A vida é fantástica! É intensa, imprevisível e excitante em
todas as suas vertentes. Aconteça o que acontecer, vá onde
for e descubra o que descobrir, pode contar com a Kia para
estar sempre ao seu lado.
Na Kia, dedicamos as nossas vidas a contribuir para um

A vida é o que fazemos dela.
Bem-vindo ao mundo da Kia!

futuro melhor. É por isso que desenvolvemos e construímos
automóveis que ajudam a descobrir e a apreciar novos
horizontes. Viaturas que se destacam pelo seu design
excecional, tecnologias avançadas e soluções inteligentes,
usufruindo além disso da nossa incrível garantia de 7 anos,
prova inquestionável da nossa extrema qualidade. Em tudo
aquilo que fazemos, a nossa missão é sempre exceder as
expetativas dos nossos Clientes. Chamamos a isso “The
Power to Surprise” (“O poder de surpreender”).
Convidamo-lo então a ver os nossos produtos com mais
detalhe e a deixar-nos surpreendê-lo!
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O NOVO
KIA SOUL
RE:AVIVE
A SUA PAIXÃO
PELA
CONDUÇÃO!
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* 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), encontrando-se sujeita aos termos e
condições locais.

Prepare-se para começar o seu dia com algo diferente: o novo Kia Soul EV, o primeiro automóvel totalmente elétrico e com zero emissões da
nossa marca! Este veículo 100% movido a energia elétrica oferece uma impressionante autonomia de condução, acompanhada de um design que
é partilhado pelo seu irmão, o igualmente elegante Kia Soul. Mas o Soul EV eleva ainda mais a fasquia da exclusividade, com as suas caraterísticas
luzes diurnas LED e com os seus faróis e luzes traseiras irresistíveis ao olhar. Chegou a altura de contribuir para a condução urbana eficiente, mas
em grande estilo!
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RE:CARREGUE
A SUA ALMA!
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O novo Kia Soul EV tem tudo: rádio digital, leitor MP3, sistema de
navegação e câmara traseira de auxílio ao estacionamento. Além
disso, oferecemos atualizações de mapas de navegação durante 7
anos (que incluem 6 atualizações de mapas anuais gratuitas) aos
veículos Kia novos e equipados de série com um dispositivo de
navegação MOBIS.

Botão de arranque. O botão de ligar/desligar o motor, junto à alavanca da caixa de velocidades,
oferece simultaneamente conforto e um toque desportivo.
Travão de Estacionamento
Elétrico. Em vez de ter de aplicar um grande esforço para puxar a alavanca do travão de mão,
um simples toque com um dedo é o suficiente para ativar este travão.

Comandos áudio no volante. Ajuste o volume de som e mude de estação de rádio sem tirar as mãos do
volante, graças à localização ergonómica dos comandos presentes no volante. Cruise control automático/limitador de velocidade. Pode ser configurado através dos cómodos botões localizados no volante.
Sistema Flex Steer. Selecione entre 3 modos de direção: modo Comfort, para uma direção mais leve no
trânsito citadino, modo Normal, para condições de condução normais, ou modo Desportivo, para uma condução mais dinâmica em autoestrada.

RE:STABELEÇA
LIGAÇÕES COM ESTILO
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Grelhas de ventilação com tweeters integradas. Perfeitamente integradas na estrutura do veículo, as grelhas de ventilação laterais contam com tweeters “flutuantes”, testemunhando a elegante conceção do design interior. Câmara
de auxílio ao estacionamento. Quando a marcha-atrás é engrenada, surge no ecrã do sistema áudio ou de navegação
uma imagem em tempo real com linhas orientadoras que representam a largura do veículo.
TPMS (Sistema de
Monitorização da Pressão dos Pneus). Este sistema, que faz parte do equipamento de série, avisa o condutor, através de
um alerta no painel de instrumentos, sobre eventuais perdas de pressão nos pneus.

O cockpit, com o seu apelativo esquema de duas cores, está cheio de caraterísticas inspiradoras, desde as superfícies suaves e contornos
arredondados até aos acabamentos e estofos exclusivos e amigos do ambiente. Os instrumentos, dispostos de uma forma arrojada e
intuitiva, são atraentes e inovadores. O condutor pode aceder ao abrangente sistema de infotainment para verificar o estado de carga do
veículo, consultar a distância e a rota até à próxima estação de carregamento, ajustar o sistema de climatização e selecionar a sua lista de
reprodução de músicas. Ao mesmo tempo, as luzes ambiente multicor que rodeiam os altifalantes das portas traseiras piscam ao som da
música.
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RE:DESCUBRA

A SUA ZONA DE CONFORTO
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Tecido Eco (de série)

Tecido Eco (de série)

Ao entrar para o seu Kia Soul EV, encontrará inúmeros equipamentos e funcionalidades que garantem o seu conforto e comodidade. Com um
amplo espaço para as pernas e para a cabeça para todos os passageiros, o elegante habitáculo é simultaneamente espaçoso e relaxante.
Afinal de contas, está rodeado por materiais amigos do ambiente e de produção biológica, desde os revestimentos aos acabamentos até ao
tecido dos bancos, passando pelos tapetes.
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281

Ecrã de 8” na consola central
pol.

de capacidade de carga
ℓ

Compartimento de arrumação sob o piso da
bagageira
Localizado sob o compartimento de carga, este prático
tabuleiro com divisórias é ideal para guardar valores, ferramentas e cabos elétricos, longe de olhares indesejáveis.

Consola central
Eis o ponto onde os acabamentos de alta
qualidade da Kia se encontram com a
nossa avançada tecnologia: a consola
central alberga o ecrã do sistema de
infotainment, que permite aceder a um
vasto leque de informações e comandos,
bem como ao sistema de navegação.

Painel de instrumentos
O painel de instrumentos de alta tecnologia inclui o computador de bordo LED
de 3,5”, que fornece as informações
essenciais sobre o veículo. Exibe a distância percorrida, assim como o número
de quilómetros que ainda pode percorrer
até ter de carregar novamente o veículo.

RE:DEFINA

A INFORMAÇÃO
Monitorize a performance, a utilização de energia e outras informações, graças
aos ecrãs de grande nitidez no painel de instrumentos e na consola central,
ergonomicamente posicionada.
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Bancos traseiros rebatíveis a 60:40
Para maior flexibilidade, os encostos dos bancos traseiros podem ser
rebatidos a 60:40 e totalmente dobrados.

RE:FORMULE

O SEU TEMPO DE LAZER
Tratando-se do único veículo elétrico baseado numa plataforma de utilitário desportivo (SUV), o Soul EV combina a condução urbana
eficiente com um assinalável caráter prático. Disponibilizando uma área ampla para os passageiros, oferece também um elevado nível de
flexibilidade e espaço para a sua bagagem. Os bancos traseiros são rebatíveis e dobram-se para a frente, acomodando assim uma
grande quantidade de objetos de várias formas e dimensões. Outra funcionalidade útil: o tabuleiro que serve de compartimento de
arrumação, sob o piso da bagageira.
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250

Km

de autonomia por
carregamento*

11.2

sec.

RE:INVENTE
A CONDUÇÃO
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segundos dos 0
aos 100 km/h

A mecânica da condução pode ter mudado, mas no Kia Soul EV o resultado não se altera: puro prazer de condução! Uma vez ao volante, o
condutor beneficia de uma potência e de um binário excecionais. O motor do Soul EV revela-se além disso rápido na resposta, conseguindo
uns espantosos 11,2 segundos na aceleração dos 0 aos 100 km/h e uma velocidade máxima de 145 km/h. A sua autonomia de 250 Km* e
zero emissões de CO2 é apelativa tanto para a mente prática do condutor como para a sua consciência ambiental. A tudo isto junta-se o
caráter ágil, um centro de gravidade baixo e a quase ausência de ruído derivado do atrito na estrada, resultando numa estabilidade excecional
e num enorme conforto em viagem, tanto para o condutor como para os passageiros.
* Baseado no novo ciclo de condução europeu
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Emissões de CO2

0

g/km

RE:SGATE

A vida na cidade parece mais descansada no Soul EV: para o condutor, as ruas são muito divertidas de explorar, graças à sua facilidade de
condução, performance líder da sua classe e rapidez de resposta. Para os passageiros, a viagem é mais confortável, graças ao seu centro de
gravidade baixo e ao reduzido nível de ruído derivado do atrito na estrada. Além disso, por ser um automóvel com zero emissões de CO2, o
Soul EV é também amigo do ambiente. Que mais falta para uma vida em harmonia?
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AS RUAS DA CIDADE
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30

kWh

de capacidade
da bateria

111

de potência máxima
Cv

Sistema de bomba de calor economizador de energia
Os sistemas de bomba de calor são mais eficientes energeticamente do que os convencionais de aquecedor elétrico. O sistema de bomba de calor do Soul EV contribui para uma maior
autonomia de condução, ao recuperar o calor emitido pela água
no sistema de refrigeração do motor elétrico.

Sistema de ar condicionado economizador de energia
Graças à seleção de zonas individuais, o ar condicionado pode
ser limitado apenas à zona do condutor, reduzindo assim a
quantidade de energia consumida pelas zonas desocupadas e
aumentando a autonomia do Soul EV em termos de distância
percorrida

Funções economizadoras de energia
Bateria (polímeros de iões de lítio)

Motor elétrico

Localizada sob o piso do habitáculo, a bateria de
alta densidade de polímeros de iões de lítio, com
os seus 30 kWh, assegura uma notável autonomia de 250 Km.

Eficiente e leve, com 111 cavalos de potência e
285 Nm de binário, o motor permite uma boa
aceleração, quer no arranque quer na ultrapassagem a velocidades moderadas.

O pré-aquecimento e o pré-arrefecimento incorporados podem ajudar a
aumentar a autonomia do Soul EV
quando este começa o dia com a
bateria totalmente carregada.

Com uma velocidade
km/h e 100% do
binário disponível
arranque, o Soul EV
ágil.

máxima de 145
seu generoso
logo desde o
é incrivelmente

O sistema de travagem regenerativo
recolhe energia sempre que se
abranda, fornecendo-a depois quando se acelera.

As estações de carregamento públicas podem ser usadas para recarregar a bateria enquanto o seu EV se
encontra estacionado.

Potência máxima (kW): 81,4
Binário máx. (Nm): 285

RE:PENSE
O SEU CONCEITO DE EFICIÊNCIA
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Todos os pormenores do Soul EV são concebidos tendo em mente a maior eficiência. A autonomia do veículo depende da carga da bateria,
pelo que muitos dos seus sistemas (incluindo o de travagem, aquecimento e ventilação) foram concebidos para preservar ou até mesmo
recuperar a energia que despendem. O condutor tem igualmente a opção de programar o seu Soul EV para pré-aquecer ou arrefecer o
habitáculo durante o carregamento, aproveitando para isso a energia da estação de carregamento.
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Menos de

5

horas

de tempo de carregamento
(6,6 kW/100% de carga)

RE:ABASTEÇA

SEM SOBRESSALTOS
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Indicador do estado de carga
Porta de carregamento
Um ecrã semicircular com três luzes LED
Deslocando o lado direito da grelha para a esquerda (para quem está
no centro do tablier, logo abaixo do
de frente para o Soul EV), tem-se acesso a uma porta de carregamenpara-brisas, permite-lhe ver o estado de
to normal de CA e a uma porta de carregamento rápido de CC. Uma luz
carga a partir do exterior.
no local garante a boa visibilidade, mesmo no escuro.

O carregamento do Soul EV não podia ser mais simples: abra a tampa situada na grelha do radiador (fazendo-a deslizar) e ligue um cabo de
carregamento de CA normal a uma tomada normal ou um cabo de carregamento rápido de CC a uma porta de carregamento apropriada (p.
ex. uma estação de carregamento pública). Um indicador de estado de carga existente no tablier permite ver o estado de carga a partir do
exterior do veículo. Quando não estiverem a ser utilizados, os cabos de carregamento podem ser guardados no espaço existente para esse
efeito no compartimento de arrumação sob o piso da bagageira.
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Abaixo dos

20

km/h

6

soa o ruído
virtual do motor

airbags

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

Gestão de Estabilidade do Veículo (VSM)
O sistema VSM ajuda a manter a estabilidade do veículo quando o condutor trava e curva
simultaneamente, ou nas situações de rápida aceleração (principalmente em estradas
molhadas, escorregadias ou com o piso em mau estado).

Assistência ao Arranque em Subida
(HAC)

Sistema de som virtual do motor
Embora silencioso por natureza, o Soul EV
gera um harmonioso som de aviso para
ajudar os transeuntes a aperceber-se da
sua presença.

RE:INVENTE

O MOVIMENTO E A PROTEÇÃO
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Sistema de Assistência à Travagem
(BAS)

A Assistência ao Arranque em Subida
O BAS diminui fortemente a distância de
evita que o veículo descaia em situações
travagem em situações de travagem
de arranque em subidas acentuadas.
repentina, aplicando o máximo da sua
Activa, de uma forma ligeira, o pedal do
força quando necessário.
travão durante dois segundos no
momento em que o condutor tira o pé
deste pedal para acelerar.

Controlo Eletrónico de Estabilidade (ESC)
O Controlo Eletrónico de Estabilidade
ajuda a manter as rodas firmemente
coladas ao piso se o veículo derrapar ou
tiver de travar de uma forma brusca.

Fiel ao seu espírito voluntarioso, o Soul EV não oferece apenas um funcionamento mais eficiente. Com efeito, garante também um sistema
de proteção que engloba todos os ocupantes. A bateria, o motor elétrico, a caixa de velocidades e a unidade de controlo de energia são
montados numa zona baixa da carroçaria, contribuindo assim para uma maior estabilidade. Além disso, integram a sólida estrutura da
carroçaria, que protege o habitáculo.
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RE:FRESQUE
O SEU ESQUEMA DE CORES

RE:UNIFIQUE-SE
COM A NATUREZA
O novo Kia Soul EV é a mais pura expressão de sempre dos
materiais interiores amigos do ambiente utilizados pela nossa marca.

O Soul EV foi concebido para celebrar a natureza e a tecnologia. É apresentado com elegantes opções de uma ou duas cores exteriores, que misturam tonalidades sólidas com vibrantes tonalidades metalizadas. Por isso, qualquer que seja a combinação escolhida, a natureza e a vida urbana
encontrarão sempre um correspondente perfeito neste seu arrojado veículo elétrico Kia.

Utilizamos peças de plástico obtido através de
cana-de-açúcar e celulose, em vez do obtido
através de petróleo.

17
Materiais de
produção biológica

Cores exteriores

peças
interiores

3
Antibacterianos
Bio
Materials

Clear White (1D)

Caribbean Blue + Clear White (AAT)

Pearl White + Electronic Blue (ACN)

Utilizamos agentes e tinta antibacterianos nas peças
plásticas.

peças
interiores

HVAC (sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado), caixas e interruptores

Cherry Black + Inferno Red (ABR)

3
Redução
dos COV

Cherry Black (9H)

Absorvedores de impacto, forro do teto, das
portas e dos pilares, tecidos dos bancos e tapetes.

peças
interiores

É utilizada tinta isenta de BTX ou de água, em substituição da
tinta com solventes.
Consola do piso, painel do sistema áudio, molduras das grelhas de ventilação.

Especificações técnicas
Dimensões (mm)

As jantes de liga leve de 5 raios e 16
polegadas, com design aerodinâmico,
contribuem para a autonomia do
veículo ao reduzirem a sua
resistência ao ar.

Motor elétrico

1,593

1,593
1,593

Bateria

Performance
840
840840

O Kia Soul EV recebeu o prestigiado certificado de
Avaliação de Ciclo de Vida (LCA) da TÜV Nord, um organismo
independente alemão especializado em inspeções técnicas. A
conformidade com a norma ISO 14040 confirma as suas
espantosas credenciais ambientais durante todo o seu ciclo
de vida. O Kia Soul EV obteve também a primeira validação UL
de sempre na indústria automóvel, devido ao seu conteúdo de
carbono orgânico de base biológica. Cinco materiais amigos do
ambiente recentemente desenvolvidos incluem o tecido
elastómero termoplástico e os plásticos à base de celulose,
que substituem os plásticos à base de petróleo. Existem
também novos revestimentos à base de água e agentes antibacterianos no interior.
A Kia Motors luta pela preservação ambiental e pelo
desenvolvimento sustentável. O nosso sistema de produção
limpo faz aumentar o índice de recuperação dos recursos,
além de que concebemos os nossos veículos tendo em mente
a fase após o seu tempo de vida útil.
Em suma, comprometemo-nos com a busca de soluções
fundamentais para a redução do consumo energético e com o
combate às alterações climáticas. O Soul EV é o último (e mais
verde) modelo da Kia a assumir este desafio!

Titanium Silver (IM)

Bright Silver (3D)

Jantes de liga leve

A juntar ao seu funcionamento isento de emissões, o
Soul EV apresenta muitos componentes amigos do ambiente,
escolhidos pela sua composição, caráter biodegradável e tecnologia baseada na produção biológica.

2,570
2,570
2,570
4,140
4,140
4,140

730
730730

1,576
1,576
1,576
1,800
1,800
1,800

1,588
1,588
1,588

Dimensões (mm)

Potência máxima (kW)

81.4

Comprimento total

4,140

Binário máx. (Nm)

285

Largura total

1,800

Tipo

Polímeros de iões de lítio

Altura total

1,593

Capacidade (kWh)

30

Distância entre eixos

2,570

Potência (kW)

90

Largura da via dianteira/traseira

1,576/1,585

Aceleração (seg./0 aos 100 km/h)

11.2

Projeção dianteira/traseira

840/730

Velocidade máxima (km/h)

145

Comprimento interior

1,869

Inclinação máxima (%)

33

Largura interior

1,410

Autonomia por cada carregamento (km)

250 *

Altura interior

1,193

Emissões de CO2 (g/km)

0

Capacidade de carga (ℓ, VDA)

250

* Baseado no novo ciclo de condução europeu
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Garantia de 7 anos sobre o veículo
Todos os KIA na Europa usufruem de 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 ao seu novo Kia uma proteção
e um brilho de cor duradouros. O seu veículo usufrui também de uma proteção
antiperfuração da mais elevada qualidade e de uma garantia de 12 anos contra
corrosão a partir do interior.
Mantenha-se 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, e patrocina o Open da Austrália e a estrela do ténis Rafael Nadal.
Financiamento
O seu concessionário KIA é o seu parceiro ideal na elaboração do plano de financiamento mais
adequado às suas necessidades. Contacte-o para mais informações.

RE:JUBILE

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), encontrando-se sujeita aos termos e condições locais.

COM A KIA
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*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),
encontrando-se sujeita aos termos e condições locais.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espirito Santo
Nº 38
1950-097 Lisboa
www.kia.pt

Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data da
impressão deste documento, podendo ser alteradas sem aviso prévio. Os modelos
e especificações incluídos na presente brochura 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

