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Akkumulátorkapacitás: 39.2 kWh

LISTAÁR Villanymotor-teljesítmény: 136 LE (100 kW)

CITY STAR 14 999 000 Ft

Érvényes: 2022. december 1-től*
2023-as modellév 

*Jelen árlista kizárólag az árlistán feltüntetett modellévben gyártott gépkocsikra vonatkozik. A megrendelni kívánt gépkocsi gyártási modellévéről bármelyik Kia Márkakereskedés 
szívesen ad felvilágosítást Önnek. Jelen árlista visszavonásig vagy új árlista kiadásáig, valamint a piacra allokált gyártási darabszám és a készlet erejéig érvényes.

KAROSSZÉRIA SZÍNEK

Snow White Pearl (SWP) METÁL Gravity Gray (KDG) METÁL

Inferno Red (AJR) METÁLMars Orange (M3R) METÁLSurf Blue (SRB) METÁL

MŰSZAKI ADATOK

MOTOR Állandó mágneses szinkronmotor

Max. teljesítmény 136 LE (100 kW)
Max. nyomaték 395 Nm
Gyorsulás ( 0 -> 100 km/h ) 9.9 sec
Max. sebesség 157 km/h

AKKUMULÁTOR Lítium-ion polimer

Akkumulátorkapacitás 39.2 kWh
Hatótáv (WLTP vegyes) 277 km
Fedélzeti töltő Egyfázisú max. 7.2 kW
Töltési idő Hálózati dugalj (230V) 100%-ig kb. 18 óra

Wallbox (1 fázison max. 7.2 kW) 100%-ig kb. 6 óra
Györstöltő (50 kW) 80%-ig kb. 57 perc

CSOMAGTÉR-KAPACITÁS (hátsó ülések előrehajtva) 315 (1339) liter

Steel Gray (KLG) METÁL

Neptune Blue (B3A) METÁL

Fusion Black (FSB) METÁL

https://www.kia.com/hu/finanszirozas/pvp/
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youtube.com/user/KiaMotorsHungary instagram.com/kiamotorshungary

facebook.com/KIAMotorsMagyarorszag

7 ÉV TÉRKÉPFRISSÍTÉSAz árlistán feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. A KIA Hungary Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja. A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót és az áfát. Az 
Apple CarPlayTM az Apple Inc. regisztrált márkája, az Android AutoTM a Google Inc. a regisztrált márkája.
A hirdetésben megjelenített autók illusztrációk. Kia e-Soul elektromosenergia-fogyasztás (vegyes): 15,5-15,7 kWh/100 km. Kia e-Soul CO2-kibocsátás (vegyes): 0 g/km. A megadott fogyasztási és károsanyag-
kibocsátási értékek a hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [(EU) 2017/1153] szerinti mérésekből származnak.  A fenti értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) ("Valós vezetési feltételek melletti 
kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét 
mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.
Tartozékokra vonatkozó feltételek: A keréktárcsák esetében feltüntetett árak egy darab keréktárcsára vonatkoznak TPMS szenzor és gumiabroncs nélkül. A feltüntetett képek nem tartalmazzák az összes 
színárnyalatot. További információért kérjük, keresse fel márkakereskedését. Kérjük, hogy alkatrész- és tartozékvásárlás előtt kérje KIA márkaszervize tanácsát, különösen a kompatibilitásokat illetően! Egyes 
termékek felszereléséhez kiegészítő alkatrészek szükségesek. Az alkatrész és tartozék árak nem tartalmazzák a be-, illetve felszerelés költségét. Felhívjuk figyelmét arra, hogy az utólagosan felszerelt tartozékok 
negatívan befolyásolhatják az autó károsanyag-kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását. Bővebb felvilágosításért forduljon KIA márkakereskedőjéhez.
Jelen árlistában feltüntetett adatok a www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia és a www.kia.com/hu/jogi-nyilatkozat oldalakon foglaltakkal együttesen érvényesek. Minden jog fenntartva. © Kia Hungary Kft.

AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG CITY STAR
6 légzsák S
ABS + ESC + HAC (Blokkolásgátló, Elektronikus menetstabilizáló, Visszagurulásgátló rendszer) S
TPMS (Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer) S
E-Call vészhelyzeti segélyhívó rendszer S
Hátsó utasra figyelmeztető rendszer S
DAA (Éberségfelügyeleti rendszer) S
FCA (Ráfutásosütközés-elkerülő támogatás -autók, gyalogosok, kerékpárosok) S
FCA (Ráfutásos ütközéselkerülő támogatás -kereszteződés asszisztens) S
LKA (Sávtartó rasszisztens) S
LFA (Sávkövető rendszer) S
SCC (Adaptív tempomat Stop&Go funkcióval, sebességhatároló) S
HBA (Távolságifényszóró-asszisztens) S
ISOFIX rögzítési pontok S
ISOFIX rögzítési pontok S

VILÁGÍTÁS/KILÁTÁS
LED hátsólámpa S
LED nappali menetfény S
Ködfényszóró S
LED fényszórók S
Automatikus világításkapcsoló S

TECHNOLÓGIA
Tolatóradar S
Supervision műszeregység 7.0" S
Elektronikus kézifék S
Intelligens kulcs nyomógombos indítással S
DMS Vezetési mód előválasztás S
Regeneratív fékezést szabályzó karok a kormány mögött S
Akkumulátortemperáló rendszer (folyadékfűtés) S
Akkumulátortemperáló rendszer (folyadékhűtés) S
Egyfázisú fedélzeti töltő S
Villámtöltőcsatlakozó CCS S

KÉNYELEM/FUNKCIONALITÁS
Elektromos ablakemelő (elöl és hátul), automata a vezető oldalon S
Állítható magasságú vezetőülés S
Fűthető első ülések S
Négy irányban állítható szervokormány S
Bőr kormány S
Fűtött kormány S
Automata légkondicionáló automatikus szélvédő páramentesítővel S
60:40 arányban dönthető hátsó üléstámla S
Automata központi zár (sebességfüggő) távirányítóval S
Elektromos fűtött külső tükör S
Defektjavító szett S

KOMMUNIKÁCIÓ/NAVIGÁCIÓ/MULTIMÉDIA
RDS rádió, MP3, USB, 6 hangszóró, Bluetooth kapcsolat, DAB (digitális rádióműsor-szolgáltatás) S
8” színes kijelző, Tolatókamera, Android Auto™ és Apple Carplay™ támogatással S
USB töltőaljzat az első konzolon S
Multifunkciós kormánykerék S

MEGJELENÉS
Térképolvasó lámpa, napszemüvegtartóval S
Megvilágított piperetükör a napellenzőben S
Velúr padlószőnyeg S
Metál fényezés S
17" könnyűfém keréktárcsa (215/55R17) S

GARANCIA
7 év vagy 150 000 km gyártói garancia S
12 év átrozsdásodás elleni garancia S

JELMAGYARÁZAT S A felszereltség tartalmazza - A felszereltség nem tartalmazza

http://youtube.com/user/KiaMotorsHungary
http://instagram.com/kiamotorshungary
http://facebook.com/KIAMotorsMagyarorszag
https://www.kia.com/hu/szerviz/szolgaltatas/terkepfrissites/
https://www.kia.com/hu/szerviz/7-ev-garancia/

