
De nieuwe KiaDe Kia



2 3

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 er altijd maar 
één doel centraal: jouw verwachtingen overtreffen. 
Wij noemen dat ‘The Power to Surprise’. 

We nodigen je uit om deze Kia Soul eens goed te 
bekijken. Zodat wij je opnieuw kunnen verrassen.
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Begin de dag eens anders; met de Kia Soul EV. De eerste volledig elektrische auto van Kia, dus zonder uitstoot. De Soul EV heeft een 
indrukwekkende actieradius, een opvallend design, LED-dagrijverlichting en een eco-vriendelijk interieur.

RE:CHARGE
YOUR SOUL

* De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking, 
daarna geldt een maximum van 150.000 km.
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Het opvallende kleurenschema van het interieur met twee tinten zit vol inspirerende eigenschappen; van de gladde oppervlakken en de afge-
ronde contouren tot de exclusieve, milieuvriendelijke stoelzittingen en afwerking. Je hebt toegang tot het uitgebreide infotainmentsysteem, 
waarmee je onder meer de accustatus kunt bekijken, de afstand en de route tot het volgende oplaadstation kunt zien, de airconditioning 
kunt instellen en je favoriete muziek kunt afspelen.

OP:NIEUW
AANSLUITING VINDEN BIJ 
TECHNOLOGIE EN STIJL
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Geïntegreerde ventilatieroosters en tweeters De ventilatieroosters aan de zijkant zijn naadloos 
geïntegreerd, met “zwevende” tweeters als een stijlvolle uitbreiding van het interieur.  
 Achteruitrijcamera Bij het achteruit rijden wordt er een livebeeld van de achteruitrijcamera op 

het navigatiescherm weergegeven, met hulplijnen die laten zien hoe breed de auto is.  
 Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) Het standaard-meetsysteem voor de 

bandenspanning geeft je met een melding op het instrumentencluster een waarschuwing 
wanneer de bandenspanning te laag is.

Afstandsbediening voor het geluid Pas het geluidsvolume aan en wissel van zender 
zonder dat je je handen van het stuur hoeft te halen; de ergonomisch gepositioneerde 

stuurwielknoppen maken het mogelijk.  Cruise control/snelheidsbegrenzer De 
instellingen kunnen worden aangepast via de praktisch gepositioneerde knoppen op 
het stuurwiel.  Flex Steering Kies tussen drie stuurmodi: de comfortmodus voor lichter 

sturen in het stadsverkeer, de normale modus voor normale omstandigheden of de 
sportmodus voor een meer uitdagende rit op de snelweg.

Elektronische handrem (EPB) Je hoeft niet langer stevig aan de handrem 
te trekken; simpel de button omhoog klikken is nu voldoende om de 

handrem te activeren.  Panoramisch schuif-/kanteldak Laat die 
zonnestralen maar lekker naar binnen! Het panoramisch schuif-/kanteldak 

vult de auto met licht en geeft het interieur een nóg ruimtelijker gevoel.  

MP3-speler, navigatiesysteem en achteruitrijcamera,  
de Kia Soul EV heeft het allemaal. 

De motor start met één 
druk op de knop Je start 

de motor met één simpele 
druk op de start-/stopknop 

naast de versnellingspook. 
Voor zowel gebruiksgemak 

als een sportieve touch.



Lederen bekleding ExecutivePlusLineLederen bekleding

Eco stoffen bekleding (standaard)

Eco stoffen bekleding ExecutiveLine

Stoelverwarming op de 2e zitrij
Passagiers op de achterbank 

kunnen op koude winterdagen 
ook genieten van de twee-traps 

verwarmde zitting.

Geventileerde voorstoelen
Beide voorstoelen kunnen worden 

geventileerd voor meer comfort. 
Ventilatoren in de zitting en rugkus-

sens blazen koele lucht, wat lekker 
fris is op warme dagen. In de winter 

bl i j f je lekker warm dankzi j de 
stoelverwarming.
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De Kia Soul EV biedt meer dan genoeg ruimte voor comfort en gebruiksgemak. Met veel been- en hoofdruimte voor alle passagiers is de 
binnenruimte zowel royaal als relaxed. Je bent per slot van rekening omgeven door milieuvriendelijke materialen van biologische oorsprong, 
van de kussens en de afwerking tot de stoffen op de stoelen en de vloerbekleding.

HER:ONTDEK
JE COMFORTZONE

8 9
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De Soul EV is het enige volledig elektrische voertuig op basis van een crossover. Zo wordt efficiënt rijden in de stad gecombineerd met een 
buitengewoon gebruiksgemak. Terwijl er ruim voldoende ruimte is voor passagiers beschikt de Soul EV ook over veel flexibiliteit en ruimte 
voor jouw bagage. De achterstoelen kunnen worden opgesplitst en naar voren worden gevouwen, zodat je er bagage in alle soorten en 
maten in kwijt kunt. Nog een handige functie: waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in de lade onder de bagageruimte.

VRIJE:TIJD 
OPNIEUW VORMGEVEN

Instrumentencluster 
Het digitale instrumentencluster is 

uitgerust met een OLED-scherm 
van 3,5”, die essentiële informatie 

geeft over het voertuig. Hier lees je 
welke afstand je hebt afgelegd en 

hoe ver je kunt rijden tot je de auto 
opnieuw moet opladen. 

Middenconsole 
Hier komen de kwaliteitsafwerking 

van Kia en de geavanceerde 
technologie samen: het infotain-

mentscherm op de middenconsole 
met toegang tot zeer uiteenlopende 

informatie, systeembediening en 
het navigatiesysteem.

Houd de prestaties, het energiegebruik en andere informatie in de gaten met goed 
zichtbare schermen op het instrumentenpaneel en op de ergonomisch gepositioneerde 
middenconsole.

IN:FORMATIE
OP EEN NIEUWE MANIER

60:40 neerklapbare achterbank  
Voor maximale flexibiliteit en capaciteit kunnen de leuningen 

van de achterstoelen worden gesplitst in de verhouding 60:40 
en worden neergeklapt voor een maximale capaciteit.

Plaats onder de bagageruimte 
Onder de vloer van de bagageruimte is er een 

lade met vakken beschikbaar voor waardevol-
le spullen, gereedschap en oplaadkabels  

– buiten het zicht van nieuwsgierige ogen. 

8 " -display op de 
middenconsole 281 ℓ bagageruimte
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RIJ:DEN
OPNIEUW UITVINDEN De aandrijving is dan misschien veranderd, maar in de Kia Soul EV blijft het resultaat hetzelfde: puur rijplezier. Eenmaal aan het stuur geniet 

je van een uitstekend vermogen en koppel. De responsieve Soul EV-motor accelereert snel van 0 tot 100 km/h en heeft een topsnelheid van 
145 km/h. De actieradius van 212 km* en het ontbreken van CO2-uitstoot zijn goed voor zowel een praktisch ingestelde geest als voor een 
groen geweten. Wendbaar rijgedrag en een laag zwaartepunt zorgen voor een uitstekende stabiliteit en voor optimaal rijcomfort, zowel voor 
de bestuurder als voor de passagiers.

12 13
* Op basis van de nieuwe Europese rijcyclus 

212 km

Actieradius na 
volledig opladen*

Versnelling van  
0 tot 100 km/h

  11,2 sec.
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VER:OVER
DE STRAATHet stadsleven voelt soepeler aan in de Soul EV. Voor de bestuurder is het erg aangenaam om de straten te verkennen dankzij het wendbare 

rijgedrag, de uitstekende prestaties en de algemene reactiesnelheid. Voor de passagiers is de rit comfortabeler en stabieler dankzij het lage 
zwaartepunt en het verminderde weggeluid. En omdat hij geen CO2 uitstoot, is de Soul EV ook vriendelijk voor het milieu. Hoe harmonieus wil 
je het hebben? 

CO2 -uitstoot 0  g/km
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Energiebesparende, afzonderlijke airconditioning

Door afzonderlijke zones in te stellen kan de aircondi-
tioning worden beperkt tot alleen de bestuurder, zo is 
er minder energie nodig voor onbezette plaatsen en 
wordt de actieradius van de Soul EV groter. 

Efficiënte warmteregeling

De Soul EV vangt restwarmte uit het koelwater van 
de motor op om de binnentemperatuur te regelen. 
Deze efficiënte manier van warmteregeling komt de 
actieradius ten goede.

EF:FICIÊNTIE 
OPNIEUW UITVINDEN

Elk detail van de Soul EV is ontworpen met efficiëntie in het achterhoofd. De actieradius van de auto hangt af van de accustatus, dus veel 
systemen in het voertuig, zoals die voor remmen, verwarmen en koelen, zijn zo gemaakt dat ze de energie in het systeem houden of zelfs 
energie teruggeven. Je kunt de Soul EV zelfs zo instellen dat de auto tijdens het opladen wordt voorverwarmd of afgekoeld met de stroom 
van het laadstation.

Energie-efficiënte eigenschappen

Je kunt de klimaatregeling in de auto 
vooraf instellen, zodat jouw Soul EV bij 
wegrijden op de juiste temperatuur is. 
Deze temperatuurregeling gebruikt hier-
voor de stroom van het laadstation. Zo 
verbruikt je tijdens het rijden minder 

energie, en dat komt het actieradius ten 
goede. Met een topsnelheid van 145 
km/h en een koppel dat vanaf het begin 
voor 100% beschikbaar is, is de Kia Soul 
EV verrassend snel. 

De Soul EV vangt energie op die tijdens 
het remmen vrijkomt. Deze energie wordt 
weer ter beschikking gesteld tijdens het 
optrekken.

Je kunt de accu van je Soul EV opladen 
terwijl je geparkeerd staat.

27 kWh

Accucapaciteit 81,4 kW

Maximaal 
uitvoervermogen 

Elektrische motor

De efficiënte, lichtgewicht motor van 81,4 kW en 285 
Nm maakt een prettige versnelling mogelijk, vanuit 
stilstand of bij het inhalen op gemiddelde snelheden. 

Maximaal uitvoervermogen (kW) 81,4

Max. koppel (Nm) 285 

Accu (lithium-ion-polymeer) 

De compacte lithium-ion-polymeeraccu van 
27 kWh bevindt zich onder de vloer van het 
interieur en heeft een indrukwekkende actiera-
dius van 212 km.

16 17
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Het opladen van de Soul EV had niet simpeler kunnen zijn: schuif de kap op de radiatorgrille opzij en steek een standaard-AC-oplaadkabel in 
het standaard-stopcontact bij jou thuis, of een speciale DC-oplaadkabel (voor sneller opladen) in een geschikte poort, bijvoorbeeld in een 
openbaar laadstation. Van buitenaf kun je op het dashboard zien hoe ver de accu opgeladen is. Als je de oplaadkabels niet gebruikt, kun je ze 
bewaren in de speciale lade onder de bagageruimte.

Laadindicator 
Op een display met drie LED-lampen, in 

het midden van het dashboard onder de 
voorruit, kunt je van buitenaf zien hoe ver 

het opladen is gevorderd. EEN:VOUDIG 
OPLADEN 

Oplaadpoort 
Als je voor de Soul EV staat, kun je middels een knop op het dash-

board de rechterzijde van de grille naar het midden schuiven. Je ziet 
dan een normale AC-oplaadpoort en speciale DC-oplaadpoort, om de 

accu sneller op te laden. De oplaadpoort is verlicht zodat je deze ook in 
het donker kunt zien. 

18 19

standaard-oplaadtijd
(6,6 kW / 100% accucapaciteit) 

 Minder dan  5 uur



20 21
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6 airbags

Voertuigstabiliteitssysteem (VSM)
VSM helpt ervoor te zorgen dat de auto stabiel blijft als je tegelijkertijd remt en de bocht 
door gaat, of als je in hoog tempo versnelt – vooral op natte, gladde en ruwe wegen. 

De Soul EV houdt je niet alleen efficiënter in beweging, maar biedt ook bescherming rondom. De accu, de elektromotor, de versnellingsbak en 
de regeleenheid van de elektrische energie zijn laag gemonteerd voor maximale stabiliteit. Ze maken ook deel uit van de stevige 
carrosseriestructuur die jou en je passagiers beschermt.

Elektronisch stabiliteitsprogramma 
(ESC) 

Elektronisch stabiliteitsprogram-
ma vermindert het slippen, zodat 

de auto bestuurbaar blijft als deze 
slingert of als je plotseling moet 

remmen. 

Remassistentie (BAS) 
Remassistentie vermindert de 

stopafstand aanzienlijk wanneer je 
plotseling moet remmen, doordat 

er maximale remkracht wordt uit-
geoefend wanneer dat nodig is. 

Hellingproefassistentie (HAC) 
Hellingproefassistentie voorkomt 

dat je achteruit rolt als je de auto 
start op een steile helling. Dit sys-

teem houdt de remmen tot twee 
seconden lang vast, terwijl je met je 

voeten overstapt van het rempe-
daal naar het gaspedaal. 

onder de  20 km/h

wordt het virtuele  
motorgeluid aangezet 

BE:WEGING
EN BESCHERMING OPNIEUW 
UITVINDEN

Virtueel motorgeluid 
De Soul EV is van nature stil en produ-
ceert daarom een geraffineerd waar-
schuwingsgeluid om voetgangers eraan 
te herinneren dat je eraan komt.

Bestuurder, passagier, zijkant en gordijnen 
Een systeem met 6 airbags zorgt voor bescherming van alle inzittenden.
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De Soul EV beschikt over nog veel meer milieu-
vriendelijke onderdelen, die zijn gekozen vanwege 
hun opbouw, hun biologische afbreekbaarheid en 
technologie die is geïnspireerd door de natuur. 

De Kia Soul EV heeft het prestigieuze Life Cycle 
Assessment-certificaat (LCA) gekregen van TÜV 
Nord, een onafhankelijke Duitse technische inspec-
tieorganisatie. De ISO 14040-standaard toont aan 
dat de auto zi jn hele leven lang uitstekende 
milieu-eigenschappen kan laten zien. De Kia Soul EV 
heeft ook de eerste UL-milieugoedkeuring in de 
auto-industrie gekregen vanwege de biologische 
herkomst van de koolstof. Er zijn ook vijf nieuwe 
milieuvriendelijke materialen gebruikt, waaronder 
thermoplastisch elastomeerweefsel en plastic op 
cellulosebasis, die de op olie gebaseerde materialen 
vervangen. In het interieur zijn nieuwe coatings en 
antibacteriële middelen op waterbasis aanwezig. 

Kia Motors streeft naar behoud van het milieu en 
naar duurzame ontwikkeling. Ons schone produc-
tiesysteem verbetert het hergebruik van middelen. 

Kortom: we spannen ons in om fundamentele 
oplossingen te vinden die het energieverbruik 
ver-minderen en klimaatverandering tegengaan. De 
Soul EV is de nieuwste en groenste Kia die die uit-
daging aangaat. 

Biologische 
materialen

interieur- 
onderdelen

17
Er worden plastic onderdelen gebruikt op 

basis van suikerriet en cellulose om de onder-
delen op basis van olie te vervangen. 

 Hemelbekleding, deur- en stijlbekleding, stof 
van het zitvlak, vloerkleed 

Minder VOC interieur- 
onderdelen

3 Er wordt BTX-vrije verf of verf op waterbasis gebruikt ter 
vervanging van oplosmiddelhoudende verf 

 Vloerconsole, audiopaneel, randen luchtroosters 

Bio MaterialsAntibacteriële

3 Er worden antibacteriële middelen en verf gebruikt 
voor het vervangen van bestaande plastic onderdelen.  

 HVAC (systeem voor verwarming, ventilatie en 
airconditioning), omhulsels, schakelaars

Technische specificaties Afmetingen (mm)

Electromotor
Max. vermogen (kW) 81.4

Max. koppel (Nm) 285

Batterij

Type Lithium-ion polymeer

Capaciteit (kWh) 27

Vermogen (kW) 90

Prestaties

Acceleratie (sec./0 tot 100 km/h) 11.2

Topsnelheid (km/h) 145

Actieradius (bij volledig opgeladen) (km) 212 *

CO2 emissie (g/km) 0

Lengte 4,140

Breedte 1,800

Hoogte 1,593

Wielbasis 2,570

Spoorbreedte (F/R) 1,576/1,585

Laadruimte (ℓ, VDA) 281

22 23* Gebaseerd op de nieuwe Europese rijcyclus

OP:NAAR EEN FRIS KLEURENSCHEMA 
De Soul EV is leverbaar in zes stijlvolle kleuren of kleurencombinaties. Welke combinatie je dus ook kiest, in deze elektrische Kia vind je de perfecte 
match tussen de natuur en de stad.

Dimensies (mm)Lichtmetalen velgen

Voor de Kia Soul EV zijn alleen milieuvriendelijke 
interieurmaterialen gebruikt. 

OP:NIEUW OPGAAN  
IN DE NATUUR 

1.800

1.576 

1.
59

3 

1.585 840 2.570 730

4.140

Aerodynamisch ontworpen 
lichtmetalen velgen van 16 inch 

met 5 spaken helpen het rijbereik 
te vergroten door de lucht-

weerstand te verminderen. 

Exterieurkleuren

Pearl White + Electronic Blue Caribbean Blue + Clear WhiteClear White *

* Beschikbaar op ExecutivePlusLine

interieur- 
onderdelen

Titanium Silver Black + Red Cherry Black *

(16" VELG)
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1.585 840 2.570 730

4.140

(16" VELG)
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Met Kia heb je heel  
veel om naar uit te kijken
7 jaar garantie. Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en duurzaamheidstests 
kunnen we op de Soul EV, net als op alle andere Kia-modellen, met trots een 
garantietermijn van zeven jaar aanbieden. Uniek in de branche. Elke nieuwe Kia 
profiteert van deze garantie van zeven jaar of 150.000 km op een nieuwe auto 
(onbeperkt aantal kilometers voor de eerste drie jaar, 150.000 km vanaf jaar vier). 
Kijk voor de volledige garantievoorwaarden in het garantieboekje. Deze volledige 
garantie is gratis en 100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde 
dat de auto volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt onderhouden. 
Hierdoor blijft de restwaarde van de auto hoog en is de auto zeer aantrekkelijk voor 
toekomstige kopers.

5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie. De hoogwaardige lak zorgt 
ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig beschermd is en mooi blijft glanzen. Ook is 
de auto voorzien van superieure corrosiebescherming, waardoor wij maar liefst 
twaalf jaar garantie bieden 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 brandstoffen, zoals 
vloeibaar gas, hybride technologie en brandstofcellen. Of ontdek waar ons 
milieuonderzoekscentrum op dit moment mee bezig is.

We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officieel partner van zowel de 
UEFA als de FIFA. Ook sponsoren we 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.

Kia Autolease. Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen 
om individuele leaseoplossingen. Kia Autolease biedt een breed en 
gevarieerd pakket van producten, zowel Full Operational Lease  
als Netto Operational Lease.

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen 
kilometerbeperking, daarna geldt 
een maximum van 150.000 km.



Uitrusting
ExecutiveLine

E.S.C. inclusief V.S.M. en H.A.C. Elektrisch bedienbare ramen voor en achter

6 airbags (voor-, zij- en gordijn airbags) Elektrisch inklapbare, verstelbare en 
verwarmbare buitenspiegels met LED 
richtingaanwijzers

AC tot 6.6kW aansluitpunt Elektrische parkeerrem

DC Chademo tot 100kW aansluitpunt  
(snel laden)

LED dagrijverlichting en achterlichten

Laadkabel voor publiek laden  
(AC Type 1 - Type 2)

Mistlampen voor

Laadkabel voor laden via wandcontactdoos Auto Light Control

Centrale deurvergrendeling Automatisch dimmende binnenspiegel

Smart key inclusief start-/stopknop Privacy Glass

Dual zone climate control 3,5" OLED Supervision cluster

Full map navigatiesysteem inclusief 
achteruitrijcamera

Met leder afgewerkte deurpanelen

Geïntegreerde radio/MP3-speler met USB en 
AUX aansluiting en stuurwielbediening

Lederen stuurwiel en pookknop

Bluetooth connectiviteit met 
stuurwielbediening

Stoelverwarming voor en verwarmd stuurwiel

Cruise control met snelheidsbegrenzer 16" lichtmetalen velgen met aerodynamische 
wielkappen

Flex steer

  

4 % BIJTELLING

De Soul EV valt in de 4% bijtellingscategorie 
voor 'zuinige auto van de zaak'

ExecutivePlusLine  
i.c.m ExecutiveLine

Sfeerverlichting rondom 
luidsprekers

Parkeersensoren voor en achter

12 Volt aansluiting in 
bagageruimte

Panorama schuif-/kanteldak

Lederen bekleding met 
geventileerde voorstoelen

Verwarmbare achterbank

2726



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

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.

ZKTFHXX050JUN16  164444  Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

Official Partner


