
Новый Soul

Стандартное оборудование
Комфорт

Интерьер

Безопасность

Экстерьер

Комплектации и цены
Soul 2023 года выпуcка / 2023  модельный год

Classic Comfort Style Premium GT Line

1.6 MPI, 123 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод
SKW5D261F

10 490 000 тг
D298

10 790 000 тг
D299

2.0 MPI, 149 л. c., Бензин | Вариатор | Передний привод
SKW52G61V

13 290 000 тг
G810

13 790 000 тг
G811

14 190 000 тг
G812

Пакет "Теплые опции"
Подогрев передних сидений

Подогрев задних сидений

Подогрев рулевого колеса

Электрообогрев лобового стекла

Дополнительный электрический отопитель салона

Подогрев форсунок омывателя лобового стекла

Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом

Экстерьер
Легкосплавные диски 16" с шинами 205/60 R16

Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18

Галогеновые фары рефлекторного типа (2MFR)  

Светодиодные фары (LED Multi MFR)

Светодиодные дневные ходовые огни (LED)

Светодиодные (LED) противотуманные фары  

Светодиодные (LED) задние фонари

Тонировка стекол задних дверей и стекла пятой двери

Интерьер
Сиденья с тканевой отделкой

Элементы интерьера с отделкой матовым хромом

Bluetooth для подключения мобильного телефона
Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании
замков)
Механическая регулировка водительского сиденья по высоте
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Кондиционер
6 динамиков
Датчик света

Мультифункциональное рулевое колесо
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом

Отделение для очков
Задние сиденья со спинками, складывающимися в
соотношении 60/40

Полка багажного отделения
Крючки для крепления сетки в багажном отделении

Двухуровневый пол в багажном отделении

Стальное запасное колесо временного использования
(T125/80D16)
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Автоматическое запирание дверей при движении
Центральный замок
Иммобилайзер

Крепление для детского кресла ISOFIX
Фронтальные, боковые подушки и шторки безопасности
Система контроля давления в шинах (TPMS)
Система помощи при трогании на подъеме (HAC)
Интегрированная система активного управления (VSM)

Система помощи при экстренном торможении (BAS)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Передние и задние дисковые тормоза

Чёрная глянцевая передняя стойка
Бампер с чёрной нижней частью

Передние и задние брызговики
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова

Боковые зеркала, окрашенные в цвет кузова
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Сиденья с кожаной отделкой

Люк с электроприводом

LED освещение салона

Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей

Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2''

Центральный подлокотник спереди с боксом для хранения

Задний подлокотник с подстаканниками

Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (ECM)

Сетка для крепления багажа

Декоративная подсветка интерьера Mood Lamp

Сиденья с комбинированной кожаной отделкой

Luxe

11 190 000 тг
G833



Новый Soul

Комплектации и цены
Soul 2023 года выпуcка / 2023 модельный год

Classic Comfort Luxe Style Premium GT Line

1.6 MPI, 123 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод
SKW5D261F

10 490 000 тг
D298

10 790 000 тг
D299

11 190 000 тг
G833

2.0 MPI, 149 л. c., Бензин | Вариатор | Передний привод
SKW52G61V

13 290 000 тг
G810

13 790 000 тг
G811

14 190 000 тг
G812

Современные системы помощи водителю DRIVE WISE
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC)

Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

Система контроля слепых зон (BCW)

Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW)

Комфорт

Бескаркасные стеклоочистители "Aero blade"

Электропривод складывания зеркал заднего вида

Передние стеклоподъёмники с функцией Auto (вверх/вниз)

Система выбора режима движения Drive Mode Select

Электрорегулировка сиденья водителя

Электрорегулировка передних сидений

Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя

Вентиляция передних сидений

Мультимедиасистема 8'', с поддержкой Apple Carplay и Android Auto

Дополнительные разъёмы зарядки USB

Беспроводная зарядка мобильного телефона в центральной консоли

Раздельный климат-контроль

Круиз-контроль

Ключ с дистанционным управлением центральным замком

Начало на стр. 1
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Cистема предотвращения фронтального столконовения (FCA)
(уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипед)

Ассистент движения в полосе (LFA)

Система бесключевого доступа Smart Key и пуск двигателя кнопкой  

Электрический стояночный тормоз (EPB)

Дополнительная розетка питания в багажном отделении

Задние датчики парковки

Передние датчики парковки

Камера заднего вида с динамической линией разметки

Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA)

Пакет GT Line
Передний и задний бамперы дизайна GT Line

Боковые обвесы с красными вставками

Легкосплавные диски 18" дизайна "GT line" с шинами 235/45 R18

Сдвоенная выхлопная труба

Спортивное рулевое колесо

Подрулевые "лепестки" переключения передач

Глянцевая решётка радиатора с хромированной окантовкой

Сиденья с кожанной отделкой дизайна GT Line

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 1 февраля 2023 г. Действительную цену с учетом актуальных спецпредложений уточняйте на сайте www.kia.com.kz и у официальных 
дилеров Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может 
отличаться от реализуемого

ТОО «Allur Motor Qazaqstan» ведет деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реализуемые товары доступны к получению на 
территории Республики Казахстан. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Республики Казахстан, не ведется. Информация о соответствующих моделях и 
комплектациях, возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. Не 
является публичной офертой

* Для корректной работы Apple Carplay и Android Auto рекомендуется использовать оригинальный кабель



Стандартты жабдық 
Жайлылық

Интерьер

Қауіпсіздік 

Экстерьер

Жабдықталымдары мен бағалары

2023 жылы шығарылған Kia Soul/ 2023 жылғы модель қатары

Classic Comfort Style Premium GT Line

1.6 MPI, 123 а.к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
SKW5D261F

2.0 MPI, 150 а.к., Бензин | Вариатор | Алдыңғы жетек 
SKW52G61F

«Жылы опциялар» жиынтығы 
Алдыңғы орындықтарды жылыту

Артқы орындықтарды жылыту 

Рөл дөңгелегін жылыту

Алдыңғы әйнекті электр жылыту

Салонды электрмен қосымша жылыту

Алдыңғы әйнек жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Электржетегі және жылытқышы бар артқы көріністің бүйірлік айнасы

Экстерьер
205/60 R16 шиналары бар 16" жеңіл қорытпалы дискілер

215/55 R17 шиналары бар 17" жеңіл қорытпалы дискілер

235/45 R18 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер  

Шағылыстырғыш (2MFR) алдыңғы фаралар 

Жарықдиодты фаралар (LED Multi MFR)

Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары (LED)

Тұманға қарсы фаралар (LED)

Жарықдиодты артқы шамдар (LED)

Артқы есік және бесінші есік әйнектерін қараңғылау

Интерьер
Матамен қапталған орындықтар

Жылтыр емес хроммен қапталған интерьер элементтері

Ұялы телефонды қосуға арналған Bluetooth
«Эскорт» қызметі (құлыпты жапқан кезде фараларды өшіруді 
кідірту)
Жүргізушінің орындығын биіктігі бойынша механикалық 
реттеу Рөл колонкасын биіктігі және шығымы бойынша реттеу

Кондиционер
6 динамик
Жарық берілгісі

Көп функционалды рөл дөңгелегі
Электр жетегі бар алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер

Көзілдірікке арналған бөлім
60/40 арақатынасымен жиналатын, арқасы бар 
артқы орындықтар 

Жүк салғыш бөлігінде сөресі
Торды жүк салғыш бөлігіне бекітуге арналған 
ілгектер 

Жүк салғыш бөлігіндегі екі деңгейлі еден  

Уақытша пайдаланылатын болаттан жасалған қосалқы 
дөңгелек  (T125/80D16)
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі 
Қозғалыс кезінде есікті автоматты түрде жабу 
Орталық құлып 
Иммобилайзер

Балалар креслосына арналған ISOFIX бекіткіші   
Алдыңғы, бүйірлік көпшіктер және қауіпсіздік перделері 
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS) 
Жоғары көтерілген кездегі көмек жүйесі (HAC) 
Белсенді басқарудың біріктірілген жүйесі (VSM)

Шұғыл тежеу кезіндегі көмек жүйесі (ВАS) 
Бағыт тұрақтылығының жүйесі (ESC) 
Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS) 
Алдыңғы және артқы диск тежегіштері 

Қара жылтыр алдыңғы баған 
Төменгі бөлігі бар қара бампер 

Алдыңғы және артқы су шашқыштар 
Шанақ түсімен түстес есіктің тұтқалары 

Шанақ түсімен түстес бүйірлік айналар 
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Былғары қапталған орындықтар

Электрлік люк

Iшкі жарықдиодты жарықтандыру

Рөл дөңгелегі және былғарымен қапталған трасмиссия селекторының тұтқасы

TFT 4.2" түрлі түсті дисплейі бар Supervision аспаптық панелі

Сақтауға арналған боксы бар алдыңғы орталық шынтақ қойғыш  

Стақан қойғышы бар артқы шынтақ қойғыш 

Автоматты түрде қараңғыланатын салондағы артқы көрініс айнасы (ECM)

Жүк салғышты бекітуге арналған тор 

Интерьердің Mood Lamp сәнді жарығы 

Былғарыдан құрамдастырылған орындықтар

Luxe

10 490 000 тг
D298

10 790 000 тг
D299

13 290 000 тг
G810

13 790 000 тг
G811

14 190 000 тг
G812

11 190 000 тг
G833

Жаңа Soul



Жаңа Soul

Жабдықталымдары мен бағалары

2023 жылы шығарылған Kia Soul/ 2023 жылғы модель қатары

Classic Comfort Style Premium GT Line

1.6 MPI, 123 а.к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
SKW5D261F

10 490 000 тг
D298

10 790 000 тг
D299

2.0 MPI, 150 а.к., Бензин | Вариатор | Алдыңғы жетек 
SKW52G61F

13 290 000 тг
G810

13 790 000 тг
G811

14 190 000 тг
G812

Drive Wise жүргізушіге көмек жүйесінің кешені
Интелектуалды круиз-контроль Stop&Go жүйесімен(SSC)

Қозғалыс жолағынан шығып кетудің алдын алу жүйесі (LKA)

Жасырын аймақта автокөлікпен соғылудың алдын алу жүйесі (ВСА)

Жайлылық

Артқы көрініс айнасын жинайтын электр жетек

Auto қызметі бар алдыңғы (жоғары/төмен) әйнек көтергіштер

Drive Mode Select қозғалыс режимін таңдау жүйесі 

Жүргізушінің орындығын электр реттегіш 

Алдыңғы орындықтарды электр реттегіш 

Жүргізуші орындығының бел тірегішін электр реттегіш 

Алдыңғы орындықты желдету

Apple Carplay және Android Auto қолдауы бар 8" мультимедиа жүйесі

USB қуат бергішінің қосымша жалғағыштары

Ұялы телефонды орталық консольде сымсыз қуаттау

Бөлек климатты бақылау

Круизді бақылау

Орталық құлыпты қашықтан басқаратын кілт

Начало на стр. 1
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Қарама-қарсы соғылудың алдын алу жүйесі (FCA) 
(тану деңгейі: автокөлік/жаяу жүргінші/велошабандоз)

Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты түймешемен іске қосу 

Autohold функциясы бар EPB электр тұрақ тежегіші

Жүк бөліміндегі қосымша қуат розеткасы

Артқы тұрақ берілгілері

Алдыңғы тұрақ берілгілері

Динамикалық белгі сызығы бар артқы көрініс камералары  

Артқы қатардағы жолаушылар туралы ескерту  (ROA)

GT Line жиынтығы
Алдыңғы және артқы бамперлердің GT Line дизайны

Қызыл ендірмелері бар бүйірлік құрауыштар  

235/45 R18 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер 

Қосарлы түтік

Спорттық рөл дөңгелегі 

Берілістерді ауыстырып-қосудың руль астындағы "жапырақшалары"

Хроммен жиектелген радиатордың жылтыр торы

"GT Line" былғары орындықтар

Luxe

11 190 000 тг
G833

Даңғылда бұрылу кезіндегі фронталды соқтығысудан сақтайтын 
жүйесі (FCA-JT)

Жолақтағы қозғалыс ассистенті (LFA)

Артқы жүріспен тұрақтан шығу кезінде бүйірлік соқтығысуды ескерту жүйесі (RCCW)

Қауіпсіз шығу көлігі (SEW)

Көрсетілген жеке бағалар 2023 ж. ақпан 1-нен дейін жарамды. Kia өнімдерінің өзекті бағалары туралы толық ақпарат алу үшін www.kia.com.kz сайтында және Kia дилерлеріне хабарласыңыз.  Kia 
брендінің кез келген өнімін сатып алу жеке сату-сатып алу шартына сәйкес жүзеге асырылады. Автокөліктің ұсынылған суреті сатылатын автокөліктен өзгеше болуы мүмкін.

«Allur Motor Qazaqstan» ЖШС қызметін Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді. Сатылатын тауарлар Қазақстан Республикасының 
аумағында қолжетімді. Қазақстан Республикасының аумағынан тыс субъектілердің тұтыну тәртібіне мониторинг жүргізілмейді. Тиісті модельдер мен жабдықталымдар, көрсетілген жабдықталымдағы, 
бағадағы автокөлік модельдерін ықтимал сатып алу мүмкіндігі, ықтимал тиімділіктер және сатып алу шарттары Дилерлерде қолжетімді. Тауар сертификатталған. Жария оферта емес.     

* Apple Carplay және Android Auto дұрыс жұмыс істеуі үшін түпнұсқа кабельді пайдалану ұсынылады

"Aero blade" қаңқасыз әйнек тазартқыштар 


