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Готовий рушати

Ми взяли харизматичний, відзначений нагородами 

дизайн і перенесли його в майбутнє. Новий Kia 

Soul, оновлений і вдосконалений як зовні, так і 

зсередини, своїм спортивним, динамічним стилем 

і провідними технологіями забезпечує ще більше 

задоволення водію та пасажирам.

Новий Kia Soul

Великі колісні арки та характерні 
лише для Soul різкі кутасті обриси 
відразу ж виділяють його серед 
інших автомобілів на дорозі.
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ЯКІСТЬ

Автомобіль вартий довіри
Новий Kia Soul не лише привабливий ззовні, а й досконалий у 

кожній своїй деталі. Ми повністю впевнені в досконалості його 

конструкції, тому ми забезпечуємо Soul, утім як і всі інші моделі 

Kia, 5-річною, кращою в автомобільній галузі, гарантією. Ця 

всеосяжна гарантія є безкоштовною та залишається чинною 

навіть у разі продажу автомобіля наступному власнику.

5-річна гарантія Kia
Гарантія на новий автомобіль діє протягом перших 
5 років, або до досягнення 150 тис.км пробігу 
(в залежності від того, що настане раніше)*

*  Детальну нформацю про гарантю на автомоб л  К А ви 
можете знайти на сайт  www.kia.ua в розд л  ≪Серв с≫
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ДИЗАЙН КУЗОВА

Самобутній і витончений*

Зверніть увагу на новий Kia Soul, і ви зразу відзначите багато яскравих особливостей дизайну. 

Вражаючі опції двотонного забарвлення кузова**, чітка форма світлодіодних фар і вертикальне 

розташування задніх ліхтарів — це лише деякі особливості дизайну, які роблять Kia Soul таким 

вражаючим.

Світлодіодні денні ходові вогні + 
ксенонові фари (опція)
Ксенонові фари з автоматичним регулюванням 
забезпечують яскраве, чітке світло, підвищуючи 
безпеку нічних поїздок, а світлодіодні денні ходові вогні 
роблять автомобіль помітнішим на дорозі вдень.

Задні світлодіодні ліхтарі комбінованого типу (опція)
Оригінальні задні світлодіодні ліхтарі Kia 
Soul комбінованого типу поєднують відмінну 
функціональність і неповторний стиль.

Бічні дзеркала з електроприводом
Ці дзеркала можна дистанційно регулювати, обігрівати 
та складати за необхідності. Вони можуть бути чорного 
кольору, кольору кузова або чорні з глянцевим 
покриттям, залежно від обраного варіанта оздоблення. 

Задні двері 
Широкі, стилізовані під рюкзак задні двері також 
виділяють Soul серед інших автомобілів.

* в залежност  в д комплектац  р вень оснащення може зм нюватись ** двотонне забарвлення кузова пропону ться в комлектац ях SE/TOP
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Кнопка запуску/зупинки двигуна
Зручно розташована поряд із 
важелем перемикання передач, 
кнопка запуску/зупинки двигуна 
додає спортивного вигляду.

ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ

Новації гідні подиву*

Унікальний дизайн інтер’єру Kia Soul з округлими елементами навіяний акустичними хвилями: 

заокруглена ручка перемикання передач, об’єднані в округлі групи кнопки керування на кермі 

та встановлені вгорі сферичні високочастотні динаміки — все це у комплексі створює враження 

органічності та новизни. Залишається лише ввімкнути улюблену музику.

* в залежност  в д комплектац  р вень оснащення може зм нюватись
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ДИЗАЙН ІНТЕР’ЄРУ

Відмінне поєднання функціональності та вишуканості*

Кожен аспект культового дизайну Kia Soul має своє призначення. Саме тому наші дизайнери 

створили це бездоганне поєднання вишуканості та функціональності.

Задоволення від керування
Ергономічний дизайн і обтягнуте 
шкірою (у деяких варіантах 
комплектації) кермо, обладнане 
інтуїтивно зрозумілими елементами 
керування аудіосистемою, круїз-
контролем, функцією Bluetooth, 
системою Flex Steer і бортовим 
комп’ютером.

Нова панель приладів
На високотехнологічній панелі 
нової конструкції із заглибленим 
розміщенням приладів 
установлено 4,3-дюймовий TFT-
дисплей покращеної видимості, 
на якому відображається 
різноманітна корисна для водія 
інформація.

Зосередженість на якості
М’які на дотик матеріали та увага 
до деталей, наприклад, ретельно 
прошита шкіряна оббивка, 
створюють загальний шарм Soul.  

* в залежност  в д комплектац  р вень оснащення може зм нюватись
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ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕР’ЄРУ

Коли технології — це звуки музики*

Найновіші технологічні вдосконалення, зокрема панель приладів із 4,3-дюймовим TFT-дисплеєм 

(у деяких варіантах комплектації), нова навігаційна система з 8-дюймовим екраном і аудіосистема 

преміум-класу, мають високий рівень практичності, щоб ніщо не відволікало від насолоди поїздкою.

8-дюймовий сенсорний екран навігаційної 
системи (опція)
Великий 8-дюймовий сенсорний екран 
має покращену видимість і підвищену 
чутливість до дотику, забезпечуючи 
зручне керування аудіо, візуальними та 
навігаційними системами. До них належать 
камера заднього огляду, RDS (система 
радіоінформації), DAB (система цифрового 
радіомовлення) (опція), функція Bluetooth 
і внутрішній підсилювач.

Аудіосистема Infinity
Аудіосистема преміум-класу 
Infinity® (стандартна з навігаційною 
системою) обладнана 8 динаміками 
та потужним зовнішнім 
підсилювачем. Підсвічування 
динаміків на передніх дверях 
пульсує в такт музиці (опція). 

Інформаційна панель Supervision із 4,3-дюймовим рідкокристалічним TFT-дисплеєм (опція)
Високотехнологічна інформаційна панель із 4,3-дюймовим рідкокристалічним TFT-дисплеєм 
відображає широкий спектр корисної для водія інформації, включно з режимом Flex Steer, 
даними бортового комп’ютера та попереджувальними повідомленнями.

Аудіосистема з кольоровим 
4,3-дюймовим TFT-дисплеєм 
(опція) 
Ця аудіосистема з великим 
кольоровим 4,3-дюймовим 
дисплеєм обладнана функцією 
My Music для запису та 
збереження файлів у форматі 
MP3 за допомогою пристрою 
USB, що забезпечує миттєве та 
зручне відтворення, а також 
камерою заднього огляду.

Інтегровані високочастотні 
динаміки та вентиляція
Передні вентиляційні отвори 
органічно інтегровані зі 
встановленими вгорі сферичними 
високочастотними динаміками, 
що слугують стильним 
продовженням округлих мотивів 
оздоблення салону автомобіля.

Роз’єми для MP3-плеєра, 
AUX і USB
Підключайте один із зовнішніх 
музичних пристроїв і 
насолоджуйтесь улюбленою 
музикою.

Аудіосистема
Стандартна аудіосистема з 
монохромним рідкокристалічним 
TFT-дисплеєм, який забезпечує 
чудову видимість, обладнана 
радіоприймачем і роз’ємом USB.

* в залежност  в д комплектац  р вень оснащення може зм нюватись
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КОМФОРТНИЙ САЛОН

Зручно, як удома
Інтер’єр Kia Soul не лише має неймовірно стильний вигляд, а й пристосований для оптимального використання внутрішнього 

простору так, щоб і водій, і пасажири мали достатньо вільного місця та комфорту, максимально можливого в автомобілях цього класу.

Комфортний простір задніх сидінь
Soul забезпечує комфортне 
середовище для всіх, 
передбачаючи найпросторіше у 
своєму класі місце для ніг і на рівні 
плечей пасажирів задніх сидінь.
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ЕРГОНОМІКА МІСЦЯ ВОДІЯ

Ласкаво просимо до світу комфорту*

Не має значення, чи ви лише їдете за покупками до магазинів, 

чи плануєте довгу подорож — високий рівень комфорту Soul 

дозволить вам розслабитися та насолоджуватися поїздкою.  

Покращений доступ
Висота подушок 
сидінь і відстань між 
сидінням і лінією даху 
були оптимізовані, щоб 
максимально полегшити 
вхід і вихід з нового 
автомобіля Soul.

Вентиляція передніх сидінь (опція)
Можливість вентиляції сидінь водія 
та переднього пасажира забезпечує 
додатковий комфорт. Вмонтовані в 
подушки та спинки сидінь вентилятори 
забезпечують прохолоду у спекотні дні, 
а обігрів сидінь дарує відчуття затишку 
взимку.  

Обігрів задніх сидінь (опція)
Холодними зимовими днями 
пасажири задніх сидінь також можуть 
насолоджуватися двоступеневим 
підігрівом задніх сидінь.

8-позиційне регулювання сидіння водія/
валик підтримки попереку (опція)
Для досягнення максимального 
комфорту та зручного індивідуального 
положення, сидіння обладнане 
електроприводом, яке можна легко 
відрегулювати. А валик підтримки 
попереку з регулюванням положення 
у 2-х напрямках зменшить утому під 
час довгих подорожей або перебуванні 
в заторі.

* в залежност  в д комплектац  р вень оснащення може зм нюватись
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Тканинна оббивка
Нова комплектація Kia Soul LX пропонує на вибір оббивку з 
високоякісної тканини: двотонна сіра або однотонна чорна. 

В’язана тканинна оббивка
Комплектація EX передбачає оббивку двотонною сірою або 
однотонною чорною тканиною. Крім цього, можливий двотонний 
інтер’єр у коричневих тонах зі шкіряною (опція) або в’язаною 
тканинною оббивкою.

ВАРІАНТИ КОМПЛЕКТАЦІЇ

Soul у вашому стилі
Приглушена палітра кольорів, відтінена яскравими елементами оздоблення, 

підкреслює індивідуальність, яку можна доповнити, вибравши на свій смак 

одну з двох кольорових схем сидінь.

Яким би не був ваш вибір, у стильному Kia Soul ви завжди 
знайдете матеріали та оздоблення найвищої якості.

Двотонний сірий (сірий + чорне дерево) Двотонний коричневий
(коричневий + чорне 
дерево)

Однотонний чорний 
(чорне дерево)

Колірний пакет
Soul також може бути оформлений характерним колірним пакетом на 
основі однотонного чорного кольору з комплектації EX і синього.
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ПОЇЗДКА ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ

Приготуйтесь до приємних 
несподіванок
Kia Soul гарантує чудові враження: досконале поєднання 

чутливих двигунів, динамічності та сучасних технологій 

безпеки забезпечують вам задоволення від їзди.

Система Flex Steer
Обирайте один із трьох режимів руху для 
пристосування кермового керування до 
різних дорожніх умов і вашого персонального 
стилю їзди Режим Normal призначений для 
звичайних умов, Comfort — для їзди по місту 
та полегшення паркування, а режим Sport — 
для динамічного руху автострадою.  
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БЕЗПЕКА

Безпека понад усе*

Подібно до всіх автомобілів Kia нового покоління, новий Soul 

обладнано різноманітними високотехнологічними засобами 

активної та пасивної безпеки, які забезпечують надійний захист 

в усіх дорожніх ситуаціях.

ul 

и 

ахист 

Передні, задні, бокові подушки 
та шторки безпеки
Система, що включає 6 подушок безпеки, 
забезпечує захист водію та пасажирам. 

16-дюймові гальмівні диски (опція)
Колеса збільшеного розміру 
обладнані надійними 16-дюймовими 
гальмівними дисками, які 
забезпечують ефективне 
гальмування та підкреслюють 
спортивну зовнішність автомобіля.

Керування стійкістю 
автомобіля (VSM)
Система керування стійкістю (VSM) 
контролює гальмівне зусилля, 
обертальний момент двигуна та 
момент повороту коліс кермом, 
забезпечуючи кращу стійкість 
автомобіля при одночасному 
гальмуванні та повороті. Така функція 
особливо корисна на дорозі з мокрою, 
слизькою або нерівною поверхнею.

Система допомоги рушанню 
на підйомі (HAC)
Ця система запобігає скочуванню 
автомобіля назад під час рушання 
на крутому підйомі.

Система контролю тиску в шинах 
автомобіля (TPMS)
Стандартна система контролю 
тиску в шинах автомобіля 
попередить вас сигналом на 
панелі приладів, якщо тиск у 
шинах стане занадто низьким.

* в залежност  в д комплектац  р вень оснащення може зм нюватись
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ДВИГУНИ ТА ТРАНСМІСІЇ

Ефективність, що викликає 
захоплення
Новий Kia Soul оснащується чутливими і в той же час 

економічними двигунами, поєднаними із сучасними 6-ступенева 

трансмісіями. Який би варіант ви не вибрали, ви зможете більше 

часу насолоджуватися поїздкою та менше часу проводити на 

автозаправних станціях. 

Двигуни
1. 1.6 MPI (124 к.с. при 6300 об./хв) / (15,5 кг•м при 4850 об./хв)
2. U2 1.6 VGT (128 к.с. при 4000 об./хв) / (26,5 кг•м при 1900–2750 об./хв)

1 2

6-ступенева механічна трансмісія
Ця трансмісія не лише забезпечує легше 
перемикання передач, економію пального та 
надійність, а й надає керуванню автомобілем 
спортивності та динамічності.

6-ступенева автоматична трансмісія
Ця компактна, полегшена трансмісія характеризується 
довговічністю та плавним перемиканням передач, а 
також ергономічним перемиканням у ручний режим.

Зручна конструкція педалі газу 
Рух цієї педалі відповідає природному 
положенню ноги, що запобігає втомі, 
особливо під час тривалих подорожей.
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ВАРІАНТИ СТИЛЮ

Додайте кольорів 
у своє життя
Вибирайте між спортивним і характерним 

двотонним екстер’єром Soul, що дійсно 

вигідно виділяється в потоці автомобілів.

Двотонне забарвлення
Ці кольорові контрасти роблять 
Kia Soul ще елегантнішим.

Червоногарячий + 
Чорний (AH4)

Молочний +
Чорний (AH2)

Блакитний + 
Білий (AH3)

Білий + 
Червоногарячий (AH1)
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ЕЛЕМЕНТИ ОБЛАДНАННЯ

Усе і навіть трохи більше*

Новий Kia Soul оснащений усім необхідним стандартним і 

додатковим обладнанням, яке забезпечує максимальний 

комфорт і зручність, а також гнучкими варіантами розміщення 

багажу. Вам слід лише сісти в автомобіль і насолоджуватися 

поїздкою.
Портативний ліхтар
Цей зручний знімний ліхтар автоматично заряджається, 
коли встановлений у настінному гнізді. Він також може 
служити для внутрішнього освітлення заднього багажного 
відділення.

Смарт-ключ дистанційного керування 
Навіть тоді, коли ключ лежить глибоко 
в кишені чи сумці, ви можете завести 
чи заглушити двигун або замкнути чи 
відімкнути двері простим натисненням 
кнопки.

4-лампові фари
Конструкція цих високотехнологічних 
фар поєднує ближнє й дальнє світло, 
денні ходові вогні та сигнали повороту.

Дистанційне керування аудіосистемою
Завдяки ергономічному розміщенню 
кнопок дистанційного керування 
на кермі ви зможете відрегулювати 
гучність або перемикати радіостанції, 
не знімаючи рук із керма.

Передній бампер кольору кузова Повністю автоматичний кондиціонер
Система автоматично вмикається й 
вимикається, підтримуючи бажану 
температуру, а модуль іонізації 
усуває неприємні запахи.

Ксенонові фари
Ксенонові фари з автоматичним 
регулюванням забезпечують яскраве, 
чітке освітлення дороги, підвищуючи 
безпеку нічних поїздок.

Бардачок із функцією охолодження
До бардачка може подаватися повітря 
з кондиціонера, перетворюючи його на 
міні-холодильник для напоїв і закусок.

Чорний глянцевий передній бампер Камера заднього огляду 
Під час руху заднім ходом камера 
передає живе зображення на екран 
навігаційної системи або на дисплей 
аудіосистеми (опція), допомагаючи вам 
побачити відстань до перешкод позаду 
автомобіля.

Аеродинамічні склоочисники
Ці склоочисники з аеродинамічним 
дизайном, що запобігає їх відставанню 
від лобового скла на великих 
швидкостях, забезпечують бездоганне 
очищення.

Бокове відділення
У невеличкому відділенні з боку 
переднього пасажирського сидіння 
зручно зберігати всілякі дрібнички.

Задній бампер кольору кузова Електрохромне дзеркало заднього 
огляду
Таке дзеркало заднього огляду 
автоматично затемнюється, щоб 
запобігти віддзеркаленню сліпучого 
світла, і забезпечує чудову видимість 
і безпеку в темний час доби. 

Поздовжній брус на даху
Установлений на даху 
багажник забезпечує 
перевезення додаткового 
багажу. Такі аксесуари, 
як поперечини, також є в 
наявності.

Автоматичний круїз-контроль / 
обмежувач швидкості
За допомогою зручно 
розташованих на кермі 
кнопок можна відрегулювати 
настройки круїз-контролю.

Чорний глянцевий задній бампер Кермо з підігрівом
Допоможе швидко зігріти руки та 
зробить поїздку комфортнішою 
взимку — лише натисніть кнопку.

См
На
в к
чи
від
кн

Шторка багажного відділення
Шторка багажного відділення 
допоможе сховати особисті 
речі від сторонніх очей.

Відділення для речей під 
підлогою
Зручне відділення, розділене 
на комірки та розташоване 
під підлогою багажника, є 
чудовим місцем для зберігання 
автомобільної аптечки, 
дрібних запчастин чи засобів 
чищення.

Просторий багажник
Новий Kia Soul пропонує багажник місткістю 686 літрів, збільшений за шириною та висотою отвір 
багажника, а також задні сидіння, які складаються у співвідношенні 60:40, утворюючи пласку 
поверхню. Це забезпечує додаткову зручність у разі завантаження великогабаритного багажу.

* в залежност  в д комплектац  р вень оснащення може зм нюватись
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Білий (1D)

Гірчичний (AYE)

Стигла вишня (9H)

Червоногарячий (AJT)

Яскраве срібло (A3D) Титан (IM) Білий + Червоногарячий (AH1)

Червоногарячий + Чорний (AH4)

Стигла вишня (9H)

Блакитний (KU9)

Молочний + Чорний (AH2)Білий + Червоногарячий (AH1)

Блакитний + Білий (AH3)

Розміри (мм)

Кольори кузова

2,570 Колісна база 

4,140Довжина

1,800

1,593

Ширина 

Висота

1,576Колія (передня)

1,588Колія (задня)

   840Звіс (передній) 

Простір для голови (спереду) 1,006

Звіс (задній)     730

Простір для ніг (спереду) 1,040

Простір для ніг (позаду) 994

Простір для голови (позаду) 1,003

Простір для плечей (спереду) 1,410

Простір для плечей (позаду) 1,390

Зібравшись придбати новий Kia Soul, ви можете вибрати найпривабливіші кольори кузова та підходящі колеса.

840 2,570 730

4,140

1,588 (16” TIRE)
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1,576 (16” TIRE)
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Салатний (AE3) Яскраво зелений (AEB)Білий (1D)

Молочний (AYB)

Яскраве срібло (A3D)

Карамельний (ANB)

КОЛЬОРИ КУЗОВА, КОЛЕСА, РОЗМІРИ

Більший вибір, кращий Soul

*Доступні лише з такими кольорами кузова: Clear White (чисто-білий), Bright Silver (яскраво-срібний), Titanium Gray (сірий титан), Black Cherry (чорна вишня) та Inferno Red (червоногарячий).

Легкосплавні диски 235/45R 18”
Тип C (вставка - темно-сірий металік)

Легкосплавні диски 235/45R 18”
Тип D (червона вставка)*

Легкосплавні диски 215/55R 17”
(машинна обробка)

Сталеві диски 205/60R 16” Легкосплавні диски 235/45R 18”
Тип E (легований метал)

Легкосплавні диски 205/60R 16”
(пофарбовані у срібний колір)

Легкосплавні диски 235/45R 18”
Тип A (чорна вставка)

Легкосплавні диски 235/45R 18”
Тип B (срібна вставка)
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Новий Kia Soul — наша обіцянка 
бездоганної їзди — сьогодні та в 
майбутньому

Безпрецедентна 5-р чна гарант я* 
Насолоджуйтесь рухом, забудьте про проблем ! На кожний новий 
автомоб ль К А д  безпрецедентна гарант я протягом перших 
5 рок в експлуатац  або досягнення 150 тисяч к лометр в проб гу 
(в залежност  в д того, що настане ранше)* Вона поширю ться на 
будь-як  детал  автомоб ля  переда ться будь-якому наступному 
власнику при умов , що автомоб ль проходить регулярне техн чне 
обслуговування зг дно встановленого графку.

Програма KIA Assistance** – завжди допомога
Трир чне обслуговування вс м власникам нових автомоб л в KIA
В рамках програми надання асистантських послуг KIA 
Assistance кожен власник нового автомоб ля KIA отриму  пакет 
асистантського обслуговування строком на 3 роки.

  *  Детальну нформац ю про гарант ю на автомоб л  К А ви можете знайти на сайт  
www.kia.ua в розд л  ≪Серв с≫

**  K А Асистанс - програма надання асистанських послуг. Послуги нада  
ТОВ " вроАсистанс". Дзв нки на номер 0-800-504-909 безкоштовн  з  
стац онарних телефон в в Укра н  безкоштовн . Дзв нки з моб льних телефон в - 
зг дно тариф в оператор в.


