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Gör dig redo att börja dagen med något nytt: Kia Soul EV är Kias första elbil. Den här elbilen har en körsträcka på runt 20 mil per laddning samt 
en djärv design, precis som sin syster Kia Soul. Soul EV frestar med läckra LED-varselljus samt iögonfallande strålkastare och baklyktor. Soul EV 
är en elbil med snygg interiör, som dessutom delvis är tillverkad av miljövänliga material.

* 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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ÅTERUPPLIVA
DINA SINNEN

3



4

ÅTERTA
KONTROLLEN
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Förarmiljön präglas av praktiska och lättmanövrerade funktioner, samt inspirerande miljövänliga materialval från biologiska odlingar. I det 
omfattande infotainment-systemet kan du kontrollera laddningsstatus, beräkna avstånd och väg till närmaste laddningsstation, justera 
klimatanläggningen och välja din favoritmusik. För en förfinad ljudkänsla har högtalarna i framdörrarna omgivits med belysning som pulserar 
i takt till musiken.

ÅTERTA
KONTROLLEN
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Ventilation och diskant: Mellan framsätena hittar man såväl integrerad ventilation som in- 
byggda diskanthögtalare. Backkamera: När du lägger i backväxeln visas automatiskt back- 

kamerans vy i mittkonsolens display.  Däcktrycksövervakning (TPMS, Tyre-Pressure 
Monitoring System): Systemet varnar när däcktrycket sjunker hastigt eller är för lågt.

Rattreglage: Med intuitivt placerade reglage på ratten kan du manövrera ljudan-
läggningen och farthållaren utan att ta händerna från ratten.  Justerbar styrning: 

Du kan välja mellan 3 styrlägen beroende på var du befinner dig; Komfort, Normal 
eller Sport.

 Start-knapp: bredvid växelspaken finns start-knappen som startar och 
stannar bilens motor.   Elektrisk parkeringsbroms: denna säkerhetsdetalj 

aktiverar du genom ett knapptryck och displayen visar tydligt när parker-
ingsbromsen är aktiverad.

Kia Soul EV har det mesta: digital radio, MP3-spelare, navigationssystem och 
backkamera. För samtliga Kia-bilar med fabriksmonterade navigationer ingår 

även en 7-årig kartuppdatering som omfattar 6 årliga kartuppdateringar.
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ÅTERHÄMTNING
MED HÖG KOMFORT
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Soul EV har en raffinerad kupé där varje millimeter har tagits tillvara för att skapa maximalt utrymme för alla passagerare, och där funk-
tioner ger dig både komfort och säkerhet. Materialvalet i kupén är till stor del levererat från bio-odlingar, vilket innebär att allt från sätess-
toppning till mattor är i miljövänligt material.

ÅTERHÄMTNING
MED HÖG KOMFORT
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Läderklädsel (tillval)

Eco-klädsel (standard)

Eco-klädsel (standard)Läderklädsel (tillval)

Sätesvärme i baksätet* 
Baksätespassagerarna ska 

självklart också åka bekvämt 
våra kalla dagar. Därför är även 

baksätet utrustat med sätes-
värme, vilken är justerbar i två 

steg.

Ventilerade framsäten* 
Båda framsätena är utrustade med 

ventilation i sittdyna och ryggstöd. 
Ventilationsfläktarna avger sval luft 

som hålla dig fräsch under varma 
dagar, medan sätesvärmen värmer 

skönt på vintern.

* i kombination med läderklädsel
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Nivåmätare
Fordonsinformation visas i en 

högteknologisk och digital instru-
mentpanel. Den mittersta mätaren 

är 3.5” i OLED (Organisk Ljus-
Emitterande Diod) och visar hur 

långt du har åkt med den senaste 
laddningen, samt hur långt du har 

kvar innan det är dags att ladda 
igen.

Mittkonsol
En robust mittkonsol med modern 

och tydlig design. Här presenteras 
och manövreras de olika informa-

tionssystemen.

Du kan övervaka prestanda, energiförbrukning mm, på tydliga skärmar monterade i instru-
mentpanelen och i den ergonomiskt placerade mittkonsolen.

ÅTERKOPPLING
& INFORMATION

8 tum

mittkonsol
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I dagsläget är det här den enda elbilen med SUV-kaross, med ett högre insteg är den lätt att stiga i och ur. Bilens passagerare har gott 

om plats samtidigt som Soul EV erbjuder flexibla utrymmen för bagage och andra medhavda saker. Baksätet kan delas och fällas framåt, 

och värdesaker kan förvaras i den låda som finns under bagageutrymmets golv.

ÅTERSTÄLL 
ORDNINGEN

60/40 delbart baksäte
För maximal flexibilitet kan baksätets ryggstöd fällas samt 

delas 60:40.

Förvaringslåda under bagageutrymmet 
Under bagageutrymmets golv finns en 

låda där du kan förvara t ex laddkablar, 
verktyg, varningstriangel mm.

281 l lastkapacitet
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ÅTERUPPTÄCK
KÖRGLÄDJE

10

212 km

körsträcka 
per laddning*

0 till100 km/h 
acceleration

 på 11.2 sek.
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ÅTERUPPTÄCK
KÖRGLÄDJE Drivningen har ändrats till elektricitet, och i Kia Soul EV är körglädjen bevarad. Vid ratten kan du njuta av en unik effekt med bra vridmoment. 

Motorn i Soul EV accelererar med häpnadsväckande 0-100 km/h och har en toppfart på 145 km/h. Med upp till 212 km körsträcka per 
laddning* och noll CO2-utsläpp, så är det här en utmärkt miljöbil som tar dig lite längre.

11
*baserad på Europeisk körcykel
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ÅTERERÖVRA
VÄGARNATack vare klassledande prestanda, reducerat vägljud och hög komfort, är Soul EV både rolig och bekväm att köra. Eftersom det här är en SUV 

så sitter du lite högre, vilket ger en bra trafiköversikt både framåt och bakåt. Soul EV är en miljöbil, vilket betyder att du t ex slipper vägskatt 
de första fem åren. 
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ÅTERERÖVRA
VÄGARNA

CO2 -utsläpp

0  g/km
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ÅTERVINN
KRAFTER

27 kWh

batterikapacitet 111 hk

maxeffekt

Elektrisk motor

En effektiv och lätt motor på 111 hk (81,4 kW) 
och med vridmoment 285 Nm. Denna perma- 
nentmagnetiserade synkronmotor har god acce- 
eration från stillastående samt vid omkörning i 
måttliga hastigheter. 

Batteri (Litium-jon polymer)

Batteriet av sorten litium-jon polymer, har 27 
kWh effekt och en räckvidd på upp till hela 212 
km. Batteriet är placerat under kupégolvet.
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Energieffektivt ventilationssystem

Denna selektiva luftkonditionering är begränsad till 
föraren. På så vis sparar systemet energi, som annars 
skulle förbrukas till att kyla ner lediga sittplatser i 
kupén. Energin används istället för att öka laddnin-
gens körsträcka.

Värmepumpsystem med återvinning

Värmepumpsystemet ökar räckvidden med åter-
vunnen spillvärme från den elektriska drivlinans 
kylvatten. System är mer energieffektivt jämfört med 
det elektriska, mer vanliga systemet.

Varje detalj i Soul EV andas effektivitet. Bilens räckvidd är beroende av batteriets laddning, därför är systemen för inbromsning samt värme- 
och kyla utformade för att bevara eller tillföra energi. Under tiden bilen laddas vid en laddstation, kan du till och med programmera förvärme 
eller kyla till bilen.

Energieffektivitet

Det inbyggda värme- och kylsy-
stemet bidrar till en ökad räckvidd.

Med en topphastighet på 145 km/h 
och fullt vridmoment vid start, 
betraktas Kia Soul EV som en pigg 
elbil.

När du saktar ner eller bromsar, 
tillvaratas energi som du sedan kan 
återanvända när du accelererar.
 

Parkera din Soul EV vid en offentlig 
laddningsstation, och ladda under 
tiden du är i möten eller gör ärenden. 

maxeffekt
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ÅTERLADDA
ENKELT

16

standardladdning  
(6.6 kW/100% effekt)

 Mindre än 5 h
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Att ladda en Soul EV är enkelt: skjut undan luckan på grillen och anslut laddningskontakten (AC) till ett vanligt hushållsuttag. Du kan också 
ansluta snabbladdningskonakten (likström) till ett lämpligt uttag, t ex en offentlig laddstation/stolpe. Laddningsidikatorn på instrument-
brädan visar laddningsstatus och kan kontrolleras från utsidan. 

Laddningsstatus
I mitten av instrumentbrädan, nedanför 

vindrutan, finns tre LED-lampor som 
utifrån bilen tydligt visar aktuell ladd-

ningsstatus.

Laddningskontakter
Bakom en lucka i bilens grill finns en vanlig (AC) laddningskontakt 

samt en snabbladdningskontakt (DC). Kontakterna är belysta för att 
man lättare ska hitta i dem mörker.

17

standardladdning  
(6.6 kW/100% effekt)
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a
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under 20 km/h

automatisk aktivering 
av virituellt motorljud

ÅTERIGEN
SÄKERHET FRÄMST

Virituellt motorljud
Soul EV är utrustad med ett virituellt 
motorljud, vilket ger dig en bättre känsla 
för bi lens hastighet, samt hjälper 
medtrafikanter och höra att du kommer.
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6 krockkuddar

Fordonsstabilitetshantering
(VSM, Vehicle Stability Management) 
Tillsammans med servostyrningen ser VSM till att bilen ligger stadigt på vägen vid 
inbromsningar i kurvor, särskilt på våta, hala och dåliga vägar.

Soul EV är en bil som tar ansvar - inte bara för miljön. Bilen erbjuder även en hög säkerhet, bl a är batteri, elmotor, växellåda och styrenhet 
lågt monterade för bästa stabilitet i alla situationer. För att ge maximalt krockskydd används extra förstärkt stål i karossen, och ramen är 
konstruerad för att absorbera kraft vid ev. kollisioner.

Bromshjälp
(HAC, Hill Start Assist Control)

För att förhindra att bilen rullar 
bakåt lägger systemet automat-

iskt i bromsen vid start i motlut.

Panikbromssysten
(BAS, Brake Assist System)

När föraren panikbromsar, höjer 
panikbromsassistansen brom-

strycket för att bromssträckan 
ska minimeras.

Elektronisk stabilitetskontroll
 (ESC, Electronic Stability Control) 

Vid plötslig inbromsning fördelar 
systemet bromstrycket mellan 

hjulen. ESC minskar också motor- 
effekten samt hjälper dig att 

behålla kontrollen och föra tillbaka 
bilen på rätt kurs.

ÅTERIGEN
SÄKERHET FRÄMST

Krockkuddar och krockgardiner 
Ett system med 6 krockkuddar skyddar alla passagerare.
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ÅTERSPEGLA DIN PERSONLIGHET
Soul EV’s utformning hedrar natur och teknik. Du kan välja att få bilen enfärgad eller i en mer djärv två-tons-färg. Vilken färg är du?

Dimensioner (mm)Aluminiumfälgar

1,800

1,576 

1
,5

9
3

 

1,588 840 2,570 730

4,140

16” och 5-ekrad med aero-
dynamisk utformning. Genom det 

minskade luftmotståndet med-
verkar fälgen till att utöka kör-

sträckan per laddning.

1,800

1,576 (16” däck) 

1
,5

9
3

 

1,588 (16” däck) 840 2,570 730

4,140 1,800

1,576 (16” däck) 

1
,5

9
3

 

1,588 (16” däck) 840 2,570 730

4,140

Färger

Pearl White + Electronic Blue (ACN) Caribbean Blue + Clear White (AAT)

Black + Red (ABR)

Solid White (1D)

Titanium Silver (IM)
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Soul EV har tillverkats med ett antal kompon-
enter som är både ekologiskt odlade och biologiskt 
nedbrytbara.

Kia Soul EV har tilldelats det prestigefyllda 
livscykel-certifikatet LCA (Life Cycle Assessment ) av 
TÜV Nord, en oberoende tysk kontrollorganisation. 
Certifikatet är utfärdat enligt ISO 14040, och 
bekräftar bilens enastående livscykelegenskaper. 

Kia Motors värnar om miljön och våra moderna 
produktionsanläggningar har en hög resursåtervin-
ning, och vi designar våra fordon med dess hela 
livscykel i åtanke.

Kort sagt, vi är fast beslutna att finna hållbara 
lösningar som minskar resursavändningen, samt att 
bekämpa klimatförändringarna. Soul EV är vårt 
senaste bevis på att vi tar den utmaningen på allvar.

Bio- 
material

interiöra
områden

17
Plastbaserade delar så som krockkuddar, 

tygsäten, golv, mattor, dörr- och stolp-
beklädnader är tillverkade av sockerrör och 

cellulosa, istället för petroleum.

Färre
lösningsmedel

interiöra
områden

3
BTX-fri färg (färg fri från bensen, toluen och xylen) 

och vattenbaserad färg har ersatt lösningsmedels-
baserad färg på golv, mittkonsol och ventilationsspjäll.

Bio MaterialsAnti-
bakteriellt

interiöra
områden

3
Vi har ersatt relevanta plastdelar med antibak-

teriella medel och färg; HVAC (värme-, ventila-
tion- och luftkonditioneringsystem), fodral och 

tryckknappar.

Teknisk specifikation Dimensioner (mm)

Elektrisk motor
Max. effekt (kW) 81.4

Max. vridmoment (Nm) 285

Batteri

Typ Lithium-ion polymer

Spänning (V) 360

Power (kW) 90

Prestanda

Acceleration 0-100 km/h (sek) 11.2

Max. hastighet (km/h) 145

Max. lutning (%) 33

Körsträcka per laddning (km) 212 *

CO2 -utsläpp (g/km) 0

Längd 4,140

Bredd 1,800

Höjd 1,593

Hjulbas 2,570

Överhäng (F/R) 840/730

Interiör längd 1,869

Interiör bredd 1,410

Interiör höjd 1,193

Bagageutrymme (l) 250

21

*baserad på Europeisk körcykel

ÅTERFÖRENAS 
MED NATUREN 
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ÅTERKOMMANDE 
TRYGGHET
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ÅTERKOMMANDE 
TRYGGHET
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7-års nybilsgaranti

Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste och för-

månsbilar. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras 

av auktoriserade Kia-verkstäder, eller annan verkstad, under hela 

garantitiden, dvs från första servicetillfället. I annat fall gäller 3 års 

nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts 

fackmässigt enligt Kias serviceprogram. Service ska utföras enligt det som 

först inträffar, körsträckan eller årligen. Överträds detta upphör garantin 

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.

3 års vagnskade garanti

Bilägaren sparar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. 

Vagnskade-garantin följer bilen.

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 assistansservice

Om du skulle råka ut för något missöde längs vägen garanterar Kia Assistans 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. 



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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