľové disky 
+ pneumatiky 205/60R

16-palcové disky z ľahkej zliatiny 
+ pneumatiky 205/60R 
(strieborný náter)
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Sedemročná záruka na vozidlo
Na každé nové vozidlo Kia sa vzťahuje záruka v trvaní sedem rokov alebo na 150 000 najazdených 

kilometrov (prvé tri roky bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov, po štvrtom roku 

na 150 000 km). Táto záruka na celkové pokrytie je zdarma a je prenosná na ďalších majiteľov vozidla 

za predpokladu, že vozidlo je správne udržiavané a absolvuje predpísané servisné prehliadky.

Päťročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie karosérie
Vysokokvalitný lak karosérie zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia dlhotrvajúcu ochranu a lesk. 

Vyznačuje sa vynikajúcou ochranou pred koróziou a vzťahuje sa naň 12-ročná záruka 

na prehrdzavenie karosérie zvnútra.

Zostaňte v kontakte so spoločnosťou Kia
Navštívte stránky www.kia.com, kde nájdete aktuálne novinky. Dozviete sa viac o spoločnosti Kia 

a skvelom novom rade našich vozidiel. Získate aktuálne informácie o úspechoch v oblasti vývoja 

alternatívnych palív, ako je napríklad skvapalnený plyn či technológie hybridného pohonu 

a palivových článkov. Prípadne si prečítajte, na čom práve pracuje naše Centrum 

pre výskum životného prostredia.

Spoločnosť Kia je zapojená aj do významných športových podujatí: je oficiálnym partnerom 

Európskej futbalovej federácie UEFA a Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA, 

je sponzorom tenisového turnaja Australian Open a tenisovej hviezdy Rafaela Nadala.

Financovanie
Váš predajca vozidiel značky Kia vám pomôže zostaviť plán financovania, ktorý bude 

najlepšie vyhovovať vašim potrebám. Obráťte sa naňho a informujte sa o podrobnostiach.

Nová Kia Soul – náš prísľub 
inšpirujúcej jazdy, dnes aj zajtra

Sedemročná záruka spoločnosti Kia
Záruka na nové vozidlo v trvaní sedem rokov alebo 
na 150 000 najazdených kilometrov. Platí vo všetkých 
členských štátoch EÚ (vrátane Nórska, Švajčiarska, Islandu 
a Gibraltáru), pričom podlieha miestnym právnym predpisom.
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