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Oprema Koda opreme OCN Motor  Prostornina [cm3] Moč [kW/KM] Menjalnik Cena z DDV  

(EUR) 

SOUL RAY 

DAJ8 (UL/UP) 
DAK0 (WK) Bencinski 1.6 GDI 1.591 103 / 140 ročni, 6 st. 15.990 

DAJ2 (UL/UP) 
DAJ9 (WK) Dizelski 1.6 CRDi 1.582 94 / 128 ročni, 6 st. 17.990 

SOUL WONDER 

DAJ7 (UL/UP) 
DAK1 (WK) Bencinski 1.6 GDI 1.591 103 / 140 ročni, 6 st. 17.990 

DAJ3 (UL/UP) 

DAJ4 (WK) Dizelski 1.6 CRDi 1.582 94 / 128 ročni, 6 st. 19.990 
 
 

Ob nakupu po sistemu staro za novo: POPUST 1.000 EUR 

 
 

Paket opreme Ray 

 

VARNOST: varnostni zračni blazini na voznikovi in sovoznikovi strani (sovoznikova z možnostjo izklopa), stranske varnostne zračne 

blazine, stranske varnostne zračne zavese, ABS zavorni sistem z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile EBD, sistem za zagotavljanje 
smerne stabilnosti vozila VMS, s podsistemoma; ESC (elektronski program za nadzor stabilnosti vozila) ter MDPS (servo volan), sistem 
za pomoč pri speljevanju v klanec HAC, sistem za vklop varnostnih utripalk pri zaviranju v sili ESS, aktivna vzglavnika na sprednjih 

sedežih, elektronska blokada motorja proti kraji vozila (imobilizator), prekinitev dovoda goriva v primeru trka, samodejno odklepanje 
vozila v primeru trka, otroška varnostna ključavnica na zadnjih vratih, ISO FIX sidrišča za pritrditev otroškega sedeža, varnostni 

pasovi z zatezniki, opozorilnik za nepripet pas na prednjih in zadnjih sedežih, meglenke spredaj in zadaj, nastavitev višine snopa luči, 
tretja zavorna luč. 
 

UDOBJE: daljinsko centralno zaklepanje s preklopljivim ključem, volanski obroč nastavljiv po višini in globini, ročna klimatska 
naprava, merilnik zunanje temperature, električni pomik prednjih in zadnjih stekel (samodejni popolni spust na voznikovi strani), radio 
+ CD/mp3 predvajalnik in USB priključek, 2 zvočnika + 2 visokotonska zvočnika, vzglavniki nastavljivi po višini, senčnik na voznikovi 

in sovoznikovi strani (sovoznikov z ogledalom), sredinska konzola s predalom in električno vtičnico, osvetlitev prtljažnika, zadnja klop 
zložljiva in deljiva v razmerju 60:40, ročno preklopno vzvratno ogledalo, sistem proti praznjenju akumulatorja pri zaklenjenem vozilu, 

digitalna ura, stikalo za odpiranje rezervoarja iz kabine, kljuke za pritrditev mreže v prtljažnem prostoru, centralna konzola in notranje 
kljuke v kovinski barvi, kromirani dodatki v notranjosti, začasno rezervno kolo.  
 

ZUNANJOST: tonirana stekla, lahka platišča 205/55 R16, električno nastavljiva in ogrevana zunanja ogledala v barvi vozila, zunanje 
ročice v barvi vozila, zadnji brisalec in grelenik stekla, strešne sani, strešna antena. 
 

Paket opreme Wonder 

Dodatno k opremi Ray:  

VARNOST: samozatemnitveno vzvratno ogledalo, električno zložljiva zunanja ogledala, smerni indikator v zunanjih ogledalih, 
dnevne luči z LED tehnologijo, zadnji žarometi z LED tehnologijo. 
 

UDOBJE: avtomatska klimatska naprava, zagon motorja z gumbom »Smart key«, voznikov sedež nastavljiv po višini, temnjena 
stekla, usnjen volanski obroč in prestavna ročica, avdio stikala na volanskem obroču, bluetooth® – oprema za prostoročno mobilno 
telefoniranje, osvetlitev ob odprtih vratih, stikala audio sistema na volanskem obroču, prestižno ozvočenje s svetlobnimi efekti, 
 

NOTRANJOST: »Supervision« merilniki, naslon za roko (samo za vozila s samodejnim menjalnikom). 
 

ZUNANJOST: deli prednjega in zadnjega odbijača ter del ohišja zunanjega ogledala s sijočo prevleko, zunanje ročice vrat s 

kromirano prevleko, stranske okrasne letvice, lahka platišča in pnevmatike dimenzij 225/45R18. 

 
 

 Barve notranjosti:  

o WK – »GRAPHITE« črna armaturna plošča, 
o WK/BSL – »GRAPHITE« črna armaturna plošča z delno usnjeno prevleko v rjavo-zeleni barvi (500 EUR),  

o UP – »RETRO CHIC« bež armaturna plošča,  
o UL – »STREET DEMON« rdeča armaturna plošča.   

 Kovinske ali MICA barve: 400€, bela barva UD/1D, bež barva A1/A1W, rdeča barva 1E: 150 EUR, barva IM (»Titanium Silver«) brez doplačila. 

 Parkirni senzorji zadaj: 350 EUR, samodejni menjalnik (6-stopenjski): 2.000 EUR, ISG sistem (samodejna zaustavitev in zagon motorja): 300 EUR. 

 Več informacij o dodatni opremi dobite pri najbližjem Kia zastopniku ali na www.kia.si/boutique. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

GARANCIJA PROIZVAJALCA:  

7 LET ali 150.000 km  

Garancija 7 let / 150.000 km velja za celotno vozilo. Garancija velja v vseh državah EU (+ Hrvaška, BiH, Srbija, 
Norveška, Švica, Islandija in Gibraltar) razen za Bolgarijo in Romunijo. Natančnejši pogoji garancije vozila so na 

voljo v garancijski knjižici vozila, oziroma pri pooblaščenem zastopniku vozil Kia. 

Vse cene so v EUR in veljajo od 1. februarja 2013 do objave novega cenika, oz. do preklica. 
V ceni je vključen DDV, DMV in taksa za izrabljena vozila. DOBAVA: Za vozila iz zaloge do 15 

delovnih dni po vplačilu. Izdobava za vozila, ki niso na zalogi KMAG d.d., do 7 mesecev od 

podpisa pogodbe o nakupu. DOPLAČILO ZA PREVOZ: 105€. 

 



        Brezplačni telefon: 080-2001, Spletni naslov: www.kia.si/soul 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Pridružujemo si pravico do morebitnih sprememb podatkov ter opreme, ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila proizvajalca ali distributerja. Slike so simbolne. 
 

Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 novih osebnih vozilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva 
in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani dobavitelja; www.kia.si/emission/.   

Kia Soul - Tehnični podatki 

MOTORJI Bencinski 1.6 GDI Dizelski 1.6 CRDi 

Tip motorja Bencinski, 4-valjni Turbo dizelski, 4-valjni, skupni vod 

Prostornina motorja (cm3) 1.591 1.582 

Premer in hod (mm) 77,0 × 85,44 77,2 × 84,5 

Največja moč  
(kW/ KM pri min-1) 

103 / 140 ~ 6.300 94 / 128 ~ 4.000 

Največji navor  

(Nm pri min-1) 
166 ~ 4.850 260 ~ 1.900 

Kompresijsko razmerje 10,5:1 17,3:1 

Največja hitrost vozila (km/h) 185 (ročni menjalnik), 181 (samodejni menjalnik) 180 (ročni menjalnik), 177 (samodejni menjalnik)  

Pospešek od 0 do 100 km/h (s) 10,4 (ročni menjalnik), 10,9 (samodejni menjalnik) 10,7 (ročni menjalnik ), 11,7 (samodejni menjalnik) 

   VZMETENJE in PRENOS MOČI 

Spredaj McPhersonovi vzmetni nogi s stabilizatorjem in plinskima blažilnikoma. 

Zadaj Prostorska - torzijska prema z vijačnima vzmetema. Plinska blažilnika Sachs. 

KRMILJENJE Zobata letev, elektronsko ojačanje MDPS. 

ZAVORE Hidravlične, dvokrožne, diagonalne, ABS z elektronsko porazdelitvijo zavorne sile EBD. 

Spredaj Prisilno hlajena zavorna koluta 

Zadaj Zavorna koluta 

PNEVMATIKE IN  PLATIŠČA  

Dimenzije pnevmatik in platišč 195/65 R15 6.0J×15" (jeklena),  205/55 R16 6.5J×16" (alu), 225/45 R18'' 7.0J×18''(alu) 

Rezervno kolo Začasno nadomestno kolo T125/80 D15 ali D16 (največja hitrost 80 km/h) 

DIMENZIJE IN OSTALE 

SPECIFIKACIJE 
 

Zunanje 
mere 

(mm) 

Dolžina 4.120 

Širina 1.785 

Višina 1.610, s strešnimi sanmi 1.660 

Medosna razdalja 2.550 

Kolotečna razdalja 
(spredaj/zadaj) 

1.570/1.585 (159/65R15) 
1.555/1.575 (205/55R16) 
1.550/1.565 (225/45R18) 

Previs (spredaj/zadaj) 845/725 

Notranje 

mere 
(mm) 

Dolžina 2.135 

Širina 1.400 

Višina 1.280 

Masa praznega vozila (kg)  
(brez voznika) 

1.170 - 1.269 (vozilo z ročnim menjalnikom) 
1.190 - 1.290 (vozilo s samodejnim menjalnikom) 

1.270 - 1.369 (vozilo z ročnim menjalnikom) 
1.285 - 1.385  (vozilo s samodejnim menjalnikom) 

Največja dovoljena masa (kg) 
1.690 (vozilo z ročnim menjalnikom) 

1.710 (vozilo s samodejnim menjalnikom) 
1.790 (vozilo z ročnim menjalnikom) 

1.810 (vozilo s samodejnim menjalnikom) 

Prtljažni prostor (l) 222 (naslon sedeža v normalnem položaju), 700 (naslon sedeža v sklopljenem – horizontalnem položaju)  

Posoda za gorivo (l) 48 

Minimalni radij obračanja (m) 5,27  

EMISIJE IN PORABA GORIVA Emisijski razred: EURO 5b 

Vrsta menjalnika, 
dimenzija koles, 

 sistem ISG 

ročni menjalnik, 
205/55R16LRR,  

z ISG 

ročni menjalnik,  
15˝, 16˝ ter 18˝,  

brez ISG  

samodejni m., 
 15˝, 16˝ ter 18˝, 

brez ISG 

ročni menjalnik, 
205/55R16LRR,  

z ISG 

ročni menjalnik,  
15˝, 16˝ ter 18˝,  

brez ISG  

samodejni m., 
 15˝, 16˝ ter 18˝, 

brez ISG 

CO2 emisije (g/km) - povprečje 139 149 168 125 129 155 

Vožnja izven naselja (l/100 km) 5,2 5,6 5,9 4,3 4,4 5,0 

Kombinirana vožnja (l/100 km) 6,0 6,4 7,2 4,7 4,9 5,9 

Vožnja v naselju (l/100 km) 7,3 7,7 9,6 5,5 5,7 7,4 

Novi 


