
Nowa Kia



Otwórz się 
na nowe perspektywy

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji. 
Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek poznasz, 
Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze chwile.

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego pomagamy  
odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy samochody o znakomitej  
stylistyce, pełne zaawansowanych rozwiązań technicznych.  
Najdłuższa w branży, 7-letnia gwarancja jest dowodem najwyższej 
jakości naszych pojazdów.  
Przyświeca nam jeden cel: zawszeprzewyższać oczekiwania.

To cel, który określamy hasłem „The Power to Surprise”, czyli  
„Zdolność zaskakiwania”. Jak go osiągamy?  
Przeczytaj i daj się zaskoczyć.



Oto nowa Kia e-Soul. Oryginalny, nowoczesny i pełen 
werwy elektryczny crossover, którym wjedziesz  
w przyszłość nieograniczonych możliwości.  
Wyróżnia się ekscentryczną stylistyką z przednim 
gniazdem ładowania, imponującym wnętrzem  
z nastrojowym odprężającym oświetleniem  
i najnowszymi rozwiązaniami technicznymi.  
Zaawansowany elektryczny układ napędowy  
zapewnia zasięg do 452 km. To nowoczesny,  
przyjazny dla środowiska samochód  
o niepowtarzalnym charakterze.  
Dla prawdziwych indywidualistów.

CIESZ SIĘ NIEZWYKŁOŚCIĄ
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Kia e-Soul zachwyca pod każdym względem!  
Charakterystyczne, masywne nadwozie pozostawia  
niezapomniane wrażenie. Tylna cześć przyciąga uwagę 
futurystycznym kształtem diodowych lamp, otaczających 
pionową pokrywę bagażnika.

ZAKOCHAJ SIĘ  
W WYJĄTKOWOŚCI
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Podziwiaj nietuzinkową sylwetkę Kia e-Soul. Zwróć uwagę na dodatkowy akcent  
w postaci logo modelu na słupku tylnym. 
Dzięki niepowtarzalnej linii, bogatej palecie kolorów oraz 17-calowym obręczom  
kół ze stopu lekkiego Twój samochód nie pozostanie niezauważony.

ROZKOSZUJ SIĘ 
WIDOKIEM

Lampy przednie LED
Wąskie, diodowe lampy obejmują światła mijania, drogowe oraz światła do jazdy dziennej. 

Doskonale wkomponowane w przednią część nadwozia. 
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Zestaw wskaźników typu Supervision
Zestaw wskaźników z 7-calowym wyświetlaczem OLED  

prezentuje wiele użytecznych danych, takich jak przejechany  

dystans i odległość, jaką można pokonać przed następnym  

ładowaniem.

System nawigacji
Ekran LCD wysokiej rozdzielczości o przekątnej 10,25 cala  

umożliwia jednoczesne wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych, 

pogody i kompasu, a także informacji o stanie baterii, dostępnym 

zasięgu i lokalizacji następnej stacji ładowania. Można wybrać  

układ podstawowy lub rozbudowany ekranu startowego.

System umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń 

poprzez łącze Bluetooth. W takim przypadku jedno z nich 

korzysta z pełnego dostępu przez łącze bezprzewodowe, a drugie 

wykorzystuje funkcję strumieniowego przesyłania sygnału audio.

Przestronne, dopracowane wnętrze Kia e-Soul wyróżnia się niepowtarzalnym 
stylem oraz mnogością nowoczesnych rozwiązań. System audio Harman Kardon 
Premium Sound pozwala słuchać dźwięku doskonałej jakości. Cieszy też wzrok  
podświetlając głośniki w drzwiach światłem, które pulsuje w rytm odtwarzanej  
muzyki! Dostępnych jest 8 tonacji kolorystycznych i 6 motywów podświetlenia.

DELEKTUJ SIĘ  
WNĘTRZEM
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Interesujące miejsca

Szukasz restauracji, lokalnej firmy lub miejsca wartego 

zobaczenia? Dzięki regularnie aktualizowanej liście 

interesujących miejsc te wszystkie informacje — i wiele 

innych — dostępne są na wyciągnięcie ręki!

Stacje ładowania

System wyświetla lokalizacje stacji ładowania, metody 

płatności i rodzaje dostępnych złączy.

Parking

Usługa Kia Live przed przybyciem do miejsca docelowego 

wskazuje miejsca parkingowe przy ulicy oraz na parkingach 

wraz z informacjami o opłatach.

Informacje dotyczące sytuacji na drodze w czasie rzeczywistym

System nawigacji podaje dokładne informacje dotyczące sytuacji  

na drodze, aktualizowane co 2 minuty przez usługę TomTom.  

W razie potrzeby powiadamia kierowcę o zwiększonym natężeniu 

ruchu i sugeruje wybór innej trasy. Dzięki temu pozwala uniknąć 

korków.

Ostrzeżenia o punktach pomiaru prędkości i niebezpiecznych 

miejscach

System nawigacji ostrzega o punktach pomiaru prędkości oraz 

o obszarach ograniczonego dostępu. Ostrzega również o miejscach, 

w których często dochodzi do wypadków drogowych.

Prognoza pogody

Wystarczy wprowadzić cel podróży, by uzyskać dostęp do pełnej 

prognozy pogody na 4 dni. Obejmuje ona temperaturę minimalną 

i maksymalną, prędkość wiatru i prawdopodobieństwo wystąpienia 

opadów.

Informują o każdym uruchomieniu autoalarmu, udostępniają 

komunikaty diagnostyczne o aktualnym stanie samochodu 

oraz comiesięczny raport o sposobie jego użytkowania.

Znajdź mój samochód 

Funkcja wskazuje ostatnią znaną pozycję pojazdu.  

Idealna w przypadku postoju na rozległym parkingu!

Stan pojazdu 

Funkcja zapewnia dostęp do rozmaitych danych, takich jak  

stan akumulatora rozruchowego czy poziom naładowania  

akumulatora wysokiego napięcia. 

Moje podróże 

Sekcja ta zawiera podsumowanie wcześniejszych podróży. 

Obejmuje takie dane jak średnia prędkość, przejechany dystans 

i czas jazdy.

Klimatyzacja 

Umożliwia zdalne włączenie układu i regulację temperatury, 

jak również zaplanowanie włączenia klimatyzacji przed  

zajęciem miejsca w pojeździe. Komfortowo schłodzony  

samochód może czekać na Ciebie!

Sterowanie bateriami wysokiego napięcia

Umożliwia zdalne rozpoczęcie ładowania i nadzorowanie  

procesu ładowania. Ładowanie można przerwać i wznowić  

w dowolnym momencie.

Wyślij do samochodu 

Funkcja ta umożliwia zaplanowanie podróży i wysłanie  

za pomocą aplikacji wybranej trasy z urządzenia mobilnego 

do systemu nawigacji pojazdu.

Usługi zdalne

Informacje o pojeździe

Powiadomienia

Aplikacja UVO
Aplikację UVO zaprojektowano z myślą o smartfonach z systemem Android oraz IOs. 

Zapewnia ona dostęp do szczegółowych parametrów pojazdu oraz podróży.  

Dzięki aplikacji można również zdalnie obsługiwać funkcje i wyposażenie pojazdu.

Usługa Kia Live
Po aktywacji usługa Kia Live, korzystając z karty SIM systemu 

multimedialnego, wyszukuje i aktualizuje na bieżąco wybrane dane. 

Dzięki niej kierowca ma dostęp do informacji bezpośrednio na ekranie 

systemu nawigacji.

Nowatorskie rozwiązanie UVO CONNECT powstało specjalnie dla marki Kia. Zapraszamy do świata cyfrowych danych!  
Nowa usługa Kia Live przesyła w czasie rzeczywistym do systemu nawigacji wiele informacji na temat podróży.  
Z kolei aplikacja UVO* umożliwia dostęp za pomocą smartfona z systemem Android lub IOs do szeregu danych o samochodzie. 
System spełnia wymogi najnowszej dyrektywy UE o ochronie danych i zapewnia najwyższy poziom prywatności.

KORZYSTAJ Z UDOGODNIEŃ



Usługa „Live traffic”**
System nawigacji podaje dokładne  

informacje dotyczące sytuacji na drodze, 

aktualizowane co 2 minuty. Powiadamia 

kierowcę o zwiększonym natężeniu ruchu 

i sugeruje wybór innej trasy. Dzięki temu 

pozwala uniknąć korków.

Prognoza pogody
Jaka będzie aura? Słoneczna czy deszczowa? 

Lepiej to sprawdzić. Wystarczy wprowa-

dzić cel podróży i uzyskać dostęp do pełnej 

prognozy pogody na 4 dni. Obejmuje ona 

temperaturę minimalną i maksymalną, 

prędkość wiatru oraz prawdopodobieństwo 

wystąpienia opadów.

Stacje ładowania
System w trybie online wyświetla 

lokalizacje stacji ładowania, metody  

płatności i rodzaje dostępnych złączy.

Usługa „Speed cameras”**
System nawigacji ostrzega o punktach 

pomiaru prędkości oraz o obszarach 

ograniczonego dostępu. Wskazuje również 

miejsca oznaczone jako tzw. czarne  

punkty, w których często dochodzi  

do wypadków drogowych.

Usługa „Local Search”
Umożliwia znalezienie restauracji,  

supermarketu lub innej wybranej  

lokalizacji. Baza danych obejmuje 500 

kategorii, 25 000 słów kluczowych oraz 

250 000 miejsc. Dzięki temu niemal  

zawsze znajdziesz to, czego szukasz.

Wyszukiwanie miejsca  
parkingowego
Przed przybyciem do miejsca docelo-

wego system ułatwi znalezienie miejsca 

postojowego. Na podstawie analizy danych 

statystycznych pokaże potencjalne  

miejsca postojowe znajdujące się zarówno 

przy ulicy, jak i na wyznaczonych parkingach.

* Do aktywowania usługi niezbędny jest smartfon z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.  
** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.

Informacje na temat dostępności usług znajdują się na stronach apple.com i android.com.

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu bez odwracania uwagi od prowadzenia.  
Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy. Prosty, intuicyjny interfejs zapewnia dostęp do serwisu Google Maps, aplikacji, muzyki 
i funkcji poleceń głosowych. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym.

Aplikacja Apple CarPlayTM umożliwia bezpieczne korzystanie z iPhone’a podczas prowadzenia samochodu. Wszystkie informacje 
i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym. Dzięki temu kierowca może korzystać z nawigacji, nawiązywać połączenia 
telefoniczne i wybierać ulubioną muzykę bez utraty koncentracji.

DOKĄD? KIEDY? KTÓRĘDY?
Z NAWIGACJĄ ODNAJDZIESZ 
WŁAŚCIWĄ DROGĘ

System nawigacji obejmuje najnowsze usługi dostępu, oparte na usługach  
TomTom Live. Dzięki nim prowadzenie w trasie staje się dokładniejsze  
i wygodniejsze. Takie rozwiązanie pozwala pozostać w kontakcie ze światem  
i dostarcza jeszcze więcej przydatnych informacji. Wbudowany modem Wi-Fi  
umożliwia podłączenie systemu nawigacji do Internetu za pomocą smartfona*.
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Układ utrzymywania na pasie ruchu  
z układem ostrzegania o zmęczeniu  
kierowcy i asystentem świateł drogowych
Ostrzega kierowcę o opuszczaniu prawidłowo oznakowanego pasa 

ruchu bez włączonego kierunkowskazu, a nawet podejmuje  

działania korekcyjne. W przypadku obniżenia koncentracji ostrzega  

o zmęczeniu kierowcy emituje sygnał dźwiękowy i wizualny.  

Funkcja asystenta świateł drogowych po wykryciu nadjeżdżającego 

pojazdu automatycznie przełącza światła drogowe na światła mija-

nia, a w odpowiednim momencie ponownie włącza światła drogowe.

Asystent jazdy w korku  
Rozwiązanie to stanowi ogromny krok w kierunku półautonomicznej 

jazdy. Układ samodzielnie przyspiesza, hamuje i kieruje, dostosowując 

się do pojazdów poprzedzających. W ten sposób czyni jazdę  

w korkach znacznie prostszą i bezpieczniejszą. Dzięki kamerze  

i czujnikom radarowym układ cały czas zachowuje wymaganą  

odległość od pojazdu z przodu i pomaga utrzymać samochód  

pośrodku pasa ruchu. Układ działa podczas jazdy z prędkością  

do 130 km/h.

Kierowca nowej Kia e-Soul podlega stałej ochronie zaawansowanych systemów wspierających.  
W inteligentny sposób ograniczają one ryzyko związane z poruszaniem się wśród innych pojazdów. 
Kierowanie nowoczesnym samochodem może być łatwiejsze i sprawiać więcej przyjemności! 

System autonomicznego hamowania awaryjnego 
Zapobiega zderzeniu lub ogranicza jego skutki. System monitoruje prędkość pojazdu i odległość od innych uczestników ruchu, w tym  

rowerzystów oraz pieszych. W przypadku wykrycia ryzyka kolizji ostrzega kierowcę wizualnie. Dodatkowo kierownica zaczyna delikatnie 

drgać, a w razie braku reakcji kierowcy samochód może zahamować samoczynnie.

Aktywny tempomat  
Dzięki kamerze i radarom aktywny tempomat może utrzymywać 

zarówno prędkość, jak i odległość od pojazdu poprzedzającego. 

Kiedy pojazd z przodu przyspiesza, Kia e-Soul odpowiednio 

zwiększa prędkość. Kiedy zwalnia i dystans zmniejsza się, aktywny 

tempomat hamuje lub nawet zatrzymuje samochód. Ta przydatna 

funkcja sprawdza się szczególnie w ruchu o dużym natężeniu 

i zmiennych prędkościach.

Układ monitorowania martwego pola  
w lusterkach
Wykorzystuje czujniki radarowe i ostrzega przed pojazdami  

znajdującymi się w strefie niewidocznej w lusterkach zewnętrznych.  

W momencie wykrycia pojazdu w tzw. „martwym polu” włącza 

lampkę ostrzegawczą w odpowiednim lusterku. 

DOCEŃ SYSTEMY 
WSPIERAJĄCE
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Odprężające podświetlenie wnętrza
Wyjątkowe wrażenia z jazdy Kia e-Soul potęguje atrakcyjnym 

podświetleniem wnętrza. Dostosowuje się ono do odtwarzanej 

muzyki. Za pomocą ekranu systemu nawigacji można wybierać 

spośród 8 tonacji kolorystycznych i 6 motywów podświetlenia. 

Rodzaj odtwarzanej muzyki zmienia intensywność koloru, a poziom 

głośności wpływa na jasność podświetlenia!

Wybór trybu jazdy
Kia e-Soul dostosowuje się do stylu jazdy. Można wybierać 

pomiędzy trybem normalnym dopasowanym do oczekiwań 

typowego kierowcy, a trybami Eco i Eco+, które maksymalizują 

zasięg pojazdu. Natomiast tryb sportowy podnosi przyjemność  

prowadzenia poprawiając przyspieszenie i zmieniając ustawienie 

układu kierowniczego.

Bezprzewodowa ładowarka urządzeń 
mobilnych 
Aby wygodnie i bezprzewodowo naładować odpowiednie  

urządzenie przenośne, wystarczy umieścić je na ładowarce  

w konsoli centralnej. Układ informuje kierowcę w przypadku  

opuszczania pojazdu z urządzeniem pozostawionym na ładowarce. 

Podgrzewane i wentylowane fotele
Fotele kierowcy i pasażera są wentylowane zarówno poprzez 

siedzisko, jak i oparcie. Wentylacja zapewnia przyjemny chłód  

i poczucie świeżości w upalne dni, natomiast funkcja podgrzewania 

foteli przednich przyda się podczas zimowych podróży. 

Kia e-Soul znakomicie łączy atuty samochodu elektrycznego, najnowsze technologie, 
charakter i oryginalną stylistykę z zaletami crossovera. Czy może istnieć lepsza 
zachęta do jazdy w zgodzie z ekologią?

Wyświetlacz typu „Head-up”
Wyświetlacz nad zestawem wskaźników prezentuje na szklanym panelu najważniejsze dane na temat jazdy. W ten sposób minimalizuje 

rozproszenie uwagi kierowcy. Przedstawia dane takie jak prędkość, symbole dotyczące bezpieczeństwa, podpowiedzi systemu nawigacji 

oraz informacje systemu audio.

POZNAJ 
UDOGODNIENIA
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Energooszczędny układ 
klimatyzacji
Selektywny układ klimatyzacji może działać  

tylko w przestrzeni kierowcy. Umożliwia  

to zmniejszenie zużycia energii, a tym samym 

zwiększenie zasięgu Kia e-Soul. 

Układ podgrzewania akumulatorów 
wysokiego napięcia
Zestaw akumulatorów wysokiego napięcia można 

wyposażyć w układ podgrzewania. Ogrzewa on 

akumulatory przy niskich temperaturach, zapewniając 

bezproblemowe włączanie silnika elektrycznego.  

Ponadto obniża straty powstające podczas nocnego 

w niskich temperaturach otoczenia. W tym celu przed 

rozpoczęciem jazdy wystarczy za pomocą ekranu 

dotykowego zaprogramować układ podgrzewania baterii 

na określoną godzinę. 

Funkcja programowania ładowania
Pozwala na zaprogramowanie czasu ładowania Kia e-Soul.  

Umożliwia to na przykład skorzystanie z niższych stawek taryfy nocnej. 

Napęd elektryczny
Wydajne, lekkie akumulatory wysokiego napięcia Kia e-Soul umieszczone pod podłogą kabiny dostępne są w dwóch odmianach. 

Hamowanie regeneracyjne
Aby zapewnić wydajną jazdę i zwiększyć zasięg pojazdu, Kia e-Soul 

jest wyposażona w układ hamowania regeneracyjnego nowej 

generacji. Działa on w dwóch trybach, wybieranych przez kierowcę 

w zależności od warunków jazdy. Po wybraniu trybu „pojedynczego 

pedału” lub po przytrzymaniu lewej łopatki przy kierownicy przez 

minimum 0,5 sekundy samochód może zwolnić aż do całkowitego 

zatrzymania bez naciskania pedału hamulca. Z kolei zwolnienie 

łopatki lub pociągnięcie prawej łopatki przy kierownicy powoduje 

powrót układu do standardowego trybu pracy.

Pojemność 64 kWh. Silnik elektryczny 204 KM Pojemność 39,2 kWh. Silnik elektryczny 136 KM

Ładowanie szybkie

30 minut (do 50%)

Ładowanie standardowe

9,5 godziny (do 95%)

Ładowanie szybkie

30 minut (do 50%) 

Ładowanie standardowe

6,5 godziny (do 95%)

POZNAJ 
UDOGODNIENIA
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Czarna lub szara tapicerka z tkaniny i skóry  
ekologicznej. Wersja wyposażenia L (opcja).
Atrakcyjne czarno-szare wnętrze, połączenie tapicerki o efektownym splocie  

i szarej lub czarnej skóry ekologicznej z widocznymi przeszyciami.  

Opcja obejmuje również klamki wewnętrzne z satynowanego chromu,  

ciemnosrebrne elementy wykończenia drzwi oraz podłokietnik pokryty  

ekologiczną skórą z szarymi przeszyciami.

Czarna lub szara tapicerka z tkaniny.  
Wersja wyposażenia M.
Czarne wnętrze z trykotową tapicerką z tkaniny w kolorze  

czarnym, ze srebrnymi klamkami wewnętrznymi i elementami  

wykończenia drzwi oraz podłokietnikiem pokrytym ekologiczną skórą. 

Dostępna jest również wersja z szarym wykończeniem wnętrza i szarą 

tapicerką foteli.

Czarna lub szara tapicerka z tkaniny z widocznymi 
przeszyciami. Wersja wyposażenia L. 
Czarne wnętrze z tapicerką foteli o specjalnej fakturze w kolorze czarnym  

z szarymi przeszyciami.  

Można także zamówić wersję z szarym wykończeniem wnętrza i tapicerką foteli  

o specjalnej fakturze w kolorze szarym z ciemniejszymi przeszyciami.

Czarna lub szara tapicerka skórzana. Wersja wyposażenia XL. 
Doskonała tapicerka z perforowanej czarnej skóry z szarymi szwami. Opcja obejmuje również klamki wewnętrzne z satynowanego chromu,  

ciemnosrebrne elementy wykończenia drzwi oraz podłokietnik pokryty ekologiczną skórą. Dostępna jest również wersja z szarym wykończeniem  

wnętrza i szarą, skórzaną tapicerką siedzeń z szarymi przeszyciami.

Tapicerka skórzana z czerwonymi  
akcentami. Wersja wyposażenia XL (opcja).
Doskonała tapicerka z perforowanej czarnej skóry z czerwony-

mi przeszyciami. Klamki wewnętrzne z satynowanego chromu, 

czerwone elementy wykończenia drzwi oraz podłokietnik pokryty 

ekologiczną skórą z czerwonymi przeszyciami.

ZANURZ SIĘ  

W KOMFORCIE

Wnętrze Kia e-Soul jest równie ekscytujące, jak nadwozie. Wystarczy spojrzeć na atrakcyjne  
opcje wykończenia, starannie dobrane materiały i ciekawe akcenty stylistyczne.  
Można wybierać pomiędzy tapicerką z tkaniny, tapicerką ze skóry lub ich kombinacją. 
Wszystkie zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie i elegancji. 
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Nadwozia jednokolorowe Nadwozia dwukolorowe

Snow White Pearl (SWP) Clear White + Inferno Red (AH1)

Cherry Black (9H)

Neptune Blue (B3A)

Sparkling Silver (KCS)

Inferno Red (AJR) Mars Orange + Cherry Black (SE3)

Gravity Grey (KDG) Cherry Black + Inferno Red (AH5)

Mars Orange (M3R) Neptune Blue + Cherry Black (SE2)

ZAKOCHAJ SIĘ  
W KOLORACH

Zaprojektowaliśmy Kia e-Soul z myślą o harmonijnym połączeniu jazdy przyjaznej dla natury z czerpaniem  
radości z nowych technologii. Samochód dostępny jest w 7 kolorach nadwozia oraz w 5 wariantach dwukolorowych  
z lakierem metalizowanym. Wybierz oryginalność!

Inferno Red + Cherry Black (AH4)
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17-calowe obręcze kół  

ze stopu lekkiego

Obręcze kół

Dane techniczne

Wymiary (mm)

Wersja średniodystansowa Wersja długodystansowa

Silnik elektryczny Rodzaj Silnik synchroniczny z magnesem stałym

Moc wyjściowa maks. (KM/kW) 136/100 204/150

Moment obrotowy maks. (Nm) 395 395

Akumulator Rodzaj LIPB (polimerowe litowo-jonowe)

Napięcie (V) 327 356

Pojemność użytkowa (kWh) 39,2 64

Masa (kg) 317 457

Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,9 7,9

Prędkość maksymalna (km/h) 157 167

Zasięg (km) (cykl mieszany) 276 452

Zużycie energii (kWh/100km) (cykl mieszany) 15,6 15,7

Masa własna maks. (kg) 1535 1682

Masa całkowita (kg) 2025 2180

SPRAWDŹ
SZCZEGÓŁY

Długość całkowita 4195

Szerokość całkowita 1800

Wysokość całkowita 1605

Rozstaw osi 2600

Rozstaw kół (przód) 1565

Rozstaw kół (tył) 1575

Zwis przedni 865

Zwis tylny 730

Przestrzeń na nogi (przód/tył) 1044/927

Przestrzeń nad głową (przód/tył) 
1013/988  (bez okna dachowego)
973/988    (z oknem dachowym)

Szerokość na poziomie ramion (przód/tył) 1410/1390

Pojemność bagażnika (w litrach, wg normy VDA) 315-1339
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7-letnia gwarancja
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat lub 150 000 km 
przebiegu (przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń przebiegu, od 4 lat: do 150 000 km). 
Jeżeli samochód poddawany był regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja  
ta jest bezpłatna i przechodzi na kolejnych właścicieli.  
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w Książce gwarancyjnej.

5-letnia gwarancja na powłokę lakierową i 12-letnia gwarancja na perforację nadwozia 
Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą ochronę i odpowiedni wygląd 
samochodów marki Kia. Nasze pojazdy są też bardzo dobrze chronione przed korozją 
i objęte 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.

Pozostań w kontakcie z Kia
Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami. Dowiedz się więcej  
o marce Kia i o nowych, ekscytujących modelach samochodów. Zapoznaj się z naszymi  
osiągnięciami w rozwijaniu napędów hybrydowych i elektrycznych. Przeczytaj, nad 
czym aktualnie pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe ochrony środowiska.

Angażujemy się również w duże imprezy sportowe. Kia Motors to oficjalny partner 
UEFA i FIFA. Jesteśmy oficjalnym sponsorem turnieju tenisowego Australian Open 
i światowej gwiazdy tenisa — Rafaela Nadala.

Finansowanie
Wybrany Dealer Kia przygotuje i przedstawi najkorzystniejszy dla Państwa  
plan sfinansowania zakupu samochodu. Z przyjemnością omówi z Państwem  
wszystkie szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia
7 lat / 150 000 km gwarancji. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE 

(a także w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze). Szczegółowe okresy  

oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

ODETCHNIJ ZE SPOKOJEM
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www.kia.com

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy i są 
sporządzone według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane przy 
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre 
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą być niedostępne na rynku polskim. 
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach 
sprzedaży marki Kia.

Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających 
wymagania w zakresie możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i które uzyskały 
europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. 
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po 
zakończeniu ich eksploatacji, zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). 
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji umożliwia 
korzystanie z ich najnowszych wersji bez ponoszenia  
dodatkowych kosztów.

Gwarancja na 7 lat/150 000 km. 
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki są określone 
w książce gwarancyjnej.


