De Kia
e-Soul

Het leven is wat je er zelf van maakt.
		
Welkom in de wereld van Kia.
Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar en
spannend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar je ook heen
gaat en wat je ook gaat ontdekken, Kia is erbij.
Bij Kia bouwen we graag aan een betere toekomst. Daarom
ontwikkelen en bouwen wij auto’s waarmee jij de wereld kunt
verkennen, dichtbij of ver voorbij de horizon. Prachtige auto’s met
geavanceerde technologieën en slimme oplossingen. Auto’s met onze
unieke zeven jaar garantie, als ultiem bewijs van onze buitengewone
kwaliteit. Bij alles wat we doen staat altijd maar één doel centraal:
jouw verwachtingen overtreffen.
We nodigen je uit om deze nieuwe Kia e-Soul eens goed te bekijken.
Zodat wij je opnieuw kunnen verrassen.

EXTERIEUR

VERDUBBEL
JE RIJPLEZIER

De Kia e-Soul is een 100% elektrische crossover vol karakter. Hij
heeft een funky uiterlijk, een verrassend comfortabel interieur en
altijd energie voor nieuwe avonturen - tot wel 452 km per acculading
(WLTP). Het stijlvolle SUV pack maakt ‘m extra uitgesproken om te
zien, met een speciale voorbumper en dynamische dorpellijsten. Zo
geef je deze frisse nieuwkomer precies het karakter dat jij wilt.
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EXTERIEUR

BEWONDER
HET BIJZONDERE
Uitgesproken anders. Moderne lijnen,
frisse kleuren en hightech details
maken de nieuwe Kia e-Soul spannende
verschijning. Dit is een elektrische
crossover. Het betoverende interieur met
zijn sfeerverlichting die de stemming van
je muziek volgt. Het innovatieve Head-Up
Display. En natuurlijk de geavanceerde en
superefficiënte elektrische aandrijving, die
je op één acculading tot maar liefst 452 km
(WLTP) ver brengt. Dit is niet zomaar een
elektrische auto, dit is een bijzondere
personality. Net als de mensen die erin
rijden.
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EXTERIEUR

KIES

VOOR KARAKTER
Hoe je ‘m ook bekijkt, de nieuwe Kia e-Soul is 100%
eigenzinnig, van binnen en van buiten. Kijk alleen
al naar zijn 3D achterzijde, met de beschikbare
futuristische LED achterlichten. De riante achterklep
geeft ruim toegang tot de laadruimte.
Met zijn iconische achterbumper met dynamische
extra welving spreekt het design van de e-Soul
boekdelen. Het is tijd om te genieten!

09
9

EXTERIEUR

EEN HELDERE
VERSCHIJNING

Moderne lijnen, frisse kleuren en hightech details maken de nieuwe Kia e-Soul
uniek en eigenzinnig. Bedenk daarbij dat je voor deze nieuwe e-Soul kunt kiezen
uit 8 verschillende one-tone lakkleuren én 5 prachtige two-tone kleurcombinaties
- stuk voor stuk hoogwaardige lakken - en speciaal ontwikkelde 17” lichtmetalen
velgen. Zie jij ‘m al voor je - echt jouw Kia e-Soul?

LED verlichting
De Kia e-Soul is een heldere verschijning. Wat dacht je van de beschikbare LED koplampen,
LED dagrijverlichting, LED mistlampen én LED achterlichtunits? Zelfs de zijknipperlichten in de
elektrisch inklapbare zwarte buitenspiegels zijn leverbaar in LED, dus optimaal zichtbaar én
super energiezuinig.
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BELEEF
INTERIEUR
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DE BETOVERING
Het interieur van de e-Soul is al net zo fris en verrassend als de buitenkant.
Je herkent direct het eigenzinnige design; je ervaart de ruimte, je ziet, ruikt en
voelt de pure kwaliteit. Laat je overtuigen door de perfecte zit. Luister naar de
beat uit het optionele premium Harman Kardon audiosysteem. Verbaas je over
de 3D audiogestuurde mood lighting in de portieren die jouw muziek kleur
geven: letterlijk, in 8 verschillende tinten en 6 unieke thema’s.

Supervision Cluster

Navigatiesysteem

Het glasheldere instrumentenpaneel heeft standaard een

Het beschikbare 10,25” high-definition TFT-LCD

7” OLED display voor de belangrijkste rit- en rijinformatie.

navigatiesysteem heeft een handige split-screen functie.

Zoals de afgelegde afstand en de resterende actieradius.

Daardoor kun je verschillende soorten informatie direct naast
elkaar in beeld brengen. Zoals route-instructies, kompas en
weersinformatie, accustatus, actieradius en de route naar het
volgende laadstation. Ook het home-scherm kun je naar wens
instellen. Dankzij Bluetooth multi-connection kun je met twee
apparaten tegelijk verbinden: een voor de normale bel- en
datafuncties bijvoorbeeld, en daarnaast een voor het streamen
van je favoriete muziek.

VOEL DE VERBONDENHEID
KIA UVO CONNECT
Met de nieuwe dienst UVO Connect, exclusief door Kia ontwikkeld, stap je in de toekomst van verbonden autorijden.
Allereerst brengt de nieuwe Kia Live service nuttige real-time rit- en omgevingsinformatie naar je navigatiesysteem.
Daar bovenop brengt de nieuwe UVO app relevante data over je auto naar je Android of Apple smartphone.
Extra goed om te weten: deze nieuwe technologie is ontwikkeld conform de EU-normen voor privacy, transparantie
en security.

Kia Live

UVO App

Deze nieuwe dienst werkt na activatie via de geïntegreerde

Deze superslimme nieuwe app, speciaal door Kia ontwikkeld voor Android en

SIM-kaart in het infotainmentsysteem. Deze ontvangt live data

Apple smartphones, vertelt je alles wat je wilt weten over je auto, de actuele

voor verschillende services. Zo heb jij onderweg altijd actuele

status en je gemaakte ritten. En, nog mooier: je kunt er veel zaken zelfs op

informatie van buitenaf, direct op je navigatiedisplay.

afstand mee uitlezen of bedienen.

Voertuiginformatie
Vind mijn auto
Live Verkeersinformatie

Nuttige plaatsen

Het navigatiesysteem brengt je tevens accurate

Zoek je een leuk restaurantje, een specifiek bedrijf of

verkeersinformatie van TomTom, die elke twee minuten

een bijzondere bestemming? Je vindt ze allemaal heel

wordt ververst. Zo weet je altijd waar het verkeer goed

eenvoudig in de altijd actuele lijst met nuttige plaatsen.

doorstroomt en welke wegen je beter even kunt mijden.
Loopt het verkeer echt vast? Dan suggereert het systeem
je snel een alternatieve route naar je bestemming.

Met dit overzicht weet je altijd waar op jouw route of in je

voordat je instapt.

omgeving de dichtstbijzijnde oplaadpunten zijn, inclusief

Met deze informatie weet je altijd zo actueel mogelijk

(alleen voor EV).

waarschuwt je ook voor plaatsen waar bovengemiddeld
veel ongevallen gebeuren.
Weersverwachtingen
Met weerberichten zie je direct wat voor temperaturen,

Hiermee kun je op afstand je climate control inschakelen.
Zo kun je het interieur alvast verwarmen of afkoelen

extra info over laadsnelheid en connectortype

verwachten, of bijvoorbeeld milieuzones. Het systeem

Airconditioning

Oplaadpunten

Controles en ‘black spots’
waar je vaste of mobiele flitsers of trajectcontroles mag

Diensten op afstand

Parkeren
Kia Live vertelt je waar in de buurt van je bestemming
parkeerplaatsen zijn. Het toont openbare parkeerplaatsen
op straat en in parkeergarages. Inclusief locaties, details,
kosten en live beschikbaarheid.

Laadstatus
Met deze functie kun je altijd en overal de actuele
accustatus bekijken en oplaadsessies op afstand starten
of stoppen.
Upload naar auto
Handig: via de app stuur je ook draadloos en moeiteloos je

Vertelt je de laatst bekende locatie van je auto - ideaal voor
het terugvinden van je auto in een onbekende stad of een
groot parkeerterrein.
Voertuigstatus
Biedt je een actueel overzicht van alle belangrijkste aspecten
van je auto, zoals portiersloten. Voor een EV is ook de
accustatus en het oplaadniveau beschikbaar in het overzicht.
Mijn ritten
Geeft je een overzicht van je afgelegde ritten inclusief
gemiddelde rijsnelheid, afstand en reistijd.

Meldingen

volgende bestemming of route vanaf je smartphone naar
het navigatiesysteem van je auto.

zon- en neerslagkansen je op de plaats van bestemming

Portiervergrendeling

mag verwachten, tot vier dagen vooruit. Zo weet je

Twijfel je of je auto wel op slot staat? Je ziet het direct in

precies wat je moet inpakken: een warme jas, of toch de

de UVO Connect app. Je kunt hem zelfs op afstand ont- en

strandspullen?

vergrendelen.

Met deze functie stuurt je auto jou actief belangrijke berichten
en updates zodra er iets gebeurt. Bijvoorbeeld als het alarm
afgaat. Of als er onderhoud nodig is. Je kunt zelfs instellen
dat je maandelijks een overzicht krijgt van al je ritten.

VEILIGHEID EN RIJHULPSYSTEMEN
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WAARDEER

DE WAAKZAAMHEID
Alles in de Kia e-Soul waakt nauwgezet over je veiligheid, op elke meter van elke
rit. Daarvoor zorgen de Kia Advanced Drivers Assistance Systems (ADAS): slimme
hulpsystemen die de gevaren en stress van rijden in druk verkeer verminderen.
Zo kun jij ontspannen reizen.

Dodehoekassistentie
Dit systeem kijkt met een radar continu links en rechts naast

Adaptieve Cruise Control met stop-/
startsysteem

en achter de auto, en waarschuwt je via een symbool in de

Met behulp van een camera en radarsensoren regelt de

buitenspiegel als er een voertuig in de dodehoek rijdt, en kan

adaptieve cruise control de snelheid en de volgafstand tot je

zelfs ingrijpen indien nodig. Zo helpt de dodehoekassistentie je

voorliggers. Het systeem handhaaft een veilige ingestelde

om veilig van rijbaan te wisselen: zet je je richtingaanwijzer aan

afstand en past zo nodig de eigen snelheid aan. Remt de

terwijl het systeem een voertuig ziet in de dodehoek, dan slaat

voorligger af, dan vertraagt ook de e-Soul, zo nodig zelfs

het alarm met een knipperend lampje in de buitenspiegel.

helemaal tot stilstand. Versnelt de voorligger, dan versnelt ook
de e-Soul tot de vooraf ingestelde maximum snelheid. Een
ideale feature, met name in druk spitsverkeer.

Actieve Rijbaanassistentie
Met actieve rijbaanassistentie raak je nooit meer onbedoeld van

Automatische rijbaanvolgassistentie
(Lane following assist)

het rechte pad. Dit innovatieve systeem werkt met een camera

Dit systeem is een grote stap vooruit in de richting van semi-

in de voorruit die de rijbaanmarkering ziet. Raak je onbedoeld

autonoom rijden en maakt level 2 autonoom rijden mogelijk.

De autonome noodremassistentie herkent in de standaarduitvoering voorliggers op dezelfde rijbaan, en in de extra uitgebreide

(zonder richting aan te geven) buiten je rijbaan, dan geeft het

Afhankelijk van snelheid en richting van de voorligger bedient

uitvoering ook overstekende voetgangers. Het werkt met een camera en radarsensoren: die registreren de snelheid en afstand van

systeem een duidelijk signaal en stuurt het je zo nodig zelf terug

de automatische rijbaanvolgassistentie de snelheid, de

voertuigen voor de auto. Komt een voorligger gevaarlijk dichtbij, dan waarschuwt het systeem de bestuurder met een visueel signaal.

in het juiste spoor.

vertraging en de besturing en volgt op een vooraf ingestelde

Autonome noodremassistentie

Reageert de bestuurder niet, dan remt het systeem automatisch - om een ongeval te vermijden of de gevolgen zo veel mogelijk te

veilige volgafstand. Het werkt met een videocamera en

beperken.

radarsensoren en ‘leest’ de rijbaanmarkering om de auto netjes
in zijn baan te houden. Dit systeem werkt bij snelheden van 0
en 130 km/h.

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK

19

MAAKT

HET SPANNEND
De Kia e-Soul bewijst dat het kan: elektrisch rijden met 100% fun en 100%
functionaliteit. Hij combineert alle pluspunten van de modernste schone
aandrijftechnologie met de praktische voordelen van een crossover. Nu is
elektrisch rijden écht volwassen.

Speciale EV-extra’s

Draadloos opladen

In plaats van een conventionele versnellingspook heeft de Kia

Leg je smartphone met Qi-technologie gewoon op de

e-Soul een gripvaste draaiknop, een elektronische parkeerrem

draadloze oplader.

en een speciaal 7” EV-infodisplay in het instrumentenpaneel.
Tijdens het opladen toont een controlelampje bovenin het
dashboard de laadstatus. Zo kun je al van buitenaf zien of de
accu’s helemaal vol zijn.

Sound Mood Lighting
Head-Up Display

Deze feature maakt rijden en reizen in de e-Soul leuker dan

Stoelverwarming en -ventilatie voorin,
stoelverwarming achterin

ooit. Sfeerverlichting in de portierpanelen reageert subtiel

Hoe koud het buiten ook is: met de stoelverwarming voor-

Met het full colour Head-Up Display heb je de belangrijkste rij-informatie altijd in het zicht, ook als je je blik gewoon op de

op de beat in je muziek. En dat in naar keuze 8 verschillende

en achterin zit je altijd goed. Die werkt snel en geeft je

weg houdt. Het projecteert je rijsnelheid, navigatie-instructies, cruise control instellingen, maximum snelheid en dodehoek-

kleuren en 6 unieke thema’s die je selecteert in het split-screen

zelfs op uitzonderlijk koude dagen comfortabele warmte.

waarschuwingen.

navigatiedisplay. Zo veranderen de verlichting en de sfeer in het

Ook stuurwielverwarming hoort tot de mogelijkheden. En

interieur continu mee met de stijl en intensiteit van de muziek,

op zonovergoten zomerdagen? Dan zorgt ventilatie in de

en met het volume.

voorstoelen voor prettige verkoeling.

PRESTATIES EN ACTIERADIUS

ERVAAR
EFFICIENCY
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Efficiënte batterijverwarming
Het accupakket in de bodem van de e-Soul
is te voorzien van energiebesparende
batterijverwarming. Dat klinkt tegenstrijdig
maar helpt echt: op koude dagen brengt die de

De Kia e-Soul maakt elektrisch rijden fun, eigenzinnig én milieubewust tegelijk. Het genieten
begint zodra je de startknop indrukt. Vanaf dat moment heb jij enorme power onder je
rechtervoet. Soepel en vol overtuiging. Kia biedt twee batterijpakketten met een actieradius
volgens de WLTP van 276km (39.2kWh) tot 452km (64kWh).

accu sneller op de juiste bedrijfstemperatuur, tot
behoud van de maximale accucapaciteit.

Comfortabel laden
Terwijl jij even boodschappen doet of stopt voor
een lekkere lunch. Met de optionele 11 kW on board

Energiebesparende
individueel regelbare airco
Het slimme aircosysteem helpt mee om
energie te besparen. Rijd je alleen, dan kun
je de koeling voor de andere zitplaatsen

charger kun je optimaal gebruikmaken van de 3-fase
laadpalen.

Elektro-aandrijving
Compact en plat ingebouwd in de bodem biedt het Kia e-Soul accupakket twee efficiënte
batterijpakketten. Maximale power en actieradius bij een minimaal gewicht.

uitschakelen. Zo kom je verder op een
acculading.
Accu 64 kWh i.c.m. 150 kW motor

Accu 39.2 kWh i.c.m. 100 kW motor

Snelladen in circa 30 minuten (10-60%)* Normaalladen in minder dan 7 uur (0-100%)
*Bij een snellader van minimaal 80kW.				

Snelladen in circa 30 minuten (10-60%)**

Normaalladen in ruim 4 uur (0-100%)

** bij een snellader van minimaal 50kW.

Remenergie terugwinnen
De nieuwe Kia e-Soul gaat superslim om met elk kleine beetje energie. Niets laat
hij verloren gaan. Zo haal jij uit elke acculading een maximaal bereik. Met zijn
regeneratieve remsysteem van de jongste generatie wint hij bewegingsenergie
tijdens het remmen zo veel mogelijk terug: de elektromotor werkt daarbij als
dynamo die de beweging omzet in elektriciteit die terugvloeit naar de accu. Het
systeem in de e-Soul heeft twee standen voor verschillende rijomstandigheden.
In de ‘Single Pedal’ rijmodus of als je de linker [flipper achter het stuurwiel]
minstens 0,5 seconde ingedrukt houdt, vertraagt de e-Soul tot stilstand zonder
gebruik van de voetrem.

LAKKLEUREN
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ZET DE TOON
IN HET EXTERIEUR

De nieuwe Kia e-Soul is een uiting van vrolijkheid, van harmonie tussen natuur en hightech. Om dat te vieren
is hij leverbaar in een unieke selectie van tinten: 8 stijlvolle one-tone uitvoeringen en 5 prachtige two-tone
combinaties. Heldere tinten en metallic lakken van de hoogste kwaliteit. Daarvan geniet je keer op keer, vele
jaren lang.

Exterieurkleuren - One-Tone

Exterieurkleuren - Two-Tone

Snow White Pearl (SWP)

Sparkling Silver (KCS)

Gravity Grey (KDG)

Clear White + Inferno Red (AH1)

Cherry Black + Inferno Red (AH5)

Cherry Black (9H)

Inferno Red (AJR)

Mars Orange (M3R)

Inferno Red + Cherry Black (AH4)

Mars Orange + Cherry Black (SE3)

Neptune Blue (B3A)

Space Cadet Green (CEJ) Solid

De getoonde afbeeldingen zijn voorzien van het beschikbare SUV Pack.

Neptune Blue + Cherry Black (SE2)

SPECIFICATIES
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ONTDEK

HET FORMAAT VAN FUN

Technische specificaties
39.2kWh
Elektromotor

De Kia e-Soul is groot in rijplezier en ruim van hart, maar tegelijk
bescheiden in verbruik en footprint. Ooit geweten dat zo’n kleurrijke
personality ook zó praktisch kan zijn?

Type

Accu

Afmetingen (mm)

Permanente magneet-gelijkstroommotor

Vermogen (kW)

100

150

Max. koppel (Nm)

395

395

Type

Prestaties

64 kWh

Lithium-ion polymeer

Acceleratie (sec/0-100 km/h)

9.9

7.9

Topsnelheid (km/h)

157

167

Actieradius (km)

276

452

Energieverbruik (kWh/100km volgens WLTP),
gemiddeld

15.6

15.7

Velgen

Totale lengte (SUV)

4,195 (4,220)

Spoorbreedte (voor)

1,565

Totale breedte (SUV)

1,800 (1,825)

Spoorbreedte (achter)

1,575

Totale hoogte

1,605

Overhang (voor)

865

Wielbasis

2,600

Overhang (achter)

730

Beenruimte (voor/achter)

1,044/927

Hoofdruimte (voor/achter)

1,013/988

Schouderruimte (voor/achter)

1,410/1,390

Wil je weten welk bandenlabel van toepassing is op de Kia e-Soul?
Scan dan de QR-code met je smartphone.

Bagageruimte (l, VDA)
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De nieuwe regelgeving (EU) 2020/740 is van toepassing voor energielabels van de banden met ingang van 1 mei 2021.

17" lichtmetaal

Bandenlabels
Banden hebben invloed op het brandstofverbruik van jouw Kia.
De Europese Unie heeft een nieuwe etikettering ingevoerd voor alle autobanden.
Het nieuwe EU-bandenlabel is gemakkelijk in te zien en biedt jou meer transparantie.

PEACE OF MIND

KIA ZEKERHEID

WAAR JE BLIJ VAN WORDT
7 JAAR GARANTIE
Op elke nieuwe Kia krijg je een garantie van zeven jaar of 150.000 km (onbeperkt
aantal kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier). Deze
volledige garantie is gratis en 100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op
voorwaarde dat de auto volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt
onderhouden.
5 JAAR LAKGARANTIE EN 12 JAAR CARROSSERIEGARANTIE
Dankzij hoogwaardige lak is elke nieuwe Kia langdurig beschermd en blijft hij lang
als nieuw glanzen. Elke Kia krijgt standaard een uitgebreide corrosiebescherming
en maar liefst 12 jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit.
BLIJF OP DE HOOGTE VAN KIA
Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. Ontdek meer over Kia en over
onze spannende nieuwe auto’s. Lees alles over nieuwe technieken op het gebied
van alternatieve aandrijvingen, zoals elektrisch rijden, vloeibaar gas, hybride
technologie en brandstofcellen. Ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum op
dit moment mee bezig is en volg ons in de wereld van sport, als officieel partner
van UEFA en FIFA en als sponsor van de Australian Open en toptennisser Rafael
Nadal.
KIA FINANCE
De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen van een
financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer om meer informatie.

JAAR GARANTIE

P U R E K WA L I T E I T

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking,
daarna geldt een maximum van 150.000 km.
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Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure.
De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, die niet leverbaar zijn op
de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie contact op met de Kia-dealer.
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl
ZKSKXX050MEI21
210937

