
Soul EV
Premium

Synchronní AC elektromotor

Barva exteriéru
Clear White

Kola
16" hliníkové disky kol s
pneumatikami 205/60 a nízkým
valivým odporem

Úroveň výbavy /

Motor

869,980 Kč

Design 0 Kč

Možnosti 0 Kč

Další 0 Kč

Celková cena

869,980 Kč



Uvedená cena včetně DPH

Vaše konfigurace

Design

Barva exteriéru

Clear White 0 Kč

Kola

16" hliníkové disky kol s pneumatikami 205/60 a nízkým valivým odporem 0 Kč

Funkce

Bezpečnost

Asistent pro rozjezd do kopce HAC

Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)

Elektronický stabilizacní systém ESC

Systém kontroly trakce TCS

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla

Rozdělovač brzdného tlaku EBD

Antiblokovací systém ABS

Systém řízení stability vozidla VSM

Boční airbagy pro přední sedadla

Sedadla

Vyhřívaná přední sedadla

Výškově stavitelné sedadlo řidiče

Čalounění sedadel - látkové

Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60/40

Předpínače bezpečnostních pásů

Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech



Indikace nezapnutých pásů

Exteriér

Vnější kliky a zpětná zrcátka v barvě karoserie

Hlavní světlomety - tlumené projektorové, dálkové projektorové

Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)

Maska s dobíjecím portem (standartní / rychlodobíjení CHAdeMO)

Maska chladiče - v barvě karoserie

Denní svícení LED

Přední mlhové světlomety

Dvoubarevné provedení karoserie

Nárazníky v barvě karoserie

Zadní světlomety LED

Zatmavená boční skla druhé řady dveří a zadních dveří

Solární čelní a přední boční skla

Dojezdová sada

Vymoženosti

Tempomat s omezovačem rychlosti

Elektrochromatické zpětné zrcátko

Bezfreonová elektronická klimatizace (jednozónová)

Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko

Elektrochromatické zpětné zrcátkoVnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná,

elektricky sklopná

Elektrické ovládání předních a zadních oken s bezpečnostní funkcí

Zásuvka 12V ve středovém panelu - 2ks

Interiér

Přístrojová deska Supervision 3,5" s barevným displejem OLED

Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou

Výškově a podélně stavitelný volant



 
KIA MOTOR CZECH s.r.o. 
V Oblouku 128 Čestlice, Praha - východ 252 43 Průhonice 
 
INFOLINKA KIA 222 999 333 
Provozní doba: Po - Pá: 9:00 - 17:00 
e-mail: kia-info@kia.cz 
 
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Kia Motors Czech s.r.o a nezavazují k uzavření
smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

 

Kůží potažený volant a hlavice řadící páky, vyhřívaný

Technologie

Měřič tlaku v pneumatikách (TPMS)


