KIA SOUL EV 150KW 2WD
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Двигател:
Скорсти:
Задвижване:
Работен обем (cm3)
Макс. мощност (hp/kW)
Макс. въртящ момент (Nm/Rpm)
Макс. скорост (km/h)
Ускорение 0-100км/ч (sec.)
Разход-Градско (ВатЧаса / Килом.)
Разход-Извънградско (ВатЧаса / Килом.)
Комбиниран разход (ВатЧаса / Килом.)
Емисии CO2-комбинирани (g/km)
Брой места
Цвят /код/

Базова цена:
150 kW / 356V Синхронизиран Електродвигател работещ на Променлив ток
Безстепенна Автоматична скоростна кутия - Редуктурен тип
FWD - Задвижване на предните колела
0
Дължина (mm)
204
/ 150
Ширина (mm)
395 / 0 ~ 3600
Височина (mm)
167
Просвет/клиренс (mm)
7.8
Междуосие (mm)
n/a
Обем на багажника (VDA, Litres)
n/a
Собствено тегло (kg)
Мин. диаметър на завой (m)
~147 Wh/Km
0
Zero Emission Vehicle
Батерията (Волтаж/Капацитет/Мощност)
5
Макс. Пробег с едно зареждане (km)
Бял "Clear White" /1D/
Интериор /код/

82 990

Лева с ДДС

4 140
1 800
1 593
151
2 570
281 / 891
1 548
10.6
356V / 180Ah / 64 kWh
~480
Сив-Двуцветен /BF6/

ВНИМАНИЕ: Посочените в тази листа данни са валидни към момента на отпечатването. КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ не носи отговорност при промяна в моделната гама от страна на завода производител.
КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за допуснати печатни грешки. Преди подписване на договор, най-учтиво Ви молим да потърсите точна информация за серийното и допълнително
оборудване от вашия консултант. Гаранцията на автомобилите е до 7 години, до 150 000 км - описна в гаранционната книжка.
ВАЖНО: Гаранцията на
Силовата Батерията е 7 години до 150 000 км - описна в гаранционната книжка.

ОБОРУДВАНЕ
Интериор:

Автоматична климатична система "Климатроник" с индивидуална зона за Водача
Волан с регулиране по височина и дълбочина
MDPS (Motor Driven Power Steering ) Електроусилвател за Волана
"Super Vision" километражи с 3,5-инчов OLED дисплей
SMART KEY - Система за безключов достъп до купето
START/STOP - Button-Engine start system
Кори на вартите и Преден подлакътник - декорирани с кожа
Кожен пакет: Волан и Лост за скоростите
Кожена облицовка на сенника на Километражите
Подгряване на предните седалки
Подгряване на Волана
Мултифункционален волан с управление на Аудиосистемата
Круиз контрол с управление от волана + "Speed limiter" система за контрол на скоростта
"Active ECO" ECO бутон за спестяване на енергия на централната конзола
Електрически стъкла - Предни и Задни, за Водача с Ауто-функция
Дигитален Часовник разположен на централната конзола
Навигационна система с 10.25-инчов дисплей + RDS
AUX + USB входове за външни аудиоизточници, с Илюминация
Борд компютър
Регулиране на шофьорската седалка по височина
Сенници с вградени огледала, с осветление
Таванна конзола с лампа за четене и отделение за очила
Централна лампа за осветление на интериора
"Piano White" декорация за централната конзола, панела на скоростния лост и вратите
"Хром" пакет за интериора
Преден подлакътник с отделение за предмети
Отделение за предмети в страничната част на седалката на Предния пасажер
Джобове на вратите - предни и задни с отделения за бутилки
6:4 Делими, Падащи задни Облегалки
12V извод на централната конзола
Осветление за багажното отделение
Кора покриваща багажното отделение
Органайзер за багаж под кората на багажника
Мрежа за укрепване на багажа
Куки за укрепване на багажа в Багажното отделение

Екстериор:
16-инчови Алуминиеви лети джанти с EV дизайн, с гуми 205/60 R16
Странични огледала Ел-управляеми и Отопляеми - в цета на купето
Ел. сгъваеми Странични огледала - с вградени мигачи
Фарове - Прожекторни, без рефлектори
LED DRL Дневни светлини + LED габаритни светлини
LED задни светлини
Фарове за мъгла, конвенционални отпред и отзад
LED Трети стоп
Соларни стъкла - Челно стъкло и стъкла на Предните врати
"Privacy Glass" фабрично затъмнени задни стъкла - от B-колоната назад
Аеро-динамични предни чистачки с намалено съпротивление
Чистачка за стъклото на 5-та врата със система за почистване
Брони в цвета на купето с цветни елементи
Сигурност:
Камера за движение на заден ход
FCA (Front Collision Warning Assyst)
DAW (Driver Attention Warning)
EPB Елетрическа ръчна спирачка
"Bluetooth" Хендс фрий система с гласови команди, управление от волана
Светлинен асистент: Автоматични фарове + "Escort" функция
ECM Електро-Хроматично огледало за обратно виждане
"Auto Defoger" Система против замъгляване на стъклата
ABS (Anti-lock Brake System) + BAS (Brake force Assist System)
ESC (Electronic Stability Control) + HAC (Hill start Assistant Control)
VSM (Vehicle Stability Management) + ESS (Emergency Stop System)
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) - Контрол на налягането в гумите
Индикатор за ниско ниво на течноста за чистачките
AIRBAG - Фронтални въздушни възглавници отпред
AIRBAG - Предни странични въздушни възглавници - за торса
AIRBAG - Въздушни възглавници - Завеса за предни и задни врати
3-точкови предпазни колани отпред и отзад
Предни подглавници - изтеглящи се, с регулиране по Височина
Задни подглавници с регулиране по височина
Auto lock - система за Автоматично заключване на вратите при движение
Шоков сензор за автоматично отключване при удар
"ISO-Fix" куки за закрепване на детска седалка на 2ри ред
"Tire Mobility Kit" комплект за ремонт на гуми - Компресор и Лепило
Имобилайзер

EV-Специализирано оборудване:
Порт за зареждане
AC стандартен порт за зареждане
DC Порт за бързо зареждане с Постоянен ток (EUROPE TYPE COMBO)
OBC (On-Board Charger)
Бордово зарядно устройство
7.2kW мощност
ICCB (In-Cable Control Box)
Адаптер за зареждане от мрежата
С кабел за зареждане на Променлив ток 230v(за Европа) от Нормален контакт
Режими на скоростната кутия
D : Drive / B : Режим за максимално зареждане използвайки енергията от спиране
High Voltage PTC Heater
Система за подгряване на купето и батерията
Heat Pump System
Термопомпа използваща остатъчната топлина за климатик и подгряване на елементи по Силовата електроника

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:
Алармена система
Комплект текстилни стелки - Фабрични
Еко такса - Дължима на основание чл.7, ал.1 от ПМС 137 при продажба на автомобил

ЦЕНА НА ОПЦИЯТА:
300
190
138
ЦЕНА НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБОРУДВАНЕ:
628
КРАЙНА ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС: 83 618

Доставка:

150

Дни

Офертата е валидна до:

0700 14 777 - KIA MOTORS BULGARIA - www.kia.bg

30 декември 2020

