
De e-Soul.



Inspiratie komt niet toevallig. Inspiratie komt wanneer we onze comfortzone 
verlaten en nieuwe paden bewandelen. Wanneer we de wereld met een frisse 
blik en vanuit nieuwe perspectieven bekijken. We vinden ze wanneer we in 
beweging zijn. Kia wil u laten kennismaken met de inspirerende kracht van 
beweging zodat u alles uit uw creatieve vermogen kunt halen. Daarom bieden 
we u in alles wat we creëren de ruimte om inspiratie te vinden en de tijd om uw 
ideeën tot leven te brengen. Stap met ons mee in dit spannende avontuur en 
ontdek samen met Kia hoe beweging kan inspireren.

Beweging als inspiratie.
Ontdek het nieuwe Kia.



De Kia e-Soul volledig elektrische cross-over barst van de eigenzinnigheid: van 
zijn hippe en leuke buitenkant tot zijn speelse en comfortabele interieur en 
met zijn enorme honger naar avontuur met een bereik tot wel 452 km wanneer 
hij volledig is opgeladen. Wilt u uw e-Soul nog meer karakter geven? Kies 
dan voor ons stijlvolle SUV-pack met gedurfde voorbumper en dynamische 
zijdorpels. Kortom, deze auto brengt u helemaal in de stemming voor een 
buitengewone ervaring.*

Een intense ervaring.

* Uitrusting naargelang de versie.



Fris, hip en speels: in de volledig elektrische Kia e-Soul lacht een toekomst 
vol mogelijkheden u toe. Met zijn excentrieke design, inclusief oplaadpunt 
vooraan, zijn verbluffende interieur met ontspannende geluidgebonden 
sfeerverlichting, de nieuwste technologieën, waaronder de innovatieve Head-
Up-Display van Kia, plus een geavanceerde EV-aandrijving met een bereik tot 
wel 452 km wanneer volledig opgeladen, is dit een elektrische wagen met een 
eigen, uniek karakter. Net als zijn bestuurder.*

Vier het buitengewone.

* Uitrusting naargelang de versie.



De Kia e-Soul laat zijn persoonlijkheid vanuit elke hoek stralen! Achteraan is 
het iconische, krachtige 3D-design afgewerkt met futuristisch ogende, rondom 
doorlopende led achterlichten. Ze omsluiten het verticale kofferdeksel voor 
makkelijk laden en lossen en extra bagageruimte. Dankzij de afwerking met de 
kenmerkende vorm van de achterbumper en de dynamische extra modellering 
voor bijkomende stabiliteit laat de Kia e-Soul een speelse en blijvende indruk 
na waar anderen alleen maar kunnen van dromen.

Koester het uitzonderlijke.

* Uitrusting naargelang de versie.



Zet een stapje achteruit en bewonder het eigenzinnige, dynamische 
karakter van de Kia e-Soul met zijn herkenbare silhouet en strakke lijnen. 
Kijk vervolgens naar het opvallende Soul-logo op de C-zuil voor dat extra 
vleugje fun. Voeg daar de mogelijkheid aan toe om de buitenzijde van uw 
e-Soul te customizen met keuze uit 6 stijlvolle eenkleurige tinten en uit 
4 schitterende tweekleurige tinten die kleur combineren met metaaltinten.  
Met de ontwikkelde 17" lichtmetalen velgen maakt u het plaatje af en hebt  
u een auto die helemaal uw persoonlijkheid uitstraalt. 

Proef de aantrekkingskracht.

Full-led koplampen. De dubbele grootlichten en dimlichten zitten 
naadloos geïntegreerd in de gestroomlijnde voorzijde. Onderaan 
hebben ze standaard LED Daytime Running Lights.

Elektrisch zonnedak. De Kia e-Soul biedt als optie een enkel 
zonnedak in Pulse. Het dak kantelt en schuift uit zodat u frisse 
lucht naar binnen kunt laten.



Supervision Cluster. De goed zichtbare instrumentencluster omvat een 7" OLED 
display die u essentiële informatie toont, zoals de afgelegde afstand en hoever u 
nog kunt rijden voor u moet herladen.

Navigatiesysteem (standaard op Pulse, optie op Pure). Het 10.25" HD TFT-
LCD meertalige navigatiesysteem biedt een geavanceerde split-screen functie 
waarmee u tegelijk de navigatie-instructies, het weer en het kompas kunt bekijken 
alsook informatie over de batterijstatus, het beschikbare bereik en de locatie 
van het volgende laadstation. U kunt het startscherm ook personaliseren met 
een basic of geavanceerde lay-out. En er is nog meer! Het scherm biedt ook 
Bluetoothmultiverbinding. U kunt dus twee toestellen tegelijk aansluiten: een voor 
gewone verbinding en een voor audiostreaming.

Wanneer u plaatsneemt in de Kia e-Soul, gaat het plezier gewoon 
verder, met zijn kwalitatief hoogstaande, ruime interieur, slim 
ontworpen zetels, stijlvolle dashboard en inspirerende innovaties 
op het vlak van technologie, licht en geluid. Laat u meeslepen 
op de tonen van het premium Harman Kardon-soundsystem en 
zorg dat de sfeer goed zit met de 3D-geluidseffectverlichting op 
de deurstijlen die in 8 verschillende kleuren en 6 unieke thema’s 
meeknippert op het ritme van de muziek.*

Aanbid de verleiding.

* Uitrusting naargelang de versie.



Blijf verbonden. 
Laat u inspireren.
Bij Kia geloven we dat verbindingen eindeloos inspireren. En mogelijkheden 
scheppen om grootse ideeën waar te maken. In de auto, aan de telefoon, waar 
u ook bent en wat u ook zoekt. En dat is precies wat u zult vinden met de Kia 
Connect (UVO)-app en de on-board Kia Connect (UVO) services. Die houden 
uw auto voortdurend in de gaten en bieden naadloos informatie over uw reis. 
Blijf voortdurend op de hoogte aan boord via online navigatie en realtime 
info over het verkeer maar ook over laadstations, parkings, het weer en 
points of interest. Maar er is ook nog spraakherkenning en veel meer. Via 
de Kia Connect (UVO)-app krijgt u toegang tot user profile transfer, last-mile 
navigatie, valet parkeermodus, find my car, deurbediening en vele andere 
functies. Met zoveel binnen handbereik was er nog nooit een beter moment om 
van elke rit een echt inspirerende rit te maken.

Een handige verbinding. Ook wanneer u niet in uw auto  
zit, is het gebruik van de interactieve Kia Connect (UVO)-app 
op uw smartphone een simpele en handige manier om tijd  
te besparen en verbonden te blijven. Tik op de find my  
car-functie en vind uw auto in grote parkings of in onbekende 
straten. Zodra u de wagen geparkeerd hebt, loodst last-mile 
navigatie u naar uw eindbestemming. En als iemand anders 
achter het stuur kruipt, controleert de valet parkeermodus 
alles voor u. Plan uw reis op voorhand met send to car en 
controleer de status van uw voertuig voordat u vertrekt. 
Met deurbediening vergrendelt en ontgrendelt u deuren op 
afstand. En onder my trips staan uw vorige ritten samengevat. 

Altijd onderweg. Met de on-board Kia Connect (UVO) 
services hebt u toegang tot een hele resem naadloze en 
gedetailleerde informatie voor uw rit. Neem de snelste 
route naar elke bestemming met realtime verkeersinfo, 
waarbij de aanpassingen en geschatte aankomsttijd 
voortdurend bijgewerkt worden. Gebruik de Kia Connect 
(UVO) live services om het weer te volgen en beschikbare 
parkeerplaatsen, bezienswaardigheden en oplaadstations 
te vinden. Activeer de spraakherkenning en bedien alles 
handsfree. Wijzig of herstel uw voertuiginstellingen via 
user profile transfer. Open uw smartphoneagenda op uw 
navigatiescherm met de third-party calendar en laat u 
rechtstreeks naar de plaats van uw komende afspraken leiden.

Alles binnen handbereik. Wanneer u met een elektrische Kia 
rijdt, houden de Kia Connect (UVO)-app en de Kia Connect 
(UVO) on-board services u op de hoogte en in controle. Met de 
Kia Connect (UVO)-app kunt u het opladen op afstand starten, 
stoppen en plannen via battery charging. Met de Kia Connect 
(UVO) on-board services vindt u een oplaadpunt onder live 
EV stations. En via de gegevens van het up-to-date realtime 
netwerk kunt u gemakkelijk oplaadpunten zoeken en andere 
info zoals de beschikbaarheid van stekkers en compatibele 
connectortypes raadplegen.

Veiligheid & ondersteuning. Met Kia Connect (UVO) blijven 
u en uw wagen veilig dankzij een aantal baanbrekende 
meldingen op afstand. Voertuigstatus biedt een uitgebreid 
overzicht van uw auto, zoals raamvergrendeling, batterijniveau 
en andere belangrijke diagnose-informatie. Kia Connect (UVO) 
stuurt u ook belangrijke alarmmeldingen. Het anti-theft alarm 
waarschuwt u voor mogelijke inbraken. Het vehicle idle alarm 
verwittigt als u vergeet dat de motor draait terwijl u in de 
parkeerstand staat (versnelling P) en de deur opent.

De afgebeelde Kia Connect (UVO)-schermen dienen enkel ter illustratie en tonen niet altijd de meest recente versie van de Kia Connect (UVO)-app en Kia 
Connect (UVO) on-board services.  Voor vragen over regelgeving of wettelijke details kunt u de gebruiksvoorwaarden van Kia Connect (UVO) raadplegen.

*  Informatie- en controleservice voor uw Kia. Deze services worden gratis aangeboden voor een periode van zeven jaar, die van start gaat op de dag dat de 
wagen aan zijn eerste eigenaar wordt verkocht (d.w.z. het moment waarop de eerste aankoopovereenkomst ingaat) en kunnen tijdens die periode worden 
gewijzigd. Voor meer informatie over de werkwijze en de gebruiksvoorwaarden kunt u terecht bij uw Kia-partner en op kia.com. Smartphone met iOS- of 
Android-besturingssysteem en gsm-contract met data-abonnement noodzakelijk (meerkost).



Forward Collision-Avoidance Assist (FCA). De  Kia e-Soul maakt gebruik van het FCA-systeem 
van Kia om ongevallen te vermijden of hun impact te verminderen. Het systeem houdt de snelheid 
van het voertuig en de afstand tussen de auto en andere voertuigen, fietsers en voetgangers in de 
gaten en waarschuwt de bestuurder voor mogelijk botsingsgevaar via een visuele waarschuwing. 
Het stuur geeft bovendien een voelbare respons. Als de bestuurder hier niet op reageert, zal de auto 
automatisch remmen.

Waardeer de efficiëntie.

Smart Cruise Control (SCC). Dankzij een 
camera en radar vooraan regelt de Smart Cruise 
Control zowel de snelheid van het voertuig als 
de afstand tot de auto voor u. Wanneer het 
voertuig voor u een versnelling hoger schakelt, 
zal de e-Soul versnellen tot de ingestelde 
snelheid. Als het voertuig voor u vaart mindert 
en de vooraf bepaalde veilige afstand niet kan 
worden behouden, zal het systeem de snelheid 
verminderen of zelfs de auto laten stoppen. Een 
nuttige functie, vooral bij stapvoets verkeer.

De Kia e-Soul staat in het teken van avontuur en plezier. Toch geeft het 
een goed gevoel, te weten dat u ook permanent beschermd wordt met de 
ADAS van Kia (Advanced Driver Assistance Systems). Deze reeks intelligente 
veiligheidsinnovaties helpen om gevaren en stress te verminderen die  
inherent zijn aan de huidige verkeerssituatie. Op die manier maken we uw  
rit makkelijker en aangenamer.

Lane Following Assist (LFA). Dit systeem 
betekent een gigantische stap in de richting 
van semi-automatisch rijden. LFA controleert 
het versnellen, remmen en sturen op basis van 
uw voorliggers. Dat maakt filerijden makkelijker 
en veiliger. Het systeem gebruikt camera- en 
radarsensoren om een veilige afstand te 
bewaren ten opzichte van het voertuig voor u en 
monitort de wegmarkeringen om uw auto in het 
midden van het rijvak te houden. LFA is actief 
tussen 0 en 130 km/u.

Lane Keeping Assist (LKAS) met DAW en HBA. 
Wanneer u begint af te wijken van uw baanvak, 
geeft LKAS u een waarschuwing en stuurt het 
systeem u zelfs terug naar uw originele positie. 
Wanneer u de concentratie verliest tijdens het 
rijden, geeft het “Driver Attention Warning” 
(DAW)-systeem een geluidssignaal en toont een 
waarschuwingssymbool. Bijkomend schakelt het 
High Beam Assist (HBA)-systeem automatisch 
over op de dimlichten om andere bestuurders ‘s 
nachts niet te verblinden. Daarna schakelt het 
systeem automatisch terug naar de grote lichten.

Dodehoekdetectie (BCW) (Smart Pack op 
Pulse). Dodehoekdetectie gebruikt sensoren die 
de zij- en achterkant van de auto nauwlettend in 
de gaten houden en waarschuwt de bestuurder 
met visuele signalen voor voertuigen in de dode 
hoek, waardoor u eenvoudiger en veiliger van 
rijstrook verandert.

Blind-Spot Collision-Avoidance Assist Rear 
(BCA-R) (Smart Pack op Pulse). Het BCA-R-
systeem gebruikt radarsensoren om de omgeving 
links en rechts van de auto te controleren en om u 
te waarschuwen of zelfs actief te remmen wanneer 
er aan een van de zijkanten verkeer aankomt.



Head-Up-Display (HUD) (Smart Pack op Pulse). Het innovatieve Head-Up-Display (HUD)-combinatietype van Kia minimaliseert 
afleidingen door de belangrijkste rijkenmerken zoals uw snelheid, veiligheidsiconen en stapsgewijze navigatieaanwijzingen direct op het 
glazen paneel boven het instrumentenbord te projecteren. Daarnaast krijgt u ook audio-informatie.

Beleef de opwinding.
De Kia e-Soul is het bewijs dat een elektrische auto karakter en 
opwinding kan combineren met de nieuwste technologieën en alle 
voordelen van een cross-over om zo elke vorm van groener rijden  
echt uitnodigend te maken.

Sound Mood Lighting (op Pulse). In de  e-Soul wordt uw 
rijervaring nog spectaculairder dankzij de fantastische ‘Sound 
Mood Lighting’-functionaliteit van Kia. Het systeem past zich 
perfect aan uw muzikale voorkeuren aan met 8 verschillende 
kleuren en 6 unieke thema’s waaruit u kunt kiezen via het 
gesplitste navigatiescherm. En er is nog meer: de intensiteit 
van de kleur verandert niet alleen volgens de muziek die 
wordt afgespeeld, daarnaast verandert de helderheid van de 
sfeerverlichting ook volgens het geluidsvolume.

Drive Mode Selection. De Kia e-Soul past zich aan uw favoriete 
rijstijl aan. Kies voor de stand ‘Normal’ voor een complete 
rijervaring die geoptimaliseerd is voor de typische chauffeur, 
of voor de standen ‘Eco’ of ‘Eco+’ om het elektrische bereik 
te maximaliseren. In de Sportstand met sterkere stuur- en 
motorreacties wordt de dynamische rijervaring dan weer 
gemaximaliseerd.

Wireless Phone Charger (Smart Pack op Pulse). Profiteer van 
handig, draadloos opladen door uw compatibele smartphone op 
de draadloze telefoonoplader te plaatsen in de centrale console. 
Het systeem waarschuwt u zelfs als u een toestel op de lader laat 
liggen bij het uitstappen.

Verwarmde en geventileerde zetels (Leder Pack op Pulse). 
Zowel de bestuurders- als de passagierszetel vooraan wordt 
speciaal geventileerd voor extra comfort. Er zitten ventilatoren 
in de zitting en de kussens van de rugleuning die koele lucht 
blazen voor de nodige verfrissing op warme dagen. In de winter 
houden de zetelverwarming vooraan (standaard in Pulse) en de 
rugverwarming u dan weer lekker warm.



Energy-efficient Heat Pump system (optie op Pulse met 
64kWh batterij). Het warmtepompsysteem van de Kia e-Soul 
helpt energie te besparen en het rijbereik te vergroten door de 
gerecupereerde restwarmte te gebruiken die wordt afgegeven 
door het koelwater voor de elektrische aandrijving.

Energiebesparend individueel aircosysteem. Door individuele 
zones te selecteren kunt u de airconditioning beperken tot de 
bestuurderszone, waardoor het energieverbruik voor de niet-
gebruikte zone vermindert en de rijafstand van de Kia e-Soul 
groter wordt.

Regeneratief Remmen. Om een uiterst efficiënte rijervaring 
en een groter bereik van de batterij te garanderen, is de e-Soul 
uitgerust met een regeneratief remsysteem van de volgende 
generatie met twee standen volgens de rijomstandigheden.  
Door ‘Single Pedal’ te selecteren of de linker schakelpaddle 
achter het stuur minimaal 0,5 seconde vast te houden, kunt u 
de auto tot stilstand brengen zonder de rempedaal te gebruiken. 
Wanneer u de linkerpaddle loslaat of de rechter schakelpaddle 
activeert, schakelt het systeem terug naar de standaardmodus.

Battery Heating System (op Pulse). Het batterijpack 
dat zich onder de Kia e-Soul Pulse bevindt, omvat een 
batterijverwarmingssysteem dat de batterijbodem bij koudere 
temperaturen opwarmt om zo een vlot vertrek te garanderen. 
Het helpt ook plots energieverlies in de batterij door koude 
weersomstandigheden te verminderen. Programmeer het 
batterijopwarmingssysteem eenvoudig op een specifiek tijdstip 
door, voor dat u vertrekt, gebruik te maken van het 10,25" 
aanraakscherm.

Programmeerbaar opladen. Met het handige 10,25" 
aanraakscherm kunt u het moment waarop u uw Kia e-Soul wilt 
laten opladen vooraf instellen, bijvoorbeeld als u wilt profiteren 
van goedkopere nachttarieven. 
Elektrische motor. De efficiënte lichtgewichtbatterij van de Kia 
e-Soul bevindt zich onder de vloer en biedt twee flexibele en 
energie-efficiënte oplossingen. 

Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische wagens (EV) zijn 
ontworpen om lang mee te gaan. Deze batterijen gaan vergezeld van een  
garantie van 7 jaar vanaf de eerste inschrijving of van 150.000 km, wat er 
ook eerst komt. Voor EV’s garandeert Kia een batterijcapaciteit van 70%. Om 
een capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken, raadpleegt u de 
handleiding. Meer informatie over de Kia-garantie op www.Kia.com.

Batterij 64 kWh/motor 150 kWh Batterij 39,2 kWh/motor 100 kWh

Snel opladen in 42 minuten  
(van 20 tot 80%)*

Normaal opladen in 9,5 uur  
(tot 100 %)

Snel opladen in 42 minuten  
(van 20 tot 80%)**

Normaal opladen in 6,5 uur  
(tot 100 %)

De nieuwe Kia e-Soul geeft extra punch aan elektrisch rijden door te zorgen 
voor de perfecte combinatie tussen fun, stijl en respect voor het milieu. 
Vanaf het moment dat u de startknop indrukt, kunt u uitkijken naar een  
snel reagerende elektrische motor met een maximumversnelling van  
0 naar 100 km/u in 7,9 seconden en een maximumsnelheid van 167 km/u. 
Bovendien zijn er twee afstandsbereiken beschikbaar voor een enkele 
laadbeurt: ofwel het lange bereik, dat gaat tot 452 km, of het middellange 
bereik, dat gaat tot 277 km.

Ervaar het uithoudingsvermogen.

* op een snellader van 80 kW of meer                                  ** op een snellader van 50 kW of meer



Bij de Kia e-Soul is de binnenkant even opwindend als de buitenkant, met levendige 
opties, zorgvuldig geselecteerde materialen en gedurfde bekleding. Voor de 
zetels kunt u kiezen tussen textiel, leder of een combinatie van beide. Alles wordt 
ontworpen voor perfect comfort en stijl.

Val voor exclusiviteit.

Zwarte lederen zetelbekleding (optie Leder 
Pack op Pulse). Zitting met luxe geperforeerd 
zwart leder en grijze stiksels. Ook inclusief mat 
verchroomde binnendeurklink en deurafwerking 
in donker zilver met armsteun in imitatieleder. 

Ook beschikbaar met een grijs accent in het 
interieur en zittingen in geperforeerd grijs leder 
met grijze stiksels.

Zwarte lederen zetelbekleding en rode 
kleurpack (optie op Pulse). Zetels in luxe 
geperforeerd zwart leder met rode stiksels, mat 
verchroomde binnendeurklink en rode afwerking 
van de deur met een armsteun in imitatieleder 
met rode stiksels.

Zwarte stoffen zetelbekleding (standaard op 
Pulse) en groene kleurpack (optie op Pulse). 
Zwart interieur met zetels in stijlvol zwarte 
gebreide en tricotstoffen, met grijze stiksels, 
een mat verchroomde binnendeurklink en 
bijkomende afwerking van de deur in donker 
zilver met een armsteun in imitatieleder met 
grijze stiksels. Andere opties zijn bijvoorbeeld 
groene stiksels en groene deurafwerking.

Zwarte stoffen zetelbekleding (Pure). Zwart interieur met zetels in stijlvol zwarte geweven en tricotstoffen, zilveren 
binnendeurklink en extra afwerking van de armsteun in imitatieleder.



De Kia e-Soul is ontworpen om de vreugde te vieren van perfecte harmonie 
tussen natuur en technologie. Hij is beschikbaar in 6 stijlvolle eenkleurige 
tinten en 4 schitterende tweekleurige tinten die kleur combineren met 
metaaltinten. Wat u ook kiest, uw rijervaring wordt keer op keer puur genieten.

Bewonder de buitenzijde.

Eenkleurige koetswerk metaalkleuren Eenkleurige koetswerk metaalkleuren*

Snow White Pearl (SWP) Clear White + Inferno Red (AH1)Cherry Black (9H)

Inferno Red + Cherry Black (AH4)Neptune Blue (B3A)

Cherry Black + Inferno Red (AH5)Gravity Grey (KDG)

Neptune Blue + Cherry Black (SE2)Inferno Red (AJR) Mars Orange (M3R)

* niet combineerbaar met elektrisch open dak



Het geheim van een eigen stijl die eruit springt, zijn de accessoires die u toevoegt.  
En bij de Kia e-Soul hebt u een hele reeks extra’s beschikbaar voor nog meer flair,  
comfort en bescherming. Van unieke stickers tot designer interieuraccessoires en nog  
veel meer. Vraag uw Kia-dealer naar het volledige aanbod.

Versterk de ervaring.

Stickers, boemerang. Benadruk de strakke lijnen van uw Kia 
e-Soul met deze stickers. De boemerangs laten een indruk na 
die terug naar boven komt telkens wanneer iemand aan uw auto 
denkt. Beschikbaar in chili red, sea blue en black metallic.

Koffermat. Of u nu uw huisdier, uw wekelijkse boodschappen of 
de bagage van uw hele familie vervoert, deze op maat gemaakte 
mat zorgt ervoor dat uw koffer er netjes, nieuw en stijlvol blijft 
uitzien. Ook op lange termijn.

Achterbumperrand. Hoe nat, modderig of smerig het ook wordt, 
met deze op maat gemaakte rand is uw kofferruimte beschermd. 
Hij is duurzaam, antislip en waterbestendig, met opstaande randen. 
Bovendien is het design hetzelfde als dat van de all-weathermatten, 
zodat ze het interieur van uw e-Soul helemaal afmaken.

Matten voor alle weersomstandigheden. Welk avontuur u ook 
beleefd hebt, u hoeft zich alvast geen zorgen te maken over 
natte, modderige of zanderige schoenen wanneer u terug in de 
auto stapt. Deze stijlvol ontworpen en duurzame vloermatten 
vormen met hun bijpassende design de perfecte aanvulling voor 
de kofferrand.

Textiel vloermatten, velours. Houd uw passagiersruimte langer 
schoon. Deze kwalitatief hoogstaande vloermatten in velours 
beschermen het interieur van uw e-Soul tegen dagdagelijks 
vuil. Op de matten vooraan staat het Soul-logo. Ze worden op 
hun plaats gehouden met bevestigingspunten en dankzij een 
antisliplaag aan de onderkant.

Mode 3-laadkabel. Laad uw nieuw elektrisch voertuig snel en 
in alle eenvoud op. De Mode 3-laadkabel is langs beide zijden 
uitgerust met Type 2-aansluitingen en kan gebruikt worden voor 
dagelijkse oplaadbeurten op openbare en private laadpunten met 
Type 2-stopcontacten. 



17" lichtmetalen velgen

Velgen

Technische kenmerkenAfmetingen (mm

Geniet van het element.
De Kia e-Soul biedt u een waaier aan extra’s en opties om uw elektrische 
rijervaring nog meer karakter en persoonlijkheid te verlenen.

Totale lengte 4,220

Totale breedte 1,825

Totale hoogte 1,605

Wielbasis 2,600

39 kWh 64 kWh

Elektrische motor Type Permanent Magnet Synchronous Motor

Max. geleverd vermogen (kW) 100 150

Max. koppel (Nm) 395 395

Batterij Type LIPB (Lithium-Ion polymeerbatterij)

Spanning (V) 327 356

Capaciteit (kWh) 120 180

Energie (kWh) 39.2 64

Vermogen (kW) 104 170

Gewicht (kg) 317 457

Prestaties Versnelling (sec./0 tot 100 km/u) 9.9 7.9

Maximale snelheid 157 167

Zuiver elektrisch vermogen (km) 276 452

Energieverbruik (kWh/km) (gecombineerd) 156 157

Leeggewicht (kg) (max.) 1,593 1,758

Totaal gewicht voertuig (kg) 2,025 2,180

Totale lengte 1,565

Totale breedte 1,575

Overhang (voorzijde) 890

Overhang (achterzijde) 730

Beenruimte (voor/achter) 1,044/927

Hoofdruimte (voor/achter) 1,013/988 (zonder zonnedak) 
   973/988 (met zonnedak)

Schouderruimte (voor/achter) 1,410/1,390

Inhoud koffer (VDA) (l)  
zetels recht / neergeklapt 1,339



Gerust onderweg.
Bij de aanschaf van een nieuwe Kia willen we dat u zich helemaal één voelt met uw wagen. Niet alleen 
vandaag maar ook de komende jaren. Daarom gelden er voor elke nieuwe Kia exclusieve uitgebreide 
garanties. 

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt.
U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com. Lees alles over Kia en onze nieuwe modellen. Kom meer 
te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar 
aardgas, en de hybride en brandstofceltechnologie. Of lees waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum 
momenteel werkt.

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële partner van zowel  
de UEFA als de FIFA. We sponsoren de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal.

Financiering
Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden die optimaal is afgestemd  
op uw behoeften. Hij of zij geeft u graag meer informatie.

Voertuiggarantie van 7 jaar. Elke nieuwe Kia heeft een 
garantie van 7 jaar/ 150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; vanaf 
4 jaar 150.000 km). Deze ‘bumper tot bumper’-garantie is 
gratis en overdraagbaar op volgende eigenaars, op voorwaarde 
dat de auto regelmatig wordt onderhouden volgens het 
onderhoudsschema.

7 jaar EV/HEV/PHEV batterijgarantie van Kia. Wanneer u 
overstapt op een elektrische (EV), hybride elektrische (HEV) 
of Plug-in hybride (PHEV) Kia, is het goed om te weten dat 
onze batterijen gebouwd zijn om lang mee te gaan*. Daarom 
bieden we u graag 7 jaar garantie vanaf de eerste inschrijving 
of 150.000 km, afhankelijk van wat er eerst komt. Ook voor 

batterijen met een laag voltage (48 V en 12 V) in mild-hybride 
elektrische Kia-wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie voor 
een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht 
het aantal kilometers op de teller. Dit betekent dat u jarenlang 
kunt genieten van ons milieuvriendelijk assortiment, elke dag 
opnieuw. 

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten 
Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige 
bescherming en blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende 
bescherming tegen corrosie en een garantie van 12 jaar tegen 

roesten van binnenuit.

* Kia’s lithium-ionbatterijen met hoog voltage in elektrische (EV), hybride 
elektrische (HEV) en plug-in hybride elektrische wagens (PHEV) zijn 
ontworpen om lang mee te gaan. Deze batterijen gaan vergezeld van 
een garantie van 7 jaar vanaf de eerste inschrijving of van 150.000 km, 
wat er ook eerst komt. Voor batterijen met een laag voltage (48 V en 
12 V) in mild-hybride elektrische wagens (MHEV) geldt de Kia-garantie 
voor een periode van 2 jaar vanaf de eerste inschrijving, ongeacht het 
aantal kilometers op de teller. Voor EV’s en PHEV’s garandeert Kia een 
batterijcapaciteit van 70%. Een vermindering van de batterijcapaciteit 
in HEV’s en MHEV’s wordt niet gedekt door de garantie. Om een 
capaciteitsvermindering tot een minimum te beperken, raadpleegt u de 
handleiding. Meer informatie over de Kia-garantie op www.Kia.com.
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Kia Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
T 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van druk en 
kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De modellen en specificaties in 
deze brochure kunnen verschillen van de modellen in uw land. 
Door de beperkingen van het drukproces kunnen de afgebeelde koetswerkkleuren licht 
verschillen van de werkelijke kleuren. Voor de meest recente informatie kunt u terecht 
bij uw lokale Kia-dealer.

1) 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door 
Kia Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een 
origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van 
de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie.

Informatie over de banden met betrekking tot brandstofefficiëntie en andere parameters volgens verordening 
(EU) 2020/740 zijn beschikbaar op onze website, ga naarhttps://www.kia.com/be/nl/kopen/bandenlabels.  
De informatie over banden zoals aangegeven is alleen ter informatie.


