NOVO KIA

A vida é o que fazemos dela.
Bem-vindo ao mundo da Kia!
A vida é fantástica! É intensa, imprevisível e emocionante em todas as suas facetas.
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 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 expectativas 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!

EXTERIOR
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MAXIMIZE

A EXPERIÊNCIA
O novo crossover Kia e-Soul, totalmente elétrico, é um automóvel cheio de personalidade,
o que é visível tanto no seu exterior descontraído e divertido como no seu interior alegre e
confortável, ou ainda no seu insaciável gosto pela aventura, para o qual a sua autonomia
máxima de 452 km abre novos horizontes. E, se quiser acrescentar ainda mais personalidade
ao seu e-Soul, conte com o nosso elegante pacote SUV, com o seu para-choques ousado
e embaladeiras dinâmicas. Em suma: eis um modelo que alimenta o seu fascínio pelo
extraordinário.

EXTERIOR
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CELEBRE

O EXTRAORDINÁRIO
Fresco, descontraído e alegre, o futuro está
cheio de possibilidades no novo Kia e-Soul
crossover 100% elétrico. O seu design
excêntrico, que deu origem a uma tomada
de carregamento quase ao centro da
parte dianteira, é complementado por um
interior deslumbrante (onde se destacam a
relaxante luz ambiente ligada ao sistema de
som e a mais recente tecnologia, que inclui
o inovador ecrã Head Up Display da Kia) e
por um avançado grupo motopropulsor EV,
que oferece uma autonomia de
até 452 km com um só carregamento
completo. O resultado de tudo isto?
Um automóvel elétrico com uma
personalidade verdadeiramente única, tal
como as pessoas que o conduzem.

EXTERIOR

VALORIZE
O EXCECIONAL

O novo Kia e-Soul celebra a sua personalidade de todos os ângulos! Na
parte traseira, o emblemático e musculado design 3D apresenta-nos
luzes LED futuristas, que envolvem a zona lateral da carroçaria desde a
sua parte superior e se prolongam pela porta da bagageira. Esta última
tem um formato vertical, o que facilita o carregamento e aumenta a
capacidade de carga. Terminando com um igualmente emblemático
para-choques traseiro e formas esculpidas suplementares, que lhe
oferecem um toque de estabilidade extra, o Kia e-Soul deixa-nos
com uma sensação divertida e duradoura, que nenhum outro modelo
consegue ficar perto de conseguir.
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EXTERIOR
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DELICIE-SE

COM O ENVOLVENTE
Dê um passo atrás e admire o exuberante carácter dinâmico do Kia e-Soul, com
a sua carroçaria pautada por linhas originais e bem definidas. Depois, sorria ao ver o
logótipo do Soul que se destaca do pilar C, para uma pitada extra de diversão. Acrescente
a tudo isto a oportunidade de personalizar o exterior do seu novo e-Soul com elegantes e
vibrantes cores (que misturam a cor propriamente dita com irresistíveis tons metalizados).
Depois, escolha as novas jantes de liga leve de 17” e terá um automóvel totalmente concebido
à sua imagem.

Faróis 100% LED
Perfeitamente integrados na elegante parte dianteira,

Sistema de carregamento sem fios para
telemóveis

surgem-nos os faróis duplos LED (para máximos e médios),

Usufrua de um carregamento cómodo e sem fios, bastando para

com luzes de circulação diurna também com LED situadas mais

isso colocar o seu smartphone compatível no carregador sem fios

abaixo. Estas últimas são equipamento de série.

opcional, localizado na consola central. Este sistema consegue
mesmo avisá-lo se, ao sair do veículo, deixar o seu smartphone no
carregador.

INTERIOR
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ADMIRE
O ALICIANTE

A diversão prolonga-se pelo interior do Kia e-Soul, onde a alta qualidade se alia a um
espaço amplo, a bancos inteligentemente concebidos, a um elegante tablier e a inovações
inspiradoras ao nível da tecnologia, do som e da iluminação. Ouça a batida do sistema de som
premium Harman Kardon e crie o ambiente através da iluminação com efeito de som 3D nos
revestimentos das portas, que pulsa ao ritmo da música, com 8 cores e 6 temas diferentes.

Ecrã de supervisão

Sistema de navegação

Este painel de instrumentos, altamente visível, apresenta um

O sistema de navegação multilíngue TFT LCD, de 10,25 polegadas

ecrã de 7” OLED, que fornece informações essenciais, tais como a

e alta definição, disponibiliza uma avançada função de repartição

distância percorrida e a autonomia restante do veículo.

do ecrã que permite ao condutor consultar direções em mapas,
o boletim meteorológico e uma bússola, bem como informações
sobre o estado da bateria, a autonomia disponível e a localização
da estação de carregamento mais próxima. O ecrã inicial também
pode ser personalizado, com uma disposição básica ou avançada.
Além disso, o ecrã oferece multiligações Bluetooth, que permitem
a ligação de dois dispositivos em simultâneo (um para ligação
convencional e outro para streaming de áudio).

KIA’S CONNECTED SERVICES

ONDE?
QUANDO? COMO?
A RESPOSTA ESTÁ AQUI!
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Trânsito ao vivo**

Radares de velocidade**

O sistema de navegação fornece informações de trânsito em

O sistema alerta também o condutor para a presença de

tempo real altamente precisas, que são atualizadas de dois em

diversos tipos de radares de velocidade, incluindo os fixos e os

dois minutos. Assim, o condutor sabe em que zonas o trânsito está

estacionários, bem como para a existência de zonas de acesso

a fluir e quais as que deve evitar. Quando o trânsito se complica, o

restrito. Consegue ainda detetar zonas onde os acidentes são

sistema informa-o e sugere percursos alternativos.

frequentes, e alertar o condutor para esse efeito.

Pesquisa local

Boletim meteorológico

Se procura um restaurante de sushi, um supermercado ou um

O seu fim de semana fora vai ter sol, ou vai chover?

local em particular, selecione a opção “Pesquisa local”.

É melhor confirmar pelo boletim meteorológico. Basta escrever

A base de dados do sistema contém 500 categorias de pesquisa,

o seu destino para ver um resumo do tempo nesse local para os

25 000 palavras-chave e 250 000 locais, para garantir que o

próximos 4 dias, com indicação das temperaturas máximas e

condutor encontra sempre aquilo que pretende.

mínimas, da velocidade do vento e das possibilidades de sol ou
chuva.

O nosso sistema de navegação, com Kia Connected Services apoiados pelos Serviços Live da TomTom,
transporta a navegação por satélite para o próximo patamar de precisão e excelência. Com efeito, este
sistema não só assegura a manutenção do contacto com o exterior como oferece mais informações
úteis do que nunca. No centro de toda esta tecnologia está uma unidade Wi-Fi, que permite a ligação do
sistema de navegação à Internet através do smartphone* do utilizador.

Informações de estacionamento

Estações de carregamento

Para ajudá-lo a estacionar rapidamente, o sistema indica-lhe

O diretório online exibe as localizações das estações de

zonas de estacionamento antes de chegar ao seu destino,

carregamento, assim como outros detalhes sobre as mesmas, tais

inclusivamente potenciais lugares exteriores (com base nos dados

como métodos de pagamento, disponibilidade de tomadas e tipos

do histórico) e em parques, tudo acompanhado de uma indicação

de conectores presentes.

da disponibilidade baseada em cores.
* Smartphone com pacote de dados de internet necessário para ativar os serviços. ** Consoante o país, estes serviços poderão estar sujeitos a restrições legais.

17

SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA

APRECIE
A EFICÁCIA

Embora o novo Kia e-Soul se destaque pela alegria e diversão que proporciona, é bom saber que todos
a bordo usufruem de uma proteção constante, graças aos ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)
da Kia – um conjunto de inovações de segurança inteligentes, que ajudam a diminuir muitos dos perigos
e constrangimentos inerentes à condução nas estradas dos nossos dias, de modo a tornar cada viagem
numa experiência descontraída e mais agradável.

Assistência à Prevenção de Colisões Frontais (FCA)
O novo Kia e-Soul recorre ao sistema FCA da Kia para evitar ou mitigar acidentes. Este sistema monitoriza a velocidade do veículo e a
distância deste para os utilizadores da via pública que se encontram à sua frente (sejam eles automóveis, bicicletas ou peões), avisando
o condutor para eventuais riscos de colisão através de um alerta visual. Adicionalmente, o volante reage por intermédio de avisos táteis.
Caso o condutor não intervenha, o veículo trava automaticamente.

Sistema de deteção do ângulo morto
(BCW)

Sistema de Controlo da Velocidade
Inteligente (SCC)

O Sistema de Deteção do Ângulo Morto possui sensores de radar
que monitorizam os ângulos mortos, avisando o condutor através
de sinalização nos espelhos retrovisores exteriores sempre que
exista perigo de colisão com veículos que se aproximem por esses
mesmos ângulos. Assistência à Prevenção de Colisões Traseiras
pelo Ângulo Morto (BCA-R) O sistema BCA-R recorre a sensores
de radar para monitorizar as zonas à direita e à esquerda do
veículo, avisando o condutor se existir tráfego a aproximar-se por
qualquer um desses lados. Em casos extremos, poderá até mesmo
fazer com que o veículo trave.

Recorrendo a uma câmara e a um sensor de radar, este sistema
de controlo da velocidade inteligente consegue regular quer a
velocidade do veículo quer a sua distância de segurança para
o veículo da frente. Se o veículo que segue à frente ganhar
velocidade, o e-Soul acelera até à velocidade programada e, se
aquele desacelerar e a distância de segurança pré-determinada
não puder ser mantida, o sistema reduz a velocidade e, quando
necessário, para o veículo. Eis uma funcionalidade inteligente,
sobretudo em situações de tráfego intenso com paragens e
arranques frequentes.

Assistência à Manutenção na Faixa de
Rodagem (LKAS) com DAW e HBA

Assistente de Fila de Trânsito (LFA)

Se o veículo começar a desviar-se da sua faixa de rodagem, o
LKAS alerta o condutor para esse efeito, chegando mesmo a
intervir no volante para corrigir a trajetória. Caso o condutor dê
mostras de falta de atenção, o sistema de “Aviso de Atenção do
Condutor (DAW)” emite um aviso sonoro e exibe um símbolo de
aviso. Adicionalmente, o Assistente de Máximos (HBA) comuta
automaticamente as luzes dos faróis para médios, para evitar o
encandeamento dos condutores que circulam na direção oposta
durante a noite, após o que passa novamente para máximos.

Esta função é um passo de gigante no contexto da condução
semiautomática, comandando a aceleração, a travagem e a
direção consoante o comportamento dos veículos que seguem
à frente. A condução em engarrafamentos torna-se assim mais
fácil. O sistema recorre à câmara e aos sensores de radar para
manter uma distância segura para o veículo que segue à frente, e
monitoriza as marcas delimitadoras da faixa de rodagem de modo
a manter o seu veículo no centro da mesma. O LFA funciona entre
os 0 e os 130 km/h.

AUTONOMIA E POTÊNCIA
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VALORIZE

Sistema de aquecimento da bateria
O conjunto da bateria, situado na parte inferior da
carroçaria, pode incluir um sistema de aquecimento da

A RESISTÊNCIA

bateria (opcional), que aquece o piso sob a mesma quando
a temperatura exterior é baixa, para garantir um arranque
suave do motor. Além disso, este sistema ajuda a reduzir

O novo Kia e-Soul redefine a condução elétrica ao torná-la simultaneamente divertida, elegante
e boa para o ambiente. A partir do momento em que o condutor carregar no botão de arranque,
poderá contar com um motor elétrico com grande prontidão de resposta, que lhe oferece uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 7,6 segundos e uma velocidade máxima de 167 km/h.

a perda de carga da bateria durante a noite devido ao
frio. Basta simplesmente programá-lo para uma hora
específica (através do ecrã tátil de 10,25"), anterior ao
início da sua viagem.

Carregamento programável

Eficiência energética com
bomba de calor

Utilize o cómodo ecrã tátil de 10,25" para programar a hora de recarregar
o seu Kia e-Soul, p. ex. para aproveitar as tarifas noturnas, que por norma

O sistema de bomba de calor do Kia e-Soul ajuda a

são mais baratas.

poupar energia e a aumentar a autonomia, graças

Motor elétrico

à recuperação do calor emitido pelo líquido de
refrigeração do sistema de propulsão elétrico que,

Localizada sob o piso da cabina, a eficiente e leve bateria do Kia e-Soul oferece duas soluções flexíveis e eficientes em termos de energia.

de outra forma, seria desperdiçado.

Autonomia alta e Potência alta Bateria 64 kWh/motor 150 kWh
Carregamento rápido em 42 min. (de 20%

Carregamento normal em 9 h. e 30 min.

a 80%)*

(até 100%)

*Com carregador rápido de 80 kW ou superior					

Travagem regenerativa
Para garantir uma condução altamente eficiente, e aumentar ainda mais a sua
autonomia, o novo e-Soul oferece um sistema de travagem regenerativa de

Sistema de ar condicionado
individualizado, com poupança
de energia

próxima geração, com dois modos diferentes para fazer frente a diferentes
condições de condução. Selecionando a condução em modo “Single Pedal” ou
pressionando durante um período mínimo de 0,5 segundos a patilha de comando
da caixa de velocidades esquerda, situada por trás do volante, o veículo pode ser

Selecionando-se zonas individuais, o ar

desacelerado até parar, sem necessidade de se carregar no pedal dos travões.

condicionado pode ser limitado apenas para a

O veículo regressa ao modo normal quando se liberta esta patilha, ou se ativa a

zona do condutor, o que diminui o consumo de

patilha de comando da caixa de velocidades direita.

energia nos lugares desocupados e aumenta a
autonomia do Kia e-Soul.

As baterias de iões de lítio da Kia são construídas com o objetivo de terem um tempo de vida útil prolongado. A Kia oferece garantia de 65% da capacidade destas baterias disponível
na altura da entrega do veículo, por um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro). Para mais informações, consulte o Manual de
Garantia.

INTERIOR E CORES

FASCINE-SE
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COM O INTERIOR E EXTERIOR

O Kia e-Soul foi concebido para celebrar a alegria da natureza e da tecnologia em total harmonia. Escolha uma das elegantes
e vibrantes cores, que conjugam a cor com irresistíveis tons metalizados. Seja qual for a combinação que escolher, pode estar
certo de que cada viagem será uma experiência memorável!

Interior

Cores exteriores - um e dois tons

Tecido preto de um tom
Interior em preto, com bancos de tecido de malha e tricotado também em preto e costuras cinzentas, apresentando manípulos interiores das
portas em cromado acetinado e elementos decorativos das portas em prateado escuro, para além de um apoio de braços revestido a pele
sintética com costuras cinzentas.

Snow White Pearl (SWP)

Sparkling Silver (KCS)

Gravity Grey (KDG)

Cherry Black (9H)

Gravity Grey + Platinum Gold (SE1)

Cherry Black + Inferno Red (AH5)

Inferno Red + Cherry Black (AH4)

Clear White + Inferno Red (AH1)

ACESSÓRIOS ORIGINAIS
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INTENSIFIQUE
A EXPERIÊNCIA

O segredo para um estilo que sobressai são os acessórios. E o novo Kia e-Soul coloca à sua disposição
um vasto conjunto de extras, que lhe acrescentarão mais charme, conforto e segurança. Decalques
concebidos especificamente para este modelo, acessórios interiores com design de autor e muito, muito
mais... Basta solicitar a lista de acessórios completa ao seu Concessionário Kia.

Decalques, bumerangue
Destaque os contornos elegantes do seu novo Kia e-Soul com estes decalques. As formas de bumerangue transmitem uma sensação
que todos recordarão quando pensarem neste modelo. Disponível em chili red, sea blue e black metallic.

Revestimento para a bagageira

Tapetes de borracha

Chuva, lama, poeira? Não se preocupe: este revestimento
encaixa-se perfeitamente na sua bagageira, protegendo a sua
superfície. Resistente, antideslizante e à prova de água, beneficia
de extremidades elevadas e apresenta o mesmo design que os
tapetes de borracha, inserindo-se assim perfeitamente no interior
do seu e-Soul.

Qualquer que seja a aventura que decidir viver, não se preocupe com os sapatos
molhados, enlameados ou cheios de areia quando chegar ao seu Kia e-Soul. Estes
tapetes com design elegante mas resistentes combinam com o revestimento da
bagageira na perfeição, apresentando o mesmo design.

Tapete para a bagageira

Tapetes em tecido, veludo

Cabo de carregamento, modo 3

Quando se trata de transportar o seu animal de
estimação, as suas compras para a semana ou
a bagagem da sua família, este tapete feito à
medida e com costuras de reforço conservará o
aspeto limpo, novo e elegante da sua bagageira
ao longo do tempo.

Mantenha o seu habitáculo impecável durante
mais tempo. Estes tapetes em veludo de alta
qualidade protegem o interior do seu e-Soul
da sujidade quotidiana, ao mesmo tempo que
melhoram a sua aparência. Apresentando o
logótipo deste modelo na versão destinada aos
lugares da frente, beneficiam ainda de pontos
de fixação e de material antideslizante na parte
posterior.

O carregamento rápido deste novo modelo
elétrico não poderia ser mais fácil nem mais
rápido. Este cabo de carregamento está
equipado com conectores tipo 2 em ambas
as extremidades, e pode ser usado para
o carregamento quotidiano em pontos de
carregamento públicos e domésticos que
possuam tomadas tipo 2.

ESPECIFICAÇÕES
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DESFRUTE

Especificações

DOS ELEMENTOS

e-Soul
Motor

O novo Kia e-Soul beneficia de um conjunto de especificações e opções que
reforçam o carácter e a personalidade da sua experiência de condução.

EV

Consumo Elétrico Combinado (KWh/100km)

15,7

Autonomia (km)

452

Dimensões (mm)

Comprimento total

4220

Largura da via dianteira

1565

Largura total

1825

Largura da via traseira

1575

Altura total

1605

Projeção dianteira

890

Distância entre eixos

2600

Projeção traseira

730

Espaço pernas (diant./tras.)

1044/927

Espaço cabeça (diant./tras.)

1013/988 (sem teto de abrir)

Espaço ombros (diant./tras.)

1410/1390

Volume da bagageira (l, VDA)

1339

Jantes

Jante de liga leve de 17"

PAZ DE ESPÍRITO

TODA A PAZ DE ESPÍRITO
DE QUE NECESSITA
Garantia de 7 anos sobre o veículo
A garantia Kia cobre um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo ou 150 000 km (o que ocorrer
primeiro). Esta garantia é válida em todos os estados membros da UE (e também na Noruega, Suíça, Islândia e
Gibraltar). Desvios de acordo com as condições de garantia válidas (p. ex. para pintura e equipamento) sujeitos aos
termos e condições locais. Esta garantia integral é gratuita e transferível para proprietários subsequentes, desde
que o veículo seja sujeito a operações de manutenção regulares, de acordo com o programa de manutenção. Saiba
mais sobre a garantia Kia em kia.pt.
Garantia das baterias dos veículos elétricos
As baterias de iões de lítio de alta tensão dos veículos elétricos (EV), híbridos elétricos (HEV) e híbridos elétricos
plug-in (PHEV) da Kia são construídas de forma a usufruírem de um tempo de vida útil longo. Estas baterias estão
cobertas por um período de 7 anos a partir da data do primeiro registo ou 150 000 km (o que ocorrer primeiro). No
caso das baterias de baixa tensão (48V e 12V) dos veículos elétricos semi-híbridos (MHEV), a garantia Kia cobre um
período de 2 anos a partir da data de registo, independentemente da quilometragem. A diminuição da capacidade
da bateria nos PHEV, HEV e MHEV não se encontra coberta pela garantia. Para minimizar a possível diminuição da
capacidade da bateria, consulte o manual de proprietário do seu veículo.
Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura e o brilho da cor do seu novo Kia.
O veículo beneficia também de uma proteção antiperfuração da mais elevada qualidade, acompanhada de uma
garantia de 12 anos contra corrosão a partir do interior.
Mantenha-se em contacto com a KIA
Visite-nos em kia.pt, para saber as últimas novidades. Poderá encontrar mais informações sobre a Kia e a sua
irresistível nova gama de modelos.
Financiamento
O seu concessionário Kia é o seu parceiro ideal na elaboração do plano de financiamento mais adequado às suas
necessidades. Solicite-lhe mais informações.
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kia.pt

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

Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data da
impressão da presente brochura e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os modelos
e as especificações incluídos neste documento podem variar consoante o mercado.
Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria poderão variar
ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais informações, é favor
contactar o seu concessionário Kia.

