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Ceník�

Elektromobil�s�výkonem
až�204�koní

Kombinovaný�dojezd
až�452�km

Dojezd�v�městském�provozu
až�648�km



Objevte zcela nový e-Soul, čistě elektrický crossover. Dojezd až 452 km na jedno 

dobití s vysokokapacitní baterií 64 kWh. 

Bezkonkurenční tovární záruka na celý vůz 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez 

omezení.

AKTUÁLNÍ AKCE

SPECIFIKACE CENÍKOVÁ CENA

Executive
Synchronní AC elektromotor 100 kW + kapacita baterie 39,2 kWh 1 149 980

Synchronní AC elektromotor 150 kW + kapacita baterie 64 kWh 1 199 980

VÁŠ DEALER

www.kia.com
Platnost ceníku od: 1.10.2019
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STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér Executive
Maska s dobíjecím portem (standardní/rychlodobíjení CCS kombo) ●

Vnější kliky dveří chromované

Vnější zpětná zrcátka lakovaná/černá

Vnější zpětná zrcátka - elektricky sklopná s blikači ●

Hlavní světlomety Full LED ●

Přední mlhové světlomety LED

Denní svícení LED ●

Zadní světlomety LED ●

Zadní spoiler s brzdovým světlem (LED) ●

Automatické rozsvěcování světlometů (ALC) ●

Tónovaná skla ●

Zatmavená zadní skla ●

Podélné střešní ližiny ●

17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/55 nízký val. odpor

Dojezdová sada ●

Interiér Executive
Bezfreonová dvouzónová automatická klimatizace ●

Elektrické ovládání předních a zadních oken ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním ●

Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko ●

10,25" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia 
Connected Services , Android Auto/Apple Carplay, ovládání na volantu 

●

Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi) ●

Head-up displej ●

Ovládání audio systému na volantu ●

Bluetooth handsfree ●

Přístrojová deska Supervision se 7" barevným displejem ●

Ovladače rekuperace pod volantem ●

Harman Kardon prémiová soustava (10 reproduktorů) ●

Nastavení intenzity podsvícení přístrojů ●

Dešťový senzor ●

Elektrochromatické zpětné zrcátko ●

Tepelné čerpadlo ●

USB nabíječka ●

Výškově a podélně stavitelný volant ●

Výškově stavitelné sedadlo řidiče ●

Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech ●

Vyhřívaná přední sedadla ●

Vyhřívaná zadní sedadla ●

Vyhřívaný volant ●

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky ●

Čalounění sedadel látka

Vnitřní kliky dveří chromované

Dekor středového panelu - Leská černá ●

Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60:40 ●

Dvojitá podlaha zavazadelníku ●

Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou ●

Schránka na brýle s bodovým světlem ●

Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold ●
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Bezpečnost Executive
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace) ●

Boční airbagy pro přední sedadla ●

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla ●

Antiblokovací systém ABS ●

Elektronický stabilizační systém ESC ●

Rozdělovač brzdného tlaku EBD ●

Brzdový asistent BAS ●

Systém kontroly trakce TCS ●

Systém řízení stability vozidla VSM ●

Asistent pro rozjezd do kopce HAC ●

Varovná signalizace brzdových / výstražných světlometů při panickém 
brzdění

●

Měřič tlaku v pneumatikách TPMS ●

Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX ●

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA) ●

Systém sledování únavy řidiče (DAW) ●

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista ●

Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go ●

Asistent následování v jízdním pruhu (LFA) ●

Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním 
kolizím (BCA-R)

●

Zadní parkovací senzory ●

Přední parkovací senzory ●

SOS tlačítko pro systém eCall ●

Výbava na přání Executive
Metalický/perleťový lak 13 000

Dvoubarevné provedení exteriéru 17 000

Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez 
předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální 
zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních 
komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení 
kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/.

Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě nabíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci 
koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane 
dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých 
kilometrů. Pouze u elektromobilů (EV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akamulátorů pod hranici 65%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu PHEV, HEV a 
MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na https://www.kia.com/cz/servis/vyhody/7leta-zaruka-kia/. 
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