
Comfortabele EV en slimme bestelauto ineen

De nieuwe Kia 
e-Soul Cargo



Van personenauto tot ideale besteller Slim, snel en super compleet

Ondernemers opgelet: Kia heeft een hele praktische 
oplossing, de e-Soul Cargo. Dat is de bestelauto-
uitvoering van onze elektrische e-Soul.  
Met de power & duurzaamheid van elektrisch, 
compleet en comfortabel èn met een riante 
actieradius. En ook nog eens met een zee  
van ruimte!

De e-Soul Cargo is de ideale bestelauto voor in en rond de stad. Emissievrij, dus 
welkom in elke milieuzone. Met zijn praktische ruimte is hij geschikt voor het 
transport van pakketjes tot pizza’s en van bloemen tot boodschappen:  
inladen, rijden, leveren – en dóór!

Highlights Ontdek de ruimte

 ✔ Praktische achterklep voor arbo-verantwoord in-/uitladen.

 ✔ Laadruimte 1 m3.

 ✔ Aluminium gecoate laadvloer: robuust, geluiddempend en gripvast.

 ✔ Robuust scheidingsrek tussen laadruimte en voorstoelen.

 ✔ Verschillende maatwerkoplossingen en purpose-built inrichting mogelijk.

 ✔ Ook als besteller staat de e-Soul Cargo op geel kenteken, BPM-vrij.

 ✔ Compact, 100% elektrisch en emissievrij.

 ✔ Beschikbaar in 39kWh en 64kWh batterij uitvoeringen.

 ✔ Ideaal voor pakketbezorging in en rond de stad.

 ✔ Grote actieradius: tot 452 kilometer volgens WLTP.

 ✔ Slimme Cargo-conversiekit ‘made in Holland’ door Veth Automotive.

 ✔ Eenvoudig terug ombouwen tot comfortabele vijfzits EV.

 ✔ 7 jaar Kia-garantie, ook op de accu’s (2 jaar op de conversiekit).

 ✔ Nu al vanaf € 28,924,- (excl. btw).

Conversie-kit

Het geheim van de 
e-Soul Cargo is de slimme 
conversie-kit, ontwikkeld 
in samenwerking met 
de specialisten van 
Veth Automotive. Die 
verandert de e-Soul in een 
veelzijdige bestelauto. En 
weer terug, als dat nodig 
is. Dat is praktisch én 
goed voor de restwaarde. 
De Cargo-conversiekit 
(met 2 jaar garantie) is 
er ook voor gebruikte of 
voorraadmodellen.  
De losse adviesprijs van de 
basiskit bedraagt € 1.990,- 
exclusief btw.

Rijk uitgerust
De e-Soul Cargo is super compleet uitgerust. 
Je hebt keuze uit verschillende uitvoeringen en 
twee batterijen. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen 
voor de zeer luxe uitgeruste ExecutiveLine 
e-Soul Cargo. 

Spaarzaam type
De e-Soul Cargo heeft een regeneratief 
remsysteem dat zelfs het kleinste beetje 
bewegingsenergie terugwint. In de stad 
is ‘one pedal driving’ ideaal: zodra je het 
stroompedaal loslaat, remt de auto vanzelf af. 

Trekhaak mogelijk
De e-Soul Cargo met 64kWh batterij 
beschikt standaard over kogeldruk (100kg) 
en trekgewicht (300kg). Daarmee is deze 
compacte EV-besteller multi-inzetbaar.

Vraag Veth Automotive naar maatwerkoplossingen.
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Specificaties en afmetingen

Formaten laadruimte:
Breedte tussen de wielkasten: 1040 mm

Breedte direct achter de voorstoelen: 1300 mm

Laadlengte:  1230 mm

Hoogte inwendig:  800 mm

De uitgebreidere ombouw:

Opbergvak met klep onder de laadvloer Opbergbak tussen voorstoelen en scheidingsrek 6 sjorogen i.p.v. 2

Compact genoeg voor elk stadscentrum, ruim zat voor elke boodschap of bestelling: de e-Soul Cargo 
past overal. Met zijn krachtige en efficiënte accu’s heeft hij altijd energie. Wat gaan we doen vandaag?

1 m3

Grofweg een meter breed, een meter lang én een kleine 
meter hoog: met circa duizend liter is de laadruimte 
van de e-Soul Cargo ruim genoeg voor de meeste 
pakketten.

Kies voor meer
Standaard beschikt de basisversie van de Cargo ombouw 
al over een aluminium gecoate laadvloer met 2 sjorogen 
en een stevig metalen scheidingsrek tussen laadruimte 
en voorstoelen. Wil je meer dan is er al een uitgebreidere 
ombouw beschikbaar tegen een meerprijs van € 690,-.

Hiervoor krijg je:
 ✔ een opbergvak met klep onder de laadvloer

 ✔ opbergbak tussen voorstoelen en scheidingsrek

 ✔ 6 sjorogen i.p.v. 2 

Scherpe deal: de slimme 
Kia e-Soul Cargo is er al vanaf 

€ 28,924,- (excl. btw)

 Mid-range Long-range

 276km 452km
 39.2kWh 64kWh 

 100kW 150kW
 136pk 204pk

Opladen

Actieradius en vermogen

Ook met 11kW.  
3-fase laden

Tot 50% opgeladen  
in 30 minuten

200.000 laadpunten  
in Europa

Jouw ideale maat
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 ❏ Clear White + Inferno Red (AH1)  ❏ Cherry Black + Inferno Red (AH5)

Power, uitrusting, kleuren

 ❏ Inferno Red + Cherry Black (AH4)

 ❏ Mars Orange + Cherry Black (SE3)

 ❏ Neptune Blue + Cherry Black (SE2)

 ❏ Sparkling Silver (KCS)

 ❏ Gravity Grey (KDG)

 ❏ Space Cadet Green (CEJ)

De e-Soul Cargo geeft je alle ruimte – ook om te kiezen!  
Aan mogelijkheden geen gebrek: met welke accu, uitrusting  
en lakkleur/-combinatie ga jij aan de slag?

Kies je uitvoering

 ❏ ComfortLine (39.2kWh/64kWh) 17” velgen, 7” audio display met 
achteruitrijcamera, cruise control en voorbereid voor  
Apple CarPlay & Android Auto.        

  ❏ DynamicLine (39.2kWh/64kWh) Zoals ComfortLine plus o.a. adaptieve 
cruise control, dakrails, LED-verlichting, privacy glass en een 10.25” full map 
navigatiesysteem met Kia Live Services en UVO Connect.        

  ❏ DynamicPlusLine (39.2kWh/64kWh) Zoals DynamicLine plus o.a.  
stuurwiel & stoelverwarming vóór, parkeersensoren vóór en bekleding in 
stof/lederlook combinatie.        

  ❏ ExecutiveLine (64kWh) Zoals DynamicPlusLine plus o.a. SUV pack, 
lederen bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen, dodehoekdetectie en 
Harman Kardon Premium Sound System.        

Ruimte om te kiezen

Kies je power

 ❏ e-Soul Cargo 39,2kWh  
100kW (136pk) 395 Nm 0-100 km/u: 9,9 sec  bereik: 276 km (WLTP)

 ❏ e-Soul Cargo 64kWh  
150kW (204pk)  395 Nm 0-100 km/u: 7,9 sec bereik: 452 km (WLTP)

Onderstaande (hoofd)kleuren zijn ook beschikbaar als One-Tone

Connectiviteit

UVO Connect & App
De e-Soul Cargo 
heeft vanaf de 

DynamicLine 
standaard UVO 

Connect met slimme 
services zoals real-
time verkeer, weer, 

bestemmingen, 
nuttige plaatsen en 

parkeerinformatie.
 

Bestelauto in je binnenzak
Met de UVO Connect App bedien je via je 

smartphone de centrale vergrendeling en airco, 
start je laadsessies en nog veel meer. Je kunt zelfs 
routes uploaden naar je navigatie. Bezorgroutes 

bijvoorbeeld – hoe handig is dat?! 

10,25” touchscreen navigatie
Een groot touchscreen navigatiesysteem biedt 

je standaard alle routes en rij- en reisinformatie. 
Via Android AutoTM en/of Apple CarPlayTM houd je 

onderweg contact met de zaak en met klanten, en speel 
je je favoriete playlists via het optionele Harman Kardon 
audiosysteem.

Exterieurkleuren – Two-Tone

Exterieurkleuren – One-Tone 

Kies je kleur

Met zijn praktische design is de e-Soul Cargo 
een echte eye-catcher. De auto is beschikbaar 
in acht prachtige lakkleuren en vijf two-tone 
kleuren met contrasterend dak. Kies de kleur 
die past bij jouw huisstijl of bestickering! 
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Kosten en subsidies

MIA, Vamil en Kleinschaligheids-
InvesteringsAftrek (KIA): flinke voordelen
Bij aanschaf van een e-Soul Cargo kun je als ondernemer 
profiteren van verschillende regelingen. Zo kun je fiscaal  
voordeel behalen door gebruik te maken van de Milieu-
investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving  
milieu-investeringen (Vamil). 

MIA
Dankzij de MIA kun je als 
ondernemer onder voorwaarden 
profiteren van een extra 
aftrekmogelijkheid van de fiscale 
winst.
Binnen deze regeling mag je 13,5% 
aftrekken van maximaal € 40.000,- 
voor laadpaal en elektrische 
auto samen. Het maximale netto 
voordeel met een belastingtarief op 
de winst van 25% betreft € 1.350,-. 

Vamil
Via de Vamil-regeling kan 75% 
worden afgeschreven in het 
investeringsjaar met rente- en 
liquiditeitsvoordeel als resultaat. 

KIA
En dan is er nog de 
Kleinschaligheidsinvesteringsafstrek 
(inderdaad afgekort: KIA) waarvoor 
je in aanmerking komt als er een 
bedrag in bedrijfsmiddelen wordt 
geïnvesteerd (raadpleeg RVO 
voor de actuele voorwaarden). 
Het percentage voor deze 
investeringsaftrek is afhankelijk 
van het geïnvesteerde bedrag in 
het boekjaar. Je komt bijvoorbeeld 
voor één e-Soul Cargo al in 
aanmerking voor 28% aftrek van het 
investeringsbedrag.

Gebaseerd op huidige regelgeving. 
Raadpleeg www.rvo.nl voor de 
voorwaarden.

e-Soul Cargo rijden is duurzaam, milieubewust én extra 
voordelig. Zo heb je ‘m al vanaf € 28,924,- excl. btw. En dan 
begint je voordeel pas!

Verrassend voordelig

Elektrisch Kia rijden = extra voordelig 

 ✔ € 0,- BPM, € 0,- MRB

 ✔ Subsidie: MIA, KIA en Vamil

 ✔ Lage bijtelling bij privé gebruik (zakelijke auto)

 ✔ Lage onderhoudskosten 

 ✔ Lage energiekosten per km 

 ✔ 7 jaar Kia fabrieksgarantie (2 jaar garantie op de conversiekit) 

Slim: je kunt je laadsessies slim 
programmeren, bijvoorbeeld 
tegen voordelig nachttarief.

€ 0,- BPM,  
€ 0,- MRB 
Tot eind 2024 betaal je voor 
een volledig elektrische 
auto geen BPM (Belasting 
van Personenauto’s en 
Motorrijwielen) en geen MRB 
(wegenbelasting).  
Die besparing steek je mooi 
in je zak - of in je bedrijf 
natuurlijk!
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Jouw laad-
aansluiting

Laad- 
vermogen Fase Ampère

Volledig elektrisch
39,2kWh 64kWh

Indicatieve laadtijd in uren

1x35A
3,7kW 1 16 12,5 20,3
7,2kW 1 32 6,4 10,5

3x25A
3,7kW 1 16 12,5 20,3
5,8kW 1 25 8,0 13,0
11kW 3 16 4,2 6,8

Onderweg laden
Publieke laadpaal

Onderweg laad je jouw Kia op aan één van de 
vele laadpalen. Een volledig elektrische Kia maakt 

in bijna alle gevallen maximaal gebruik van het 
laadvermogen van de de 3-fase laadpalen waardoor 

je tot drie keer sneller laadt dan bij een 1-fase 
laadpaal.

Publieke snellaadpaal
Snelladen werkt met gelijkstroom (DC). Handig, want dat 

is precies wat jouw volledig elektrische Kia nodig heeft. 
De elektriciteit ‘stroomt’ direct je accu’s in – supersnel. Zo 

laad je een 64kWh EV-accu tot 50% in circa 30 minuten. 
Dit staat gelijk tot aan 220km rijbereik (WLTP)

Thuis of op de zaak laden
Laden via wandcontactdoos

Kia levert standaard een laadkabel voor laden via een 
wandcontactdoos (230V).

1-fase of 3-fase laden
Je kan afhankelijk van je auto en laadpunt, 

je Kia opladen via 1- of 3-fase. 
Je volledige elektrische Kia laad je in circa 4 uur 

(39.2kWh) of 7 uur (64kWh) op via 3-fase.Je hebt maar één ding nodig: je Kia-laadsleutel

Hoe dat kan? Wij werken samen met Plugsurfing, het grootste 
Europese netwerk van openbare laadpunten. Met meer dan 200.000 
aansluitingen hoef je onderweg niet om te rijden om op te laden. 
Maar we gaan nog verder.

Transparante kosten met Kia Pay As You Go. Ontvang tijdelijk de 
gratis Kia-laadsleutel en betaal daarna alleen voor wat je gebruikt. De 
actuele tarieven zie je in de Kia Public Charging app. Of kies voor een 
abonnement van € 9,99/mnd. Laad tegen vaste scherpe tarieven in 
Nederland: AC-laden voor € 0,24 per kWh en DC-laden voor € 0,53 
per kWh. 
 
Zo makkelijk is openbaar opladen: sluit de kabel aan en swipe de 
Kia-laadsleutel langs de sensor van de laadpaal of start de laadsessie 
via de Kia Public Charging app.

De Kia-laadsleutel is de manier om snel en voordelig op te 
laden. Thuis. Op je werk. In de stad. Langs de snelweg. In 
binnen- en buitenland. In heel Europa!
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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.
Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.


