ЦЕНОВА ЛИСТА

E

Модел / Двигател
SOUL EV 81KW 2WD

Макс. Мощност
110 кс

Скоростна кутия
Автоматична

Задвижване
FWD Предно предаване

ОБОРУДВАНЕ
Оборудване "ZX"
Интериор:
Автоматична климатична система "Климатроник" с Индивидуално регилиране на въздуха 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 8-инчов цветен Touch-Screen дисплей и 6 високоговорителя
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 Корите на вратите
"Хром" пакет за интериора
Преден подлакътник с отделение за предмети
Поставка за чаши отпред
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

Оборудване "ZX"
Интериор:
Кожен салон - Седалки в естествена кожа, Рамки на седалките в Еко Кожа
Система за вентилация за Предните седалки
Подгряване на Задните седалки - Лява и Дясна
Амбиентно осветление в Интериора (Високоговорители в предните врати & Поставки за бутилки)
12V извод в багажното отделение
EV-Специализирано оборудване:
Порт за зареждане
OBC (On-Board Charger)
ICCB (In-Cable Control Box)
Индикатор за зареждането
Virtual Engine Sound System
Режими на скоростната кутия
High Voltage PTC Heater
Heat Pump System

Купе
B-SUV

Врати
5 Врати

Юли - Декември 2018
Оборудване:
EV1
ZX
цена: 75 996
82 460

Екстериор:
16-инчови Алуминиеви лети джанти с EV дизайн, с гуми 205/60 R16
Странични огледала Ел-управляеми и Отопляеми - в цета на купето
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
Сранични прагове - Черен цвят
"Piano Black" декорация за А-колоната, Оптическо сливане на стъклата
Сигурност:
EPB Елетрическа ръчна спирачка
Камера за движение на заден ход
"Bluetooth" Хендс фрий система с Гласово управление
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

Екстериор:
Ел. сгъваеми Странични огледала - с вградени мигачи
Сигурност:
Парктроник - Преден и Заден

AC стандартен порт за зареждане (SAE J1772)
Порт за зареждане с Илюминация
DC Порт за бързо зареждане с Постоянен ток (CHAdeMO)
Бордово зарядно Устройство с 6.6kW мощност
Мрежови адаптер с кабел за зареждане на Променлив ток 230v(за Европа) от Нормален контакт
3 лапми за Нивото на заряд на батерията в горната част на таблото
Система генерираща изкуствен звук на двигател при движение на бавен ход
D : Drive / B : Режим за максимално зареждане използвайки енергията от спиране
Система за подгряване на купето и батерията
Термопомпа използваща остатъчната топлина за Kлиматичната система и подгряване на елементите по Силовата електроника

СРОК НА ДОСТАВКА: Ако автомобилът не е наличен, времето за доставка е между 30 и 180 дни. Моля свържете се с нашите Консултанти за детайли.
ГАРАНЦИОНЕН СРОК: до 7 години / до 150 000 км, според предписанията на завода производител, описани в сервизната книжка.
ВАЖНО: Гаранционния срок за Силовата Батерия е до 7 години / до 150 000 км, според предписанията на завода производител.
Гаранционния срок против пробив от корозия е 12 години. Гаранцията на лаковото покритие е 5 години.
- На основание чл.7, ал.1 от ПМС 137 при продажба на автомобил допълнително се заплаща еко такса в размер на 138 лв. с ДДС.
- Всички посочени данни са предоставени от производителя и се отнасят за продуктовата гама глобално. Те могат да варират за различните райони и нива на оборудване.
За това най-учтиво Ви молим, преди подписването на договор да потърсите подробна информация от нашите консултанти за параметрите, които са важни за Вас
- На представянето на автомобила влияние оказват: качеството на горивото; редовната поддръжка съгласно предписанията; стилът на управление; натоварването и други...
Всички посочени данни и цени са валидни в момента на печатането. КИА МОТОРС България АД си запазва правото да прави промени без предварително уведомление.

0700 14 777 - KIA MOTORS BULGARIA - www.kia.bg; регионални телефони: 02/9628402; 032/945510; 042/655001; 0431/63047; 044/667716; 052/500333;
052/554045; 054/830971; 056/874274; 062/600397; 066/861616; 082/839999; 064/800862; 06357/2800

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
РАЗМЕРИ

ELECTRIC VEHICLE

Екстериор (mm)

Дължина x Широчина x Височина

(mm)

4140 x 1800 x 1593

Междуосие (mm)

2 570

Минимален просвет (mm)
Минимален диаметър на завой (m)
Обем на багажника

151
10.6
Минимум (Багжно пространство) по VDA (Ltr)

281 / 891

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА
Двигател

ELECTRIC VEHICLE
Тип

PMSM (Синхронизиран с Постоянно Променливо Управление)

Електродвигател работещ на Променлив ток

Работно напрежение (V)

360

Макс. Мощност (ps / rpm)

110 / 2730 ~ 8000

(kw / rpm)

81 / 2730 ~ 8000

Въртящ момент (Nm / rpm)
Размери

285 / 0 ~ 2730

(mm)

Ф: 260, L: 320

Материал
Силова Батерия
Високо-Волтов Пакет

Алуминиева сплав излята под Високо налягане

Тип
Размери

LIPB (Lithium Ion Polymer Battery)
1633 x 992 x 278

(mm)

Волтаж / Капацитет / Мощност

375V / 80Ah / 30 kWh

Пикова мощност(kW)

90

Гъстота/Ефективност на Енергийния пакет
Тегло / Обем

97.6 Wh/kg

(kg / L )

277 / 241

Охлаждаща система

Въздушно охлаждане

Сигурност

Керамичен сепаратор между клетките и опаковката
Устройство предпазващо от прекомерно зареждане

Зареждане

Стандартен порт

AC Порт (SAE J1772) за Променлив Ток +

230V / 10A / 15 часа*

Адаптер с кабел за зареждане от Нормален контакт 230v(за Европа)
OBC (On-Board Charger)

Бордово зарядно Устройство 6.6kW AC→DC inverter

Бързо зареждане (80%)

DC Порт за бързо зареждане с Постоянен ток (CHAdeMO)

Акумулатор 12V

Капацитет

Емисии
ТРАНСМИСИЯ

Zero Emission Vehicle

Скоростна кутия

Тип

230V / 6.0kW / 5.5 часа*
360V / 45kW / 41 мин

(Ah)

45
0
ELECTRIC VEHICLE
Безстепенна тип Редуктор
8.206

Предавателно число (Постоянно)

300

Максимално допустим въртящ момент (Nm)
Структура

3-осна конфигурация (Вход, Изход, Диференциал)
"L" образна Конфигурация

Оси
Подредба

Основни предимства

Материал

Алуминиева сплав излята под Високо налягане

Динамични предимства

Нисък шум, Висока ефективност
Планиран минимален пробег 300,000 Km*

Трайност
Съединител

Type

Без съединител !

ТЕГЛО

ELECTRIC VEHICLE

Собствено тегло (kg)

Мин.

(kg)

1490

- без включен водач ~75kg

Макс.

(kg)

1548
1960

Тегло - Пълен (kg)
Доп. тегло за теглене (kg)

Без Спирачки

Не се допуска!

Със Спирачки

Не се допуска!

ДИНАМИКА

ELECTRIC VEHICLE
145

Макс. скорост (km/h)

макс. 145 km/h

Макс скорост на елктродвигателя (km/h)
Макс. пробег в ел. режим (km)

Макс пробег с 1 зареждане (Комбиниран)

Ускорение (sec)

0 → 100kph (sec)

Спирачен път (с ABS)

до 250 km*
11.2

60 → 100kph (sec)

6.7

100 → 0kph (m)

40.0

РАЗХОД НА ГОРИВО & CO2

ELECTRIC VEHICLE

Консумация на Енергия

Комбинирано (Wh/Km)

Емисии CO2 (g/km)

Комбинирано (g/km)

143*
0.0

ЦВЯТ/Код/

Clear White /1D/

Интериор /Код/

Snow White Pearl /ACN/
Two-tone

Carribean Blue /AAT/
Two-tone

Titanium Silver /IM/
Two-tone

Cherry Black /ABR/
Two-tone

Bright Grey /BF6/
Two-tone

* Променлива величина: на представянето на автомобила влияят: редовната поддръжка съгласно предписанията; стилът на управление; натоварването и други...
ВАЖНО: Спецификацията може да бъде променена по всяко време, без предупреждение!
0700 14 777 - KIA MOTORS BULGARIA - www.kia.bg; регионални телефони: 02/9628402; 032/945510; 042/655001; 0431/63047; 044/667716; 052/500333;
052/554045; 054/830971; 056/874274; 062/600397; 066/861616; 082/839999; 064/800862; 06357/2800

