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Техн чн  характеристики

Електромотор
Максимальна потужн сть (кВт) 81.4

Максимальний обертальний момент (Нм) 285

Батарея

Тип Л т й- онна пол мерна

мн сть (кВт - год) 27

Потужн сть (кВт) 90

Експлуатац йн  показники

Динам ка розгону (сек./0 to 100 км/год) 11.2 11.2

Максимальна швидк сть (км/год) 145

Запас ходу (км) 212*

Викиди CO2  (г/км) 0

www.kia.ua

Легкосплавн  диски

16-дюймов  легкосплавн  
кол сн  диски мають дизайн, 
що сприя  зниженню 
аеродинам чного спротиву.

* Дан  базуються на новому вропейському цикл  вод ння. 
Прим тка: виробник залиша  за собою право вносити зм ни в конструкц ю та оснащення 

автомоб ля без попереднього оголошення

Матовий б лий

Б ла Перлина + Електронний Блакитний Морський Блакитний + Б лий

Титанове Ср бло Чорний + Червоний

Автомоб ль KIA Soul EV оф ц йно не прода ться в Укра н . Цей буклет 
створено з метою нформування та вивчення потенц йного попиту.!

Батарея (л т й- онна пол мерна)

Розташована п д полом пасажирського 
в дс ку батарея високо  мност  
забезпечу  проб г до 212 км.

27 кВт/год 111 к. c. мн сть 
батаре

максимальна 
потужн сть

212 км 11.2 c 
проб г на одн й 
зарядц  батаре *

прискорення 
в д 0 до 100 км/год

Технолог Енергоефективн сть

Електромотор

Високоефективний, легкий електромотор 
(111 к.с., 285 Нм) забезпечу  чудову 
динам ку розгону як п д час старту, так 
 п д час обгону.

Порт для заряджання
Права частина панел , яка 
зам ню  Soul EV реш тку 
рад атора, зсува ться, 
в дкриваючи доступ до 
порт в стандартно  та 
швидко  зарядки.

* Дан  базуються на новому вропейському цикл  вод ння.

Система ндив дуального 
кондиц онування пов тря

Обираючи ндив дуальне охолодження, наприклад, 
м сця вод я, власник може зб льшити запас ходу за 
рахунок економ  енерг , яка б витрачалася на 

кондиц онування пов тря незайнятих частин салону. 

Енергоефективна система 
об гр ву салону

Система об гр ву салону Soul EV б льш ефективна, н ж 
звичайн  електричн  системи об гр ву, за рахунок 
використання тепла, виробленого системою водяного 
охолодження електромотору. 

Кожна деталь Soul EV створена з думкою про енергоефективн сть. Запас ходу автомоб ля залежить в д р вня зарядки 
батаре , роботи систем гальмування, кондиц онування, об гр ву салону, спроектованих для максимально  економ  енерг  
та нав ть повернення  частини в процес  зди. Ви можете нав ть запрограмувати св й Soul EV для попереднього об гр ву 
чи охолодження салону п д час заряджання.

Можлив сть попередньо 
охолодити чи прогр ти 
салон п д час 
заряджання да  змогу 
зекономити енерг ю 
батаре , необх дну для 
по здки.
 

З максимальною 
швидк стю на р вн  
145 км/год. та 100% 
обертального моменту, 
доступного з  старту, Kia 
Soul EV  надзвичайно 
динам чним авто.

Рекуперац я дозволя  
заряджати батарею п д 
час гальмування.
 

Публ чн  зарядн  станц  
можуть 
використовуватися для 
поповнення заряду 
батаре  п д час 
парковки. 

Складов  енергоефективност



Салон Soul EV спроектовано 
таким чином, щоб 
забезпечити максимальний 
прост р  комфорт для 
кожного пасажира. Б о-
оздоблювальн  матер али 
(значна частина елемент в 
нтер’ ру виготовлена з  
вторинно  сировини) та 
футуристичний дизайн 
об цяють пасажирам 
незабутн  в дчуття.

⊙   Kia Soul EV  одним з найб льш виг дних 
електромоб л в на думку експерт в ADAC1.

⊙   Повне заряджання батаре  займа  менше 
5 годин (зм нний струм, 220В, 6.6 кВт).

⊙   На низьк й швидкост  працю  звуковий 
м татор роботи мотору для попередження 
п шоход в про наближення електромоб ля.

⊙   Система FLEX STEER2 дозволя  обрати один 
з трьох режим в роботи п дсилювача керма.

⊙   Електронне стоянкове гальмо зручне 
у використанн  та зв льня  прост р на 
центральному тунел .

⊙   Камера заднього огляду полегшу  
паркування.

⊙   Дистанц йне управл ння ауд осистемою на 
керм  дозволя  безпечно обрати улюблену 
мелод ю чи рад останц ю.

нтер’ р Практичн сть Безпека Ц кав  факти

8 дюйм в 281 л 20 км/год

6

дисплей на 
центральн й консол

об' м 
багажника

активу  систему м тац  звуку 
двигуна внутр шнього згорання

Приборна панель
Високотехнолог чну 
приборну панель оснащено 
тр п-комп’ютером з диспле м 
д агоналлю 3.5 дюйма. 
Зокрема, в н показу , яку 
дистанц ю вже було 
пройдено, а також 
залишковий проб г до 
наступно  п дзарядки батаре .

Додатковий прост р 
для багажу
П д п длогою багажнику  
органайзер для ц нних речей, 
нструмент в та кабел в заряджання, 
як  бажано тримати подал  в д 
сторонн х очей.

Система м тац  звуку двигуна
Тихий в д природи Kia Soul EV на невеликих швидкостях 

попереджа  про сво  наближення, м туючи звук звичайного авто.

6 подушок безпеки
Пасивний захист вод я та пасажир в забезпечують дв  
фронтальн , дв  б чн  подушки безпеки та пара шторок безпеки.

Задн  сид ння, що 
складаються 
у сп вв дношенн  60:40
Для максимально  зручност  
сегменти спинки заднього 
сид ння можна скласти 
у сп вв дношенн  60:40.

ндикатор статусу 
заряджання
Нап вкруглий ндикатор, що 
склада ться з трьох 
св тлод од в, да  змогу 
контролювати статус 
заряджання Soul EV, 
знаходячись поза машиною.

Центральна консоль 
На центральн й консол  
високояк сн  матер али 
доповнюють висок  технолог  
KIA: кольоровий дисплей да  
доступ до широкого кола 
даних, включаючи 
параметри роботи систем, 
мультимед а та нав гац ю.

подушок 
безпеки

1. ADAC – Загальний н мецький автомоб льний клуб. 2.“Флекс Ст р“


