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De Kia
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Instapklaar

We vertrokken van een gedurfd en bekroond 

design en katapulteerden het rechtstreeks naar de 

toekomst. De Kia Soul werd vanbinnen en vanbuiten 

versterkt en verfijnd, met een sportieve, gespierde 

stijl, tal van baanbrekende technologieën en een nog 

meeslepender rijgedrag.

De Kia Soul

Robuuste wielkasten, omhullende 
ruiten en de onmiddellijk herkenbare 
hoge, geblokte schouders van de Soul 
creëren onmiddellijk een krachtige, 
opvallende uitstraling op de weg.
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KWALITEIT

Karakter om op te bouwen
De Kia Soul ziet er niet alleen geweldig uit, hij is ook doordrongen 

van een heel eigen, unieke persoonlijkheid. De Soul is zelfs zo 

goed gebouwd dat we hem net als alle andere Kia-modellen 

leveren met onze toonaangevende zeven jaar garantie. Die 

complete garantie is bovendien gratis en overdraagbaar aan de 

volgende eigenaars.

7 jaar fabrieksgarantie
7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het 
eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking 
gedurende de eerste 3 jaar).
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DESIGNKENMERKEN EXTERIEUR

Fris, funky en geraffineerd
Bekijk de Kia Soul in detail en u vindt tal van opvallende designaccenten: 

de knappe tweekleurige koetswerkuitvoeringen, de uniek gevormde koplampen met 

led-technologie en de verticaal opgestelde achterlichten zijn maar enkele van de 

nieuwe designkenmerken die de Kia Soul zo opwindend maken.

Led-dagrijlichten:
De led-dagrijlichten benadrukken uw 
aanwezigheid overdag.

Led-achterlichtblokken:
De typische led-achterlichten van de Kia Soul 
combineren een uitmuntende zichtbaarheid met 
een geavanceerde stijl.

Elektrische buitenspiegels:
Deze spiegels zijn elektrisch verstelbaar, 
verwarmbaar en (naargelang de versies) 
inklapbaar. Naargelang het gekozen 
uitrustingsniveau zijn ze uitgevoerd in zwarte of 
in zwarte hoogglans. 

Achterklep:
De brede achterklep in rugzakstijl draagt bij tot 
de krachtige uitstraling op de weg.
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INTERIEURDESIGN

Tilt de wowfactor naar een hoger niveau
Het unieke, cirkelvormige interieurthema van de Kia Soul inspireert zich op ronde golven: de ronde 

versnellingspookknop, de cirkelvormige groepen van bedieningstoetsen en de sferische, hoog 

gemonteerde ‘zwevende’ tweeters dragen allemaal bij tot de organische, frisse aantrekkingskracht. 

Het enige dat u nog moet doen, is uw favoriete muziek toevoegen.
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Start-stopknop voor de motor:
De start-stopknop voor de 
motor, die het geheel een 
sportieve toets geeft, kreeg 
een handige plaats naast de 
versnellingspook (naargelang  
de versies).
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INTERIEURDESIGN

Functionaliteit en stijl perfect hand in hand
Elk aspect van het iconische Soul-design is er voor een reden. Onze designers hebben dan ook een 

perfecte mix van raffinement en functionaliteit gecreëerd.
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‘Feel good’ -auto:
Het ergonomisch ontworpen en 
lederomrande stuur garandeert 
een intuïtieve bediening van het 
audiosysteem, de snelheidsregelaar 
en de Bluetooth-verbinding 
maar ook van de ‘Flex Steer’ - en 
boordcomputerfuncties.  
De uitrustingen kunnen variëren 
naargelang de versies

Nieuw instrumentenbord:
Het hoogtechnologische 
instrumentenbord werd 
hertekend en combineert nu 
verzonken wijzerplaten met een 
perfect leesbaar 4,3” tft-scherm, 
dat een brede waaier aan nuttige 
gegevens over de auto weergeeft. 
(naargelang de versies)

Focus op kwaliteit:
Zacht aanvoelende materialen 
in het hele interieur en 
aandacht voor details zoals 
het fijn gestikte leder (optie 
beschikbaar naargelang de versie) 
dragen bij tot de geraffineerde 
aantrekkingskracht van de Soul.
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Navigatiesysteem met 8” -aanraakscherm 
(naargelang de versies)
Het 8” grote scherm verhoogt de leesbaarheid 
terwijl de aanraakgevoeligheid de bediening 
van het audio- en navigatiesysteem en 
visuele toepassingen bevordert. Het omvat 
een parkeercamera, een RDS-systeem 
(Radio Data System), een DAB-tuner (Digital 
Audio Broadcasting), Bluetooth en een 
interne versterker.

Soundsysteem van Infinity (beschikbaar 
naargelang de versie)
Het premium soundsysteem 
van Infinity® (standaard met het 
navigatiesysteem) telt acht luidsprekers 
en een krachtige externe versterker. 
De verlichting heeft sfeerlampen in de 
voordeuren die pulseren op de maat van 
de muziek. 
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INTERIEURTECHNOLOGIE/CONNECTIVITEIT

Waar technologie iedereen als muziek 
in de oren klinkt
Een instrumentenbord met naargelang de versie 4,3” groot tft-scherm, een nieuw 

8” -navigatiesysteem, een hoogwaardig soundsysteem... De nieuwe Kia Soul staat bol van de 

nieuwste toptechnologie en toont zich uitermate praktisch zodat u vol kunt genieten van elke rit.

‘Supervision’ -instrumentenbord met 4,3” lcd-scherm (naargelang de versie)
Het hoogtechnologische ‘Supervision’ -instrumentenbord met 4,3” tft-lcd-scherm geeft een brede waaier aan gegevens 
van onder meer het Flex Steer-systeem en de boordcomputer weer, evenals waarschuwingsboodschappen.

Geïntegreerde 
verluchtingsroosters en tweeters
De zijdelingse verluchtingsroosters 
vooraan herbergen naadloos 
geïntegreerde, hoog gemonteerde 
‘zwevende’ ronde tweeters
als stijlvolle extensies van het 
cirkelvormige thema dat in het 
hele interieur terugkomt.

Aux, mp3-speler  
en usb-connectiviteit
U kunt om het even welk extern 
toestel aansluiten om uw 
favoriete muziek af te spelen.

Audiosysteem
Het standaard audiosysteem met 
monochroom tft-lcd-scherm voor 
een uitmuntende zichtbaarheid 
omvat een radio en usb-
aansluiting.
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INTERIEURCOMFORT

Alleen thuis is het nog beter
Het interieur van de Kia Soul ziet er niet alleen bijzonder stijlvol uit, we hebben ook de ruimtebenutting 

geoptimaliseerd om te zorgen dat alle inzittenden meer ruimte en flexibiliteit genieten dan wat ze doorgaans 

in dit segment krijgen.
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Uitbreidbare ruimte op  
de tweede zetelrij
De Soul garandeert alle inzittenden 
een hoog comfortpeil, met ook 
achterin een toonaangevende  
been- en schouderruimte.
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Panoramisch zonnedak (beschikbaar in optie 
naargelang de versie)
Een fantastische manier om het interieur met één 
druk op de knop lichter te maken. (niet beschikbaar 
voor tweekleurige modellen).
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ERGONOMIE VOOR DE BESTUURDER/ZONNEDAK

Welkom in een heel nieuwe wereld 
van comfort
Een namiddagje shoppen of een langere reis? Geen probleem: het hoge comfortpeil 

van de Soul zorgt ervoor dat u volledig ontspannen en geïnspireerd aankomt.  

Verbeterde toegang
De zithoogte en de afstand tussen 

het zitkussen en de daklijn werden 
geoptimaliseerd zodat in- en 

uitstappen een stuk eenvoudiger 
wordt bij de Soul.

Geventileerde voorzetels  
(enkel beschikbaar op de versies met leder)
Beide voorzetels kunnen worden uitgerust met een 
ventilatiesysteem om het comfort te verhogen. Ventilatoren 
verspreiden frisse lucht in de zitting en rugleuning om u koel te 
houden op warme dagen, terwijl de zetelverwarming u knus 
en warm houdt in de winter.

In acht richtingen elektrisch verstelbare bestuurderszetel 
met regelbare lendensteun (enkel beschikbaar op de 
versies met leder)
Voor een ideale ondersteuning en rijhouding op maat 
kan de elektrische bestuurderszetel tot in de puntjes 
worden bijgeregeld. De in twee richtingen verstelbare 
lendensteun beperkt bovendien de vermoeidheid bij 
lange ritten of fileverkeer.
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Stoffen bekleding
De Kia Soul biedt de keuze uit een aantal hoogwaardige stoffen 
bekledingen in twee grijstinten.

Een interieur in twee bruintinten, hetzij met een gebreid effect, hetzij in 
leder is eveneens beschikbaar in optie op sommige versies.

UITRUSTINGSNIVEAUS

Een Soul op maat van uw stijl
Van pure, discrete tinten tot levendige kleuren die uw pittige persoonlijkheid 

kracht bijzetten: iedereen vindt een kleurschema op maat.

Maar welke versie u ook kiest, de Kia Soul komt altijd 
stijlvol voor de dag, met hoogwaardige materialen en een 
onberispelijke afwerking.

Binnenbekleding in twee grijstinten  
(Lime Grey + Ebony Black)
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Binnenbekleding in twee bruintinten
(Tundra Brown + Ebony Black)
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RIJPLEZIER

Op uw plaatsen, klaar? Start!
De Kia Soul draait helemaal rond indrukken: de uitgelezen 

mix van responsieve motoren, een dynamisch rijgedrag en 

innovatieve veiligheidstechnologieën laten u optimaal genieten 

van elke rit.

Flex Steer
Regel de stuurrespons volgens drie modi naargelang 

de rijomstandigheden en uw persoonlijke rijstijl: 
‘Normal’ voor normale omstandigheden, ‘Comfort’ 

voor het stadsverkeer en vlotte parkeermanoeuvres 
en ‘Sport’ voor een meer opwindend rijgedrag op de 

snelweg.
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VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE

Want veiligheid gaat voor alles
Zoals alle nieuwe personenwagens van Kia is de Soul rijkelijk 

uitgerust met tal van actieve en passieve veiligheidstechnologieën 

die in alle omstandigheden de beste bescherming verzekeren.

Stabiliteitsregeling (Vehicle Stability Management):
VSM regelt de remdruk, het motorkoppel en het stuurkoppel 
om de stabiliteit te verbeteren wanneer u al remmend door de 
bocht gaat, en dat vooral op natte, gladde of ruwe wegdekken.

Vertrekhulp voor hellingen (Hill-start Assist Control):
Hill-start Assist Control voorkomt dat u achteruit bolt op een 
steile helling.

Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS):
De standaard gemonteerde bandenspanningscontrole 
waarschuwt u met een lampje in het instrumentenpaneel 
wanneer de bandendruk te laag is.
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Frontale, laterale en gordijnairbags vooraan  
en achteraan:
Zes airbags om alle inzittenden optimaal te beschermen.
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MOTOREN EN TRANSMISSIES

Sensaties en efficiëntie hand in hand
De Kia Soul is verkrijgbaar met diverse alerte en tegelijk efficiënte 

motoren, in combinatie met geavanceerde zesversnellingsbakken. 

Maar welke combinatie u ook kiest, voortaan geniet u nog meer 

rijplezier en verliest u nog minder tijd aan de pomp.

Motoren
1. 1.6 GDI Gamma-motor (132 pk/6.300 t/min) / (161 Nm/4.850 t/min)
2. 1.6 VGT U2-motor (136 pk/ 4.000 t/min) / (260 Nm/1.500-3.000 t/min)

1 2

Handgeschakelde zesversnellingsbak:
Met zijn verbeterde prestaties, 
zuinigheid en duurzaamheid toont 
deze transmissie zich ook sportiever 
en opwindender.

DCT- zevenversnellingsbak met dubbele koppeling:
Geniet van rijden als een racepiloot, dankzij de 
versnellingsbak met dubbele koppeling. De versnellingsbak 
met dubbele koppeling van de nieuwste generatie 
koppelt sportief, moeiteloos rijden aan een hoge 
brandstofefficientie (beschikbaar op 1.6 CRDi). 

Zestrapsautomaat:
Deze compacte en lichte transmissie combineert 
duurzaamheid met schakelgemak en een ergonomisch 
geplaatste bediening voor de manuele modus 
(beschikbaar op 1.6 benzine).
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Het orgelachtige gaspedaal: 
Dit pedaal beweegt volgens hetzelfde natuurlijke 
vlak als uw voet, voor een comfortabelere 
rijhouding, vooral tijdens langere ritten.
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Inferno Red + 
Black (AH4)

Clear white + 
Inferno Red (AH1)

STIJLOPTIES

Geef uw leven  
meer kleur
Maak uw keuze uit de sportieve en opvallende 

tweekleurige koetswerken om een Soul te 

creëren die zich echt van de massa onderscheidt.

Tweekleurige koetswerken:
Deze kleurrijke contrasten voegen 
nog meer sensaties toe aan het 
koetswerk van de Kia Soul.
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Cherry Black +
Inferno Red (AH5)

Newport Blue + 
Clear White (AH3)
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URBAN PACK

Maatpak voor al uw  
stedelijke avonturen
Als de Soul één ding doet, is het wel persoonlijkheid uitstralen. 

Om uw Kia nog verder te personaliseren, moet u beslist een 

versie uitgerust met het Urban Pack overwegen.

Dat verfraait de neus met een glanzend zwarte 
bumper met chroominleg en glanzend zwarte 
randen rond de mistkoplampen.

Ook achteraan is de bumper uitgevoerd in glanzend 
zwart met dito randen rond de achterlichten. 

De zijdrempels trekken het glanzend zwarte 
thema door en de wielkasten zijn getooid met 
chroomaccenten.
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VEELZIJDIGHEID/UITRUSTING

Alles en nog veel meer
De rijkelijke standaarduitrusting van de Kia Soul kan nog worden 

aangevuld met tal van opties die het comfort en gebruiksgemak 

naar een hoger niveau tillen en een wereld aan flexibele 

opbergruimtes toevoegen. Het enige dat u nog dient te doen, 

is genieten.

Intelligente sleutel met afstandsbediening 
(naargelang de versie):
Zelfs wanneer de sleutel in uw zak of tas 
zit, kunt u met een druk op de knop de 
motor starten en stilleggen, en de deuren 
vergrendelen en ontgrendelen.

Koplampen met 4 lampen:
Het hoogtechnologische ontwerp van de koplampen 
combineert dim- en grootlichten met dagrijlichten 
en een richtingaanwijzer.

Glanzend zwarte voorbumper (naargelang de versie)

‘Aeroblade’ -ruitenwissers:
Deze ruitenwissers zijn aerodynamisch ontworpen 
om een perfecte wisactie te verzekeren en te 
voorkomen dat ze bij hoge snelheden loskomen van 
de voorruit.

Vlak aansluitende dakrails:
Met deze geïntegreerde dakrails kunt u 
extra bagage vervoeren in combinatie met 
accessoires zoals de dwarsstangen.

Glanzend zwarte achter bumper (naargelang de versie)
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Afstandsbediening voor het audiosysteem:
Regel het audiovolume en verander van zender 
zonder uw handen van het stuur te halen, dankzij 
de ergonomisch geplaatste stuurbediening.

Volautomatische airconditioning (naargelang de versies):
Dit systeem wordt automatisch in- en uitgeschakeld om de gewenste temperatuur aan 
te houden terwijl een ionisator ongewenste geuren elimineert.

Parkeercamera (naargelang de versies):
Zodra u de achteruitversnelling inschakelt, stuurt de parkeercamera live beelden 
naar het 8” -navigatiescherm of het 4,3” -tft-aanraakkleurenscherm van het 
optionele audiosysteem zodat u de afstand tot obstakels achter de wagen 
gemakkelijker kunt inschatten.

Vak op de zijkant van de zetel:
Het uitgekiende opbergvak op de zijkant van de 
voorste passagierszetel biedt plaats aan al uw 
kleine voorwerpen.

Automatische snelheidsregelaar/-begrenzer 
(naargelang de versies):
Met de handig geplaatste toetsen op het stuur stelt u 
de snelheidsregelaar in.

Bagagescherm:
Dit scherm helpt u om waarde-
volle voorwerpen aan het zicht 
te onttrekken.

Opbergvak onder de koffervloer (naargelang de versies):
Nooduitrusting en reinigingsproducten kunt u perfect bewaren in het handig 
ingedeelde vak onder de vloer van de bagageruimte.
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Met de Kia Soul combineert u de pittigste koetswerkkleuren met bijpassende wielen.

TEINTES EXTÉRIEURES, JANTES, DIMENSIONS

Meer keuzes, meer Soul.

Clear White (1D)

Black Cherry (9H)Inferno Red (AJT)

Bright Silver (A3D) Titanium Gray (IM)

Newport Blue (KU9)

Koetswerkkleuren

Afmetingen (mm)

2.570 Wielbasis

4.140Totale lengte

1.800

1.593

Totale breedte

Totale hoogte

1.568 (17’’ ) - 1.560 (18’’ )Loopvlak (voor)

1.580 (17’’ ) - 1.573 (18’’ )Loopvlak (achter)

   840Overhang (voor)

Hoofdruimte (voor) 1.006 - 1.003 (met open dak)

Overhang (achter)     730

Beenruimte (voor) 1.040

Beenruimte (achter) 994

Hoofdruimte (achter) 963 - 962 (met open dak)

Schouderruimte (voor) 1.410

Schouderruimte (achter) 1.390

Vanilla Shake (AYB)

Lichtmetalen velgen 215/55 R 17”

Lichtmetalen velgen 235/45 R 18”

Caribbean Blue (AUB)
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Clear White + Inferno Red (AH1)

Inferno Red + Black (AH4)

Black Cherry + Inferno Red (AH5)

Newport Blue + Clear White (AH3)

Two-tone kleuren

840 2.570 730

4.140
1.580 (17” ) - 1.573 (18’’ )

1.800
1.568 (17” ) - 1.560 (18’’ )

1.
59
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Acid Green (AE3)  
(enkel beschikbaar op diesel)
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7 jaar garantie
Elke nieuwe Kia geniet 7 jaar of 150.000 km fabrieksgarantie (geen kilometerbeperking 

tot drie jaar, beperkt tot 150.000 km vanaf het vierde jaar). Deze complete garantie is 

bovendien gratis en overdraagbaar aan de volgende eigenaars, op voorwaarde weliswaar dat 

de auto regelmatig is onderhouden volgens de voorschriften van de constructeur.

5 jaar waarborg tegen lakfouten & 12 jaar garantie tegen corrosie
De hoogwaardige lakkwaliteit verzekert een duurzame bescherming en glans voor uw 

nieuwe Kia. Bovendien geniet de wagen een superieure corrosiebescherming en twaalf jaar 

garantie tegen roest van binnenuit.

Volg Kia op de voet
Bezoek www.kia.com voor het recentste nieuws. Lees meer over Kia en ons opwindende 

gamma nieuwe modellen. Ontvang informatie over nieuwe realisaties inzake alternatieve 

brandstoffen, zoals vloeibaar gas, hybridewagens en brandstofceltechnologie. Of ontdek 

wat ons milieuonderzoekscentrum nog in petto heeft. We zijn ook betrokken bij grote 

sportevenementen: Kia is een officiële partner van de UEFA en de FIFA. We sponsoren de 

Australian Open en tennisster Rafael Nadal.

Financiering
Uw lokale Kia-dealer kan u ook helpen met een financiering

die perfect aansluit op uw behoeften. Vraag meer informatie.

De Kia Soul – onze belofte voor een  
inspirerend rijgedrag, vandaag en morgen

7 jaar fabrieksgarantie
7 Jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het 
eerst bereikt wordt, zonder kilomterbeperking 
gedurende de eerste 3 jaar).
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Alle gegevens, afbeeldingen en specifi caties zijn correct op het ogenblik dat zij worden 
gedrukt en mogen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Door de beperkingen van het 
drukprocédé kunnen de koetswerkkleuren op papier licht afwijken van de effectieve kleuren. 
Neem contact op met uw erkende Kia-verdeler voor de meest recente gegevens. CO2 en 
brandstofverbruikcijfers worden offi cieel gemeten tijdens Europese homologatie tests in 
overeenstemming met EU richtlijn 1999/100/EC. De officiële resultaten kunnen beïnvloed 
worden door de wisselstukken en de gemonteerde accessoires, alsook door het onderhoud van 
de wagen, de rijstijl, de klimatologische omstandigheden en de kwaliteit van het wegdek.

Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
Tel.: 00800 69 70 69 70

info@kia.be
www.kia.com

15.001221 dut-be NOV. 2015 (MY16)

www.kia.com

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het bandenlabel verwijzen we u graag door naar onze website http://www.kia.com/be/kia-service/tyre-labelling-information/

1) De 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 Motors 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 (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

Official Partner


