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Безпека

Центральний замок +

"Дитячий" замок та система кріплення isofix +

Дискові гальма передні 16'' , задні 15''  та система посилення екстреного гальмування (BAS) +

ESС (електронна система стабілізації руху) +ABS (антиблокувальна система гальм)+HAC (Система допомоги при русі з гори / угору)+VSM +

Електронне стоянкове гальмо +

Подушка безпеки водія +

Подушка безпеки переднього пасажира +

Бокові подушки безпеки (на рівні грудей та тазу) +

Шторки безпеки +

Іммобілайзер +

Передні ремені безпеки, з преднатяжувачами та із звуковим нагадуванням, що регулюються за висотою +

Система попередження про екстрене гальмування +

Додатковий світовий сигнал при екстреному гальмуванні (лампами поворотників) +

Автоматичне розблокування дверей при зіткненні +

Комфорт

Регулювання сидіння водія по висоті +

Підігрів передніх сидінь +

Підігрів керма +

Круїз-контроль + Система FLEX STEER (перемикання режимів керування автомобілем Normal /Comfort / Комфорт/ Sport) +

Електропідсилювач керма +

Регулювання кермової колонки по горизонталі та висоті +

Bluetooth +

Функція затримки вимкнення фар "Ескорт" +

Автоматичне ввімкнення головного світла у темряві +

Освітлення салону (центральна лампа) +

Передні та задні електричній склопідйомники Safety Windows (запобігання зещемленню) +

Бортовий комп'ютер +

Бесключовий запуск двигуна (кнопка старту двигуна) та доступ до автомобіля +

Повітряний фільтр системи кондиціонування +

Клімат-контроль + функція AUTODEFOG (від запотівання) +

Дзеркала, що регулюються електрично, з підігрівом +

Шумоізоляція під капотом +

Cистема контролю тиску в шинах Датчик тиску шин (TPMS LOW LINE) +

Заднє сидіння, що складається у відношенні 6:4 +

Ремкомплект для шин для двигуна +

Розетка на центральній панелі +

Інтер'єр

Пдіголовники передні та задні 2 + 3 

Козирки з дзеркалами +

Футляр для окулярів +

Шкіряне оздоблення керма +

Кишені на спинках передніх сидінь +

Підлокітник центральний з відділеням для зберігання дрібних речей +

Сітка в багажнику +

Панель приладів "Supervision" з 3.5 OLED  + підсвітлення відділеня для рукавичок, замка запалювання +

Полиця багажного відділення (розсувна) +

Органайзер для дрібних речей під підлогою багажного відділення +

Екстер'єр

Протитуманні ліхтарі позаду +

Бампер у кольор кузова +

Решітка радіатору (розсувна для ) +

Зовнішні ручки дверей пофарбовані у кольор кузова +

Зовнішні дзеркала пофарбовані у кольор кузова з повторювачами +

Легкосплавні диски шини 205/60R16 (Michelin) +

Світлодіодні елементи фар головного світла (LED Daytime running light)) +

Сонцезахисне вітрове скло +

Проекційні лампи у фарах головного світла +

Склоочищувач заднього скла +

Аудіосистема

Навігаційна система GPS з дісплеєм 8"  + Магнітола 2-DIN з RDS радіо з підтримкою MP3 +

Роз'єми AUX (iPOD) та USB +

Антена на даху +

6 динаміків (4 у дверях та 2 високочастотних) +

Управління магнітолою на кермі +

EV особливості

Зарядний порт (AC тип Normal) +

Кабель для підзарядки (230V AC) +

Сигнал попередження про відкритий порт +

Підсвітлення зарядного порту +

Статус заряду (на панелі приладів) +

Віртуальне відтворення звуку роботи двигуна +

Підігрів батареї +

Ціна

Soul EV 33 000

Soul EV, грн 802 890

Ціна включає ПДВ. * Розрахунки в гривні по курсу зазначеному на сайті www.kia.com/ua на день виписки рахунку-фактури

Всі розрахунки в гривнях.
Продавець залишає за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі. 

Гарантія на автомобілі: 5 років або 150 000 км пробігу 
детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації

НАЗВА ДИЛЕРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Адреса та контактна інформація автосалону 

www.kia.ua

http://www.kia.ua/

