
The KiaNya Kia



Är du redo?

Vi har tagit djärv och prisbelönt design till nästa nivå. 

Kia Soul har förfinats inifrån och ut; med ett sportig-

are uttryck, samt en rad högteknologiska funktioner. 

Allt för en roligare och säkrare bilfärd.

Upptäck nya Kia Soul

Du känner igen Soul på den kva-
dratiska och uttrycksfulla designen,
omsvept med stora glaspartier och
med robusta hjulhus. Beroende på 
utrustningsnivå.
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KVALITET

En personlighet att lita på
Kia Soul är inte bara en snyggt designad bil, det är även en 

mångfacetterad personlighet. Den är lika välbyggd, och har 

samma goda kvalitet som våra andra Kia-modeller, och just  

därför levereras även Soul med vår branschledande 7-åriga  

nybilsgaranti.

Nybilsgarantin är ingen försäkring som du betalar extra för,  

den gäller från fabrik och följer bilen oavsett ägarbyten. Detta 

medverkar till att andrahandsvärdet påverkas positivt, då det 

ofta kan vara garanti kvar på din Kia-bil om du skulle vilja sälja 

den vidare efter några år.

7 års nybilsgaranti från fabrik
Kia nybilsgaranti från fabrik gäller i 7 år/15.000 mil.
Giltig i EU (även Norge, Schweiz, Island och Gibraltar)
och enligt lokala villkor och förhållanden.

5



EXTERIÖR

Fräsch och cool med attityd
Ta en titt på nya Kia Soul och du hittar många utmärkande designdetaljer. Den läckra 

tvåfärgade lackeringen, distinkt formade strålkastare med LED-ljus och vertikala bak-

lyktor, är bara några av designelementen som ger Kia Soul ett spännande uttryck. 

Varseljus i LED och Xenon-strålkastare*
Xenon-strålkastare med automatisk höjdjuster-
ing ger skarpt ljus och bättre sikt nattetid, medan 
varselljus i LED gör att du syns bra i trafiken på 
dagtid. 

Baklyktor i LED**
Dessa baklysen har inte bara tilltalande design, 
LED-ljusen gör även att du syns bra för bakom-
varande trafik.

Sidospeglar med funktion
Speglarna är elektriskt manövrerbara och upp-
värmbara samt kan fällas in.

Bagagelucka
Den breda konstruktionen gör bilen lättare att 
lasta samtidigt som den bidrar till bilens djärva 
design. 

*Erbjuds ej på svenska marknaden 
**Beroende på utrustningsnivå
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INTERIÖR

Med känsla för detaljer
Interiören präglas av behagliga materialval med fokus på detaljer och hög kvalitetskänsla. Soul levereras 

med svart interiör och svart klädsel som är välsydd, slitstark och snygg.
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Mönster för den 
svarta tygklädseln.
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Högtalare med atmosfärljus erbjuds ej på svenska marknaden.



7”navigation med pekskärm
På den 7” stora pekskärmen kan du bekvämt 
manövrera ljudanläggning och navigations-
system. Skärmen visar även backkamerans 
vy när du lägger i backväxeln. 
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INTERIÖR TEKNIK & LJUDSYSTEM

Funktion och finess i prefekt balans
Varje detalj i Kia Soul finns där av en anledning, här har våra designers skapat den 

perfekta kombinationen av elegans och funktionalitet. Packad med teknik och 

praktiska funktioner så att du kan njuta av en säkrare och mer komfortabel åktur.

5” TFT-färgskärm för ljudan-
läggning och backkamera*
En 5” TFT-skärm i färg visar
ljudanläggningens display samt
backkamerans vy. Här ingår även
funktionen ”My Music” som regi-
strerar och lagrar dina MP3-filer
så att du lätt kan spela upp dem
igen vid ett senare tillfälle. 
Ovan beroende på utrustninsnivå

Integrerad ventilation och diskant
Mellan framsätena finns integre-
rad luftventilation framåt, samt
en inbyggd topplacerad diskant-
högtalare för bästa ljudupplevelse.

AUX, MP3 och USB
Du kan enkelt ansluta olika musik-
källor och njuta av din favorit.

Ljudanläggning
En monokrom TFT LCD-skärm
visar ljudanläggningens display.
I samma enhet kan du lyssna på
radio och koppla in valfri musik-
källa via USB-anslutning.

11



KOMFORT

Gott om plats för alla passagerare
Interiören i Kia Soul är inte bara snygg, den har även ett välplanerat och flexibelt

utrymme där alla kan uppleva gott om plats, både i höjd och bredd.
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Klassledande utrymme bak
Med klassledande ben- och axel-
utrymme i baksätet sitter alla 
bekvämt i Kia Soul.
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SÄKERHET

Din säkerhet är vår prioritet
Att du och din familj ska känna er säkra är av högsta prioritet. Därför 

är Kia Soul utrustad med en rad säkerhetslösningar som hjälper till 

att förhindra olyckor, samt lindra skador vid en ev. olycka.

Krockkuddar och krockgardiner
Soul har 6 krockkuddar; front- och sidokrockkuddar
för förare och passagerare, samt krockgardiner
för att skydda fram-och baksätespassagerare.

Elektronisk stabilitetskontroll, ESC 
(Electronic Stability Control)
Om du gör en plötslig inbromsning 
fördelar systemet bromstrycket jämt 
mellan hjulen så att bilen bibehåller 
stabiliteten. ESC minskar också mo-
toreffekten och hjälper dig att behålla 
kontrollen och föra tillbaka bilen på 
rätt kurs.

VSM (Vehicle Stability Mange-
ment), stabiliseringsystem
VSM ser tillsammans med servo-
styrningen till att bilen ligger sta-
digt på vägen vid inbromsningar i 
kurvor, särskilt på våta, hala och 
dåliga vägar.

HAC (Hill-start Assist Control),
hjälp vid start i backe
Perfekt när du startar i uppförs-
backe, eftersom funktionen
ser till att du inte rullar bakåt.
Bromstrycket behålls under två
sekunder tills du gasar.

TPMS (Tyre Pressure Monitoring
System), däcktryckssensorer
En lampa på instrumentpanelen
tänds om däcktrycket sjunker
under lämplig nivå.
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Panikbromssysten (BAS)
För att bromssträckan ska
minimeras höjer panikbroms- 
assistansen bromstycket när
föraren panikbromsar.
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MOTOR & VÄXELLÅDA

Spänning möter prestanda
Kia Soul levereras antingen med en 1.6 liters GDi bensinmotor tillsammans med en 

6-växlad manuell växellåda eller en 6-stegad automatlåda. Dieselmotorn på 1.6 

liter kan även fås med en 7-stegad (DCT) dubbelkopplingslåda. Motorer och växel-

lådor är väl synkroniserade för bästa bränsleeffektivitet.

Motorer
1). 1.6 liters bensinmotor med motoreffekt 132 hk vid 4.850 varv/min.
2). 1.6 liters dieselmotor med motoreffekt 136 hk vid 4.000 varv/min.

1 2

6-växlad manuell växellåda
Levereras som standard.

7-stegad DCT, dubbelkopplingslåda
Tillval för dieselmotor.

6-stegad automatisk växellåda
Tillval för bensinmotor.

16



Gaspedal av orgeltyp
Pedalen rör sig på samma naturliga sätt som
din fot, vilket ger en mer avslappnad känsla -
framförallt under längre resor.
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ALTERNATIV FÖR 2-TONSLACK

Låt Soul sätta färg 
på din vardag
Vill du ha en bil som verkligen skiljer sig från 

mängden, välj då en Kia Soul med 2-tonslack.

Inferno Red + 
Cherry Black (AH4)

Clear White + 
Inferno Red (AH1)
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Russet Brown +
Clear White (AH7)*

Mysterious Blue + 
Clear White (AH6)*
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*Erbjuds ej på svenska marknaden.



TILLBEHÖR

Smarta tillbehör 
till en smart bil
Vårt sortiment av originaltillbehör har hög kvalitet och är 

skräddarsydda för att passa din Kia Soul perfekt. Behöver du 

tillbehör som skyddar, förvarar eller gör bilen ännu läckrare, då 

finns det hos oss. Nedan hittar du några smakprov.

1. Gummimattor
Skräddarsydda och slitstarka mattor som är lätta att
rengöra. Hålls på plats med fästpunkterna. 

2. Dragkrok, horisontalt avtagbar
Lätt att sätta dit och ta bort. Alla dragkrokar i original är 
korrosionsbeständiga, certifierade enligt ISO 9227NSS 
saltspraytest och uppfyller CARLOS (Car Loading Standard 
Trailer Coupling, en standard med krav för släpvagnskop-
plingar). Max släpvagnsvikt med B-körkort för Soul är 
1.100-1.300 kg beroende på version av Soul. 

3. Sportpedaler
Sportpedaler i metall som även ger ett säkrare grepp. 
Finns för bil med både manuell och automatlåda.

4. Bagagerumsmatta, gummi
Skräddarsydd gummimatta med Soul-logotype. 
Skyddar golv och sidoklädsel från smuts och fukt. 
Lätt att torka av och enkel att ta i och ur bilen.

1

2

3

4
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Lasthållare
Lätta och eleganta, tillverkade i
aluminium och med perfekt passform.
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UTRUSTNING

Allt och lite till för din Soul
Kia Soul är välutrustad redan som standard, allt för att inte 

kompromissa med körupplevelsen, komforten och förvar-

ingsmöjligheterna. På den här sidan presenterar vi exempel på 

vad som ingår som standard och i paket. Utöver detta finns 

ytterligare möjligheter via alla de tillbehör som finns till Soul.

Regnsensor
Vindrutetorkarna aktiveras auto-
matiskt när systemet känner av fukt 
på vindrutan.

Sätesvärme i baksätet
Även baksätespassagerarna på de 
yttre sittplatserna kan njuta av 
eluppvärmda säten.

Lättare att ta sig i och ur
Nu är det ännu enklare att ta sig i 
och ur Kia Soul, eftersom sittdynans 
höjd och avståndet mellan sittdynan 
och taket nu är mer tilltaget.

Automatiskt avbländbar backspegel
Bländar automatiskt av när bakom-
varande fordon närmar sig..

Justerbar styrning
Anpassa styrprestanda efter körstil: 
Komfortläge för stadskörning, Nor-
malläge och Sportläge för motorväg-
skörning.

Farthållare
Du kan enkelt justera hastigheten
och ställa in farten via de ergo-
nomiskt placerade rattreglagen.

Ytmonterad takreling
Snyggt och praktiskt vid
montering av takräcke.
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Insynsskydd
Du kan täcka över dina tillhörigheter 
så att obehöriga inte ser dem utifrån. 
Överdraget skyddar även föremålen 
mot direkt solljus.

ACC, klimatanläggning
Systemet justerar automatiskt 
värme/kyla för att upprätthålla
inställt temperturval.

Handskfack med kylning
Handskfackets kylfunktion är perfekt
för att kyla drycker eller hålla färsk-
varor fräscha under längre resor.

Backkamera
När du lägger i backväxeln visas 
backkamerans vy automatiskt på 
navigationsskärmen. I takt med att 
du närmar dig föremålet bakom bilen, 
så ökar/minskar intensiteten på den 
varnande ljudsignalen.

Fack under bagageutrymmets golv
Under golvet finns ett utrymme som
är perfekt för att stuva undan t ex
säkerhetsutrustning som varnings-
triangel, reflexväst mm.

USB-uttag
Inbyggda USB-uttag finns monterade 
på vardera sidan om mittarmstödets 
konsol. 

Rattvärme
Rattvärmen gör dina händer
härligt varma under den kalla
och mörka årstiden. Kör tryggt
och håll båda händerna på
ratten, även när det är kallt.

Lastutrymme med stor bagageöppning
Lastkapaciteten är 686 liter och tack vare den  
stora bagageöppningen är det lätt att lasta  
i och ur bilen. Baksätet är delbart 60/40, 
vilket är praktiskt vid lastning av lite  
längre föremål.
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Clear White (1D), solid

Cherry Black (9H), pearl

Bright Silver (A3D), metallic Titanium Gray (IM), pearl metallic

Dimensioner (mm)

Färger

2,570 Hjulbas

4,140Längd

1,800

1,593

Bredd

Höjd

1,576Spårvidd (fram)

1,588Spårvidd (bak)

   840Överhäng (fram)

Huvudhöjd (fram) 1,006

Överhäng (bak)     730

Benutrymme (fram) 1,040

Benutrymme (bak) 994

Huvudhöjd (bak) 1,003

Axelbredd (fram) 1,410

Axelbredd (bak) 1,390

Välj mellan många olika karossfärger; 2-zonslack, metallic, pearl eller solid.

New Vanilla Shake (AYB), solid

FÄRG, FAKTA & FÄLG

Fler val - fler möjligheter
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Wild Orange (AAQ), pearl metallic

Inferno Red (AJR), solid

Clear White + Inferno Red (AH1), solid Inferno Red + Cherry Black (AH4)

2-tonsfärger

18" aluminiumfälg med däckdimension 235/45R16" aluminiumfälg med däckdimension 205/60R
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7 års nybilsgaranti
Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin gäller under 

förutsättning att Kias underhållsservice och reparationsanvisningar följts under hela garanti-

tiden. Service och reparation ska ha utförts av auktoriserad Kia-verkstad, eller av annan verk-

stad, förutsatt att arbetet utförts på ett fackmässigt sätt enligt Kias serviceprogram. Service 

ska utföras enligt det som först inträffar, körsträckan eller årligen. Överträds detta upphör ga-

rantin att gälla. För bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i 3 år eller 15.000 mil, det som 

först inträffar. Läs mer om våra garantier på www.kia.com.

5 års lackgaranti och 12 års rostskyddsgaranti
Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion och som är följden av 

produktionsfel. Gällande rostskyddsgarantin så utförs reparation om någon del av karossen är 

genomrostad så att det uppstått ett hål. En auktoriserad Kia-verkstad reparerar rostskadan 

utan kostnad om den uppstått när bilen brukats på det sätt som bilen är konstruerad för.

3 års vagnskadegaranti
Bilägaren spar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. Vagnskadegarantin följer bilen.

3 års assistansservice
Om det inträffar ett missöde med bilen under en resa garanterar Kia att du får hjälp. Vid 

nödläge tar vi hand om bärgning, står för hotell och kostnader för ev. tågresa eller hyrbil – 

24 timmar om dygnet i hela Europa.

Ett tryggt bilägande

7 års nybilsgaranti från fabrik
Kia nybilsgaranti från fabrik gäller i 7 år/15.000 mil.
Giltig i EU (även Norge, Schweiz, Island och Gibraltar)
och enligt lokala villkor och förhållanden.
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Denna färg erbjuds ej på svenska marknaden.



www.kia.com

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande 
ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. För aktuell bränsleförbrukning 
och CO2-halt, se separat faktablad. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att 
innehållet skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel 
ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den 
svenska marknaden.

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 12
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com
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