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Pronto para conquistar
a estrada
Adotámos um design arrojado e galardoado,
e transportámo-lo diretamente para o futuro.
O novo Kia Soul foi redefinido e ganhou novo vigor
– por dentro e por fora – com um estilo robusto
e desportivo, muita tecnologia de ponta e uma
condução ainda mais envolvente.

O novo Kia Soul

Os arcos das rodas proeminentes,
a ampla superfície vidrada e os
“ombros” elevados e quadrangulares,
típicos do Soul, criam uma presença
imponente e apelativa na estrada.
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DESIGN EXTERIOR

Moderno, excêntrico e sofisticado
Dê uma vista de olhos ao novo Kia Soul e encontrará inúmeros pormenores de design
que saltam à vista. A atraente carroçaria em dois tons e as suas opções de cor, bem como
a forma inconfundível dos faróis e das luzes traseiras verticais, são apenas algumas das
característica de design que tornam o Kia Soul tão emocionante.

Luzes diurnas
Os faróis proporcionam uma iluminação intensa e
nítida para uma maior segurança durante a noite.
Luzes traseiras
As luzes traseiras dispostas numa combinação
vertical são características do Kia Soul e combinam
visibilidade com estilo sofisticado.
Retrovisores exteriores elétricos
Os retrovisores são reguláveis, aquecidos
e retrácteis. Estão disponíveis em preto, na cor da
carroçaria ou em preto brilhante.
Porta da bagageira
A porta da bagageira, larga e com um estilo que
faz lembrar uma mochila, reforça a presença na
estrada.
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QUALIDADE

Caráter em que pode confiar
O novo Kia Soul não é apenas deslumbrante – tem também
uma personalidade vincada. A qualidade de construção
é tão elevada que o Soul usufrui de uma garantia de 7 anos,
única na indústria automóvel, tal como todos os restantes
modelos Kia. Esta garantia integral é gratuita e transferível
para proprietários subsequentes.

Garantia de 7 anos Kia
7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos
novos. Válida em todos os estados membros da UE
(e também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar),
sendo sujeita aos termos e condições locais.
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DESIGN INTERIOR

Surpreenda-se!
O interior curvilíneo do Kia Soul é inspirado nas ondas sonoras: punho da alavanca das mudanças
redondo, comandos no volante agrupados em círculo e tweeters “flutuantes” esféricos, montados
numa posição elevada. Só precisa de adicionar as suas músicas preferidas.
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DESIGN INTERIOR

Funcionalidade e sofisticação em harmonia perfeita
Cada aspeto do emblemático design do Kia Soul tem uma razão de ser. Por isso, os nossos
designers criaram esta combinação perfeita de requinte e funcionalidade.

Condução descontraída
O volante com design ergonómico,
revestido a pele, permite o comando intuitivo do áudio, cruise
control, Bluetooth e computador
de bordo.

Novo painel de instrumentos
O avançado painel de instrumentos foi redesenhado e possui
agora mostradores incrustados
de alta visibilidade que fornece
um vasto leque de informações
práticas sobre o veículo.

Ênfase na qualidade
A utilização de materiais suaves
em todo o interior e a atenção aos
pormenores, exemplificada pelas
elegantes costuras dos estofos,
criam o charme requintado do
Soul.
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Sistema de som Infinity
O avançado sistema de áudio Infinity® (equipado de série com o sistema de navegação) possui 8 colunas
de som e um potente amplificador
externo.
O ambiente sonoro com luz, opcional, incorpora luzes nas portas
dianteiras que pulsam ao compasso
da música.

Sistema de navegação com ecrã táctil de 8”
(opcional)
O grande ecrã táctil de 8” possui uma melhor
visibilidade e uma maior sensibilidade ao
toque, permitindo um controlo mais prático
dos sistemas visuais, de áudio e de navegação. Inclui uma câmara de auxílio ao estacionamento, RDS (Radio Data System), DAB
(Digital Audio Broadcasting), Bluetooth e um
amplificador interno.
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TECNOLOGIA INTERIOR E CONETIVIDADE

Onde a tecnologia é música para os ouvidos
O Soul está equipado com a mais recente tecnologia, incluindo um sistema de som de alta-fidelidade. Toda esta tecnologia partilha um elevado sentido prático, para que possa concentrar-se no
prazer de viajar.

Saídas de ventilação integradas e
tweeters
As saídas de ventilação dianteiras
integram tweeters “flutuantes”
esféricos, montados na parte
superior, que complementam os
temas circulares do habitáculo.

AUX, leitor MP3 e ligação USB
Oiça a sua música preferida a
partir de uma grande variedade de
dispositivos de música externos.

Sistema de áudio
O sistema de áudio de série com
ecrã TFT LCD monocromático, de
excelente visibilidade, está equipado com rádio e porta USB.
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CONFORTO INTERIOR

A sua segunda casa
O interior do Kia Soul não tem apenas estilo. Otimizamos a utilização do espaço para que todos os ocupantes
tenham uma maior sensação de espaço e flexibilidade do que é habitual num veículo deste segmento.

Espaço da 2ª fila
O Soul proporciona conforto a todos
com o seu espaço para as pernas
e ombros líder na classe.
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ERGONOMIA DE CONDUÇÃO

Bem-vindo ao mundo do conforto
Pouco importa se está apenas a ir às compras ou a planear uma
viagem mais longa: o elevado nível de conforto do Soul permitelhe permanecer sempre descontraído.

Acesso melhorado
A altura do assento do banco e a distância entre o assento e a linha do tejadilho
foram otimizadas para facilitar a entrada
e saída do novo Soul.

Teto de abrir panorâmico
Uma ótima forma de alegrar um pouco mais o
habitáculo, ao alcance dos seus dedos.
(Não disponível em modelos com carroçaria em dois tons).
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PRAZER DE CONDUÇÃO

Prepare-se para a diversão

O Kia Soul gosta de impressionar: uma combinação perfeita de
motores com resposta rápida, dinâmica de condução e tecnologia de segurança inovadora, asseguram que viajar irá ser
sempre um prazer.

Flex Steer
Pode escolher de entre 3 modos de condução para
regular a resposta da direção de acordo com as diversas condições de condução e com o seu estilo pessoal
de conduzir: Normal, para condições normais de condução; Comfort, para a condução citadina e manobras
de estacionamento facilitadas; e Sport, para uma
condução mais envolvente em autoestrada.
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SEGURANÇA

A segurança em primeiro lugar
Tal como todos os veículos de passageiros Kia da nova geração,
o novo Soul está equipado com uma vasta gama de tecnologias
de segurança ativa e passiva para a melhor proteção possível em
todas as situações de condução.

Discos de travão de 16”
As jantes de maiores dimensões albergam
discos de travão de 16” robustos, para um
excelente desempenho em travagem,
realçando também o visual desportivo.

HAC (Assistência ao Arranque em
Subida)
A Assistência ao Arranque em
Subida evita o recuo do veículo
aquando do arranque em subidas
acentuadas.

VSM (Gestão de Estabilidade do
Veículo)
A VSM controla a força de travagem, binário do motor e binário da
direção, melhorando a estabilidade
do veículo durante a travagem em
curva – principalmente em pisos
molhados, escorregadios
ou irregulares.

Airbags dianteiros, traseiros, laterais e de cortina
O sistema de 6 airbags proporciona proteção para
todos os ocupantes.

TPMS (Sistema de Monitorização
da Pressão dos Pneus)
O Sistema de Monitorização da
Pressão dos Pneus (TPMS), que
faz parte do equipamento de
série, avisa o condutor, através
do painel de instrumentos, sobre
eventuais perdas de pressão nos
pneus.
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Pedal do acelerador “organ-type”
Este pedal acompanha o movimento
natural do seu pé, o que torna a
utilização mais confortável, principalmente em viagens longas.
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SEGURANÇA

A inteligência indica o caminho

MOTOR E TRANSMISSÃO

Emoção combinada com eficiência
O novo Kia Soul está disponível com um eficiente motor e com respostas rápidas,
devido ao avançado sistema de transmissão de 6 velocidades. A sua experiência poderá
concentrar-se mais no prazer de conduzir e menos tempo no posto de abastecimento
de combustível.

Motor
Motor U2 1.6 VGT (128 cv/4000 rpm)/
(26,5 kg.m/1900-2750 rpm)

Transmissão manual de 6 velocidades
Além de um melhor desempenho nas passagens de caixa, maior economia de combustível
e durabilidade, esta caixa de velocidades
proporciona também uma condução mais
desportiva e cativante.
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URBAN PACK

Pronto para todas as suas
aventuras urbanas
Inferno Red +
Black (AH4)

Se há algo para o qual o Soul foi concebido, foi para refletir personalidade. Dê uma vista de olhos ao Urban Pack e personalize
ainda mais o seu Kia.

A dianteira está equipada com um para-choques em
preto brilhante e frisos cromados. As molduras das luzes
de nevoeiro são em preto brilhante.
A traseira também está equipada com um para-choques
em preto brilhante e frisos cromados. As molduras das
luzes traseiras são igualmente em preto brilhante.
As embaladeiras laterais seguem o tema preto brilhante
com frisos cromados nos arcos das rodas.

Clear white +
Inferno Red (AH1)

Cores exteriores em dois tons
Estes contrastes de cor tornam
o exterior do Kia Soul ainda mais
entusiasmante.
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New Vanilla Shake +
Black (AH2)

Newport Blue +
Clear White (AH3)

OPÇÕES DE ESTILO

Dê mais cor à sua vida
Pode escolher entre um exterior desportivo e exteriores exclusivos
em dois tons para que o seu Soul sobressaia ainda mais.
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EQUIPAMENTO

Tudo e mais alguma coisa
O novo Kia Soul está equipado com uma abrangente lista de
equipamentos de série que proporcionam um máximo de
conforto e comodidade, e também com uma variedade de
soluções de arrumação flexíveis. Tudo o que precisa fazer é
descontrair e desfrutar da viagem.

Para-choques traseiro em
preto brilhante

Para-choques dianteiro em preto
brilhante

Limpa para-brisas Estes limpa parabrisas têm um formato aerodinâmico
para assegurar uma limpeza perfeita
e para impedir que sejam levantados
do para-brisas a altas velocidades.

Compartimento de arrumação lateral
no banco
O prático compartimento presente
na parte lateral do assento do banco
do passageiro dianteiro oferece mais
espaço para objetos de pequenas
dimensões.
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Faróis
Estes faróis de alta tecnologia combinam os médios e os máximos com
as luzes diurnas e os indicadores de
mudança de direção.

Comandos áudio no volante
Ajuste o volume do som e mude de
estação de rádio sem tirar as mãos
do volante, graças à localização
ergonómica dos comandos presentes
no volante.

Cruise control/limitador de
velocidade
Configure o cruise control
através dos botões comodamente localizados no volante.

Chapeleira
A chapeleira mantém os seus
objetos de valor protegidos
dos olhares indiscretos.

Grande espaço de carga
O novo Kia Soul tem uma capacidade de carga de 686 litros, uma abertura da porta da bagageira de maiores
dimensões, tanto em largura como em altura, e bancos traseiros totalmente rebatíveis a 60:40. Estas características facilitam o transporte de objetos de grandes dimensões.

Retrovisor interior ECM
Este espelho retrovisor atenua
automaticamente o brilho das luzes
refletidas, garantindo assim a melhor
visibilidade e segurança possíveis
durante a noite.

Câmara de auxílio ao estacionamento
Assim que a marcha-atrás é engrenada, a câmara exibe uma imagem
em tempo real no ecrã do sistema
de navegação, ajudando o condutor a
avaliar a distância aos obstáculos que
se encontram por detrás do veículo.

Ar condicionado totalmente
automático
O sistema de ar condicionado liga
e desliga automaticamente, para
manter a temperatura desejada, ao
passo que um ionizador elimina os
odores indesejados.
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CORES DA CARROÇARIA E JANTES

Mais escolhas, mais Soul
Com o novo Kia Soul, pode escolher as cores exteriores mais vibrantes com jantes a condizer.

Cores da carroçaria

Clear White (1D)

Bright Silver (A3D)

Titanium Gray (IM)

New Vanilla Shake (AYB)

Toffee (ANB)

Mustard (AYE)

Newport Blue (KU9)

Inferno Red (AJT)

Black Cherry (9H)

Acid Green (AE3)
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Electronic Green (AEB)

Cores exteriores em dois tons

Clear White + Inferno Red (AH1)

New Vanilla Shake + Black (AH2)

Newport Blue + Clear White (AH3)

Inferno Red + Black (AH4)

235/45R 18” Alloy Wheel
E type (Metallic alloy)
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O novo Kia Soul – a nossa promessa de
uma condução inspiradora, hoje e amanhã
Garantia de 7 anos sobre o veículo
Todos os KIA na Europa têm uma garantia de veículo novo de 7 anos/150 000 km (3 primeiros
anos sem limite de km; 150 000 km durante os restantes 4 anos). Esta garantia é gratuita e
transferível para proprietários subsequentes, desde que o veículo seja mantido regularmente de
acordo com o programa de manutenção.
Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura e brilhante ao
seu novo veículo KIA. Também possui uma proteção antiperfuração da mais elevada qualidade e
uma garantia de 12 anos contra corrosão a partir do interior.
Permaneça em contacto com a KIA
Visite www.kia.eu para conhecer as últimas novidades. Encontre mais informações sobre a Kia e
a sua nova gama de veículos. Receba atualizações sobre o desenvolvimento de energias alternativas, tais como o gás liquefeito, tecnologias híbridas e células de combustível. Ou descubra
os projetos em que o nosso Centro de Pesquisa Ambiental está a trabalhar.
Também estamos envolvidos nos grandes acontecimentos desportivos: a Kia é parceira oficial
da UEFA e da FIFA.
Patrocinamos igualmente o Open da Austrália e a estrela do ténis Rafael Nadal.
Financiamento
O seu concessionário KIA é o seu parceiro na elaboração do plano de financiamento
mais adequado às suas necessidades. Solicite mais informações.

Garantia de 7 anos Kia
7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos
novos. Válida em todos os estados membros da UE
(e também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar),
sendo sujeita aos termos e condições locais.
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7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos novos.
Válida em todos os estados membros da UE
(também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar),
sendo sujeita aos termos e condições locais.

Kia Portugal
Quinta da Fonte,
Rua Vitor Câmara,
Ed D. Amélia, nº 2 – 1ºA
2770-229 Paço de Arcos
www.kia.pt
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Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data
da impressão desta brochura e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os modelos
e as especificações incluídos neste catálogo podem variar consoante o mercado.
Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria podem variar
ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais informações, é favor
contactar o seu concessionário KIA.

www.kia.pt

