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לפרטים*9920 :

חפשו אותנו ב-
קיה היא כוח השינוי החדש והמלהיב ביותר בעולם הרכב ,ואנו ערוכים לשנות את האופן שבו אתה מרגיש וחושב על הנהיגה .זו אינה סתם הבטחה; אנו מחויבים להפוך את הנהיגה להנאה אמיתית עבור לקוחות בכל
רחבי העולם .עם עיצוב צעיר ועם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ,המכוניות של קיה מסובבות ראשים בכל רחבי העולם עם "הכוח להפתיע" .קיה מציעה מערך שלם של דגמים שימושיים ומלהיבים להפליא לנהיגה.
שים עין על קיה ,כי החלק הטוב ביותר עדיין לא הגיע.
חברת קיה מוטורס יצרנית של רכב איכותי לצעירים ברוחם  -נוסדה בשנת  1944והיא יצרנית הרכב הוותיקה ביותר בקוריאה .כחלק מקבוצת יונדאי-קיה ,קיה הינה אחת מיצרניות הרכב המובילות בעולם .למעלה מ2-
מיליון כלי רכב מיוצרים מדי שנה ב 13-מפעלי ייצור והרכבה בשמונה מדינות בעולם ,נמכרים ומקבלים שירות באמצעות רשת של מפיצים וסוכנים המכסה  172מדינות .קיה מעסיקה היום למעלה מ 42,000-עובדים
ברחבי העולם והכנסותיה השנתיות הן כמעט  15מיליארד דולר .קיה היא נותנת החסות הראשית של אליפות הטניס הפתוחה של אוסטרליה ושותפה רשמית בתחום הרכב של פיפ"א  -הגוף המנהל את תחרויות גביע
העולם בכדורגל .סיסמת המותג של חברת קיה מוטורס  - The Power to Surprise -מייצגת את המחויבות העולמית של החברה לעלות על הציפיות של הלקוחות באמצעות חדשנות מתמדת בתחום הרכב.
מרבית התמונות והפרטים המופיעים בקטלוג זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי .ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים בקטלוג ,לבין הדגמים
המשווקים על ידי קיה מוטורס ,הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים ,הציוד והמערכות הנלווים .ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן .אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/
או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים בקטלוג זה .היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת .ט.ל.ח.
נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100 -ק"מ
בנזין  1.6ל' אוט' LX/EX

עירוני

9.6

בינעירוני

6.5

שנים
אחריות

דרגת זיהום אוויר
משולב

7.6

דרגה 12

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה .תקן * 80/1268/EECהמדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התש"ע 2010

All New

הרבה יותר סטייל מאי-פעם
לקחנו עיצוב פורץ דרך וזוכה פרסים המבוסס על  DNAאורבני מדליק ,והובלנו אותו קדימה אל העתיד .הקיה סול החדש זכה לרענון
ועידון מוחלטים ,בפנים ובחוץ ,עם עיצוב  SUVספורטיבי ,ומגוון רחב של טכנולוגיות מתקדמות וביצועים משודרגים ,כדי להעניק לך
חוויית נסיעה מרתקת.
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חיה ונושמת את העיר
הנסיעה במגרש המשחקים העירוני גדושה בהנאה ובריגושים ,והקיה סול הוא בן הלוויה המושלם לחוויה .אתה מוזמן להיות שונה
מההמון ולהיווכח בעצמך מדוע אייקון אמיתי לעולם אינו יוצא מהאופנה.
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נקודת המבט שלך מקבלת פרשנות מהפכנית
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דמיין לעצמך טיפת מים הנופלת לתוך אגם .כך ידית ההילוכים העגולה של הקיה סול ,העיצוב העגול של
המתגים על גלגל ההגה והטוויטרים העגולים בעלי המיקום הגבוה מעניקים לתא הנוסעים מראה אורגני בעל
קו עיצוב מעגלי המספק הנאה הן לך והן לנוסעים.
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1

לא רק לחובבי הטכנולוגיה

הקיה סול החדש מצויד לחלוטין באבזור היי-טקי מהמילה האחרונה ,כולל מערכת שמע
יוקרתית .עם זאת ,צוותי התכנון והעיצוב שלנו דאגו להבטיח לך תפעול קל וידידותי ,כך
שתוכל להתרכז בהנאה מהנסיעה.

 .1פתחי אוויר וטוויטרים משולבים
פתחי האוויר הצדיים הקדמיים מתמזגים בצורה
חלקה לגמרי עם רמקולי הטוויטר ה”צפים” בעלי
מיקום גבוה ,כהמשך מסוגנן של קו העיצוב
המעגלי של תא הנוסעים.
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 .2קישוריות AUX® , iPod :וUSB-
אתה מוזמן להתחבר ולהשמיע את המוזיקה
האהובה עליך ממגוון התקני אחסון ניידים כגון
®  iPod ® , iPhoneאו ® .iPad

מערכת אודיו משוכללת
8

צג מגע צבעוני  4.3אינץ' מעניק נראות מרשימה
ויכולת תפעול גבוהה במיוחד ,יחד עם תצוגה של
מצלמת הנסיעה לאחור ומתגי שליטה במערכת
השמע  MP3האיכותית ,לנוחות משופרת.

 .3מערכת שמע
עם צג  LCD mono-TFTהמעניק נראות מעולה.
מערכת שמע מתקדמת זו ,המגיעה כחלק
מסטנדרט האבזור ,כוללת רדיו ונגן .MP3
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תיכנס ,תרגיש כמו בבית

מהנדסי תכנון המרחב שלנו ,דאגו לנצל את החלל הפנימי בצורה הטובה
והאופטימלית ביותר ,כך שכל יושבי המכונית יכולים ליהנות מרמת נוחות
וגמישות אותה ניתן למצוא בדרך כלל רק במכוניות ובדגמי  SUVגדולים יותר.
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מרחב אחורי גדול במיוחד

מרווח הרגליים ומרווח הכתפיים במושב האחורי הם הטובים ביותר בקבוצה,
ומבטיחים שנוסעיך ייהנו מהנסיעה בנוחות ובסטייל.
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ברוך הבא אל עולם של נוחות

אנו יודעים שתרצה לבלות בקיה סול שלך זמן רב ככל האפשר .זו בדיוק הסיבה שעשינו
מאמץ מיוחד כדי להבטיח שאתה ונוסעיך תוכלו להירגע וליהנות מהנסיעה.

חלון שמש פנורמי בגג
בלחיצת כפתור אחת תוכל להגביר את תחושת המרחב בתא
הנוסעים ולהכניס פנימה את אור השמש ,עבורך ועבור נוסעיך.
(אינו זמין בדגמים עם מרכב בעל שילוב של שני צבעים).
* בדגם  EXבלבד.
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מהיום קל יותר להיכנס ולצאת מהקיה סול .קל להיכנס ,קל לצאת
גובה כרית המושב והמרחק מהמושב לתקרה עברו שיפור ושדרוג משמעותיים כדי להקל ככל האפשר על
הכניסה למכונית והיציאה ממנה.
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מתוכנן לספק ריגושים
בין אם מדובר בעבודה קשה או בבילוי אינטנסיבי ,אין ספק שתתרשם
מהשילוב המרשים של ביצועים ,בטיחות ודינמיות שהקיה סול מציע,
שמחזיר את ההנאה לנהיגה.

מערכת Flex Steer

תרגיש חופשי לבחור בין שלושה מצבי נהיגה-
 Normal, Comfortו Sport -כדי להתאים בצורה מדויקת את
תחושת ההיגוי לתנאי הנסיעה וההעדפות האישיות שלך.
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טכנולוגיות חכמות לביטחון מושלם

מערכת בקרת שיוט

קבע את הגדרות בקרת השיוט בצורה נוחה ,מבלי להסיר את ידיך מההגה,
באמצעות כפתורים בעלי תכנון ארגונומי על גלגל ההגה.
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בטיחות מרבית בכל מצב

כמו כל הדגמים מהדור החדש של מכוניות הנוסעים של קיה ,הקיה סול החדש זמין עם מגוון רחב של טכנולוגיות בטיחות אקטיביות ופסיביות מתקדמות
שמעניקות לך שקט נפשי מושלם בכל תנאי הנהיגה.

כריות אוויר קדמיות ,צדיות וכריות וילון

בלמי דיסק

מערכת של  6כריות אוויר מעניקה הגנה מירבית לכל
יושבי המכונית ומסוגלת להפחית את חומרת הפציעה
בהתנגשויות מסוימות.

בלמי דיסק חזקים מעניקים ביצועי בלימה חזקים ומגע
ספורטיבי למראה הצדי של הקיה סול.

מערכת ניהול יציבות הרכב ()VSM

מערכת  VSMמסייעת לוודא שהמכונית שומרת על יציבות בעת
האצה או בלימה פתאומית  -במיוחד בכבישים רטובים ,חלקים
ומשובשים.
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סיוע לזינוק בעליה ()HAC

מערכת  HACמונעת את דרדור המכונית לאחור בעת עצירה במעלה
על-ידי הפעלה עדינה של הבלמים למשך עד שתי שניות בזמן שאתה
מעביר את רגלך מדוושת הבלמים לדוושת ההאצה.

מערכת סיוע לבלימה ()BAS

מערכת  BASמפחיתה באופן משמעותי את מרחק
העצירה במצבים של בלימה פתאומית על ידי הפעלת
כוח בלימה מרבי לפי הצורך.
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התרגשות ויעילות ,תמיד לצידך
הקיה סול מגיעה עם מנוע דינמי ויחד עם זאת חסכוני ,ותיבת הילוכים אוטומטית
מתקדמת בעלת  6הילוכים  -שילוב שיוסיף הנאה לנסיעות היומיומיות שלך ויפחית את
הזמן שאתה מבלה בתחנות דלק.

מנוע  1.6 GDiל’
נפח 1,591 :סמ”ק
הספק 132 :כ”ס @  6,300סל”ד
מומנט מרבי 16,4 :קג”מ @  4,850סל”ד

דוושת האצה מטיפוס אורגן
דוושת ההאצה מטיפוס אורגן נעה במקביל
לתנועה הטבעית של כף רגלך ומעניקה פעו
לה נוחה יותר ,במיוחד בנסיעות ארוכות.

תיבת הילוכים אוטומטית בעלת שישה הילוכים
תיבת הילוכים קומפקטית וקלת-משקל זו מציעה
עמידות גבוהה והחלפת הילוכים חלקה ,ומצב התפעול
הידני ממוקם קרוב לנהג כדי להקל על הפעלתו.
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New Vanilla Shake +
)Black (AH2

שחרר את הדמיון שלך לחופשי

Inferno Red +
)Black (AH4

בטא את הייחודיות שלך בכל יום מחדש .מגוון של שילובי צבעים
ספורטיביים מיוחדים מאפשרים לך ליצור מכונית שתתאים במדויק
לאופי שלך ותאפשר לך לבלוט החוצה מההמון.

שילוב של שני צבעים*

ארבע אפשרויות של שילוב שני צבעים מביאות את העיצוב הספורטיבי
והמיוחד של הקיה סול לרמה גבוהה עוד יותר .אחד משילובי הצבעים
ודאי מתאים בצורה מושלמת לאישיות שלך.

Clear White +
)Inferno Red (AH1

חישוקי סגסוגת  16אינץ’ עם צמיגים ( 205/60R16בדגם )LX

Newport Blue +
)Clear White (AH3

חישוקי סגסוגת  18אינץ’ עם צמיגים ( 235/45R18בדגם )EX

22

Clear White +
)Inferno Red (AH1

New Vanilla Shake +
)Black (AH2

Newport Blue +
)Clear White (AH3

Inferno Red +
)Black (AH4

*קיים בדגם  LXבלבד
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מגדיר רמות חדשות של נוחות
הקיה סול החדש מצויד במגוון רחב של אביזרי נוחות כציוד סטנדרטי או כאופציה,
המעניקים רמות ללא תחרות של אחסון גמיש ,נוחות מפנקת ונוחיות המעניקה
שקט נפשי .חשבנו על הכול ,עד לפרט האחרון ,כדי שתוכל פשוט להירגע וליהנות
מהנסיעה.

כיסוי לאזור המטען

ניתן לייצר מרחב נפרד ומכוסה לאחסון חפצים יקרי ערך במקום מוסתר.

להבי מגבים אווירודינמיים

להבי המגבים הם בעלי תכנון אווירודינמי כדי להבטיח פעולת ניגוב מושלמת
ולמנוע מהם להתרומם מהשמשה במהירויות גבוהות.

פסי נשיאה צמודים לגג*

הגגון המשולב מתוכנן להעניק תמיכה מרבית למטען ,וקורות רוחב
הזמינות כאופציה מגבירות את השימושיות*( .קיים בדגם )EX

תא מטען מרווח

הסול החדש מציע את נפח המטען הגדול בקבוצה 686 ,ליטר ( ,)SAEפתח דלת עורפית רחב וגבוה יותר,
ומושב אחורי עם אפשרות לקיפול מלא וקיפול ביחס  60:40לנוחות מרבית בעת הובלת פריטים בכל גודל
וצורה.

פנס בלימה עילי

פנס הבלימה העילי של הסול ,המאפשר לנהגים הנוסעים מאחוריך
לזהות בבירור את כוונתך להאט.

קונסולה מרכזית

שני מחזיקי ספלים ,תא בנפח של  4.5ליטר מתחת למשענת היד ותא פתוח קדמי בנפח  1.1ליטר לפריטים קטנים
משפרים את הנוחות.

פגוש קדמי בצבע המרכב
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פגוש אחורי בצבע המרכב

מערכת בקרת אקלים

תא בצד המושב

תא שימושי הממוקם בצד מושב הנוסע הקדמי מעניק מקום אחסון נוסף
לחפצים קטנים.

מערכת בקרת אקלים מטיפוס “הגדר ושכח” מופעלת ונכבית באופן אוטומטי כדי לשמור על הטמפרטורה הרצויה,
בעוד מיינן החלקיקים מונע ריחות רעים.

שליטה מרחוק במערכת השמע

מתגי שליטה אינטואיטיביים הממוקמים על גלגל ההגה
מאפשרים לך לשלוט בקלות בעצמת הצליל ולהחליף
תחנות ברדיו בבטחון מלא ,מבלי להסיר את ידיך מההגה.
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מגוון צבעים חדשים ואופנתיים שיוציאו את האמן שבך.

)Clear White (1D

)Bright Silver (A3D

)Acid Green (AE3

)New Vanilla Shake (AYB

צבע מרכב דו גווני*

)Titanium Gray (IM

)Black (9H

)Toffee (ANB

)Mustard (AYE

)Newport Blue (KU9

)Inferno Red (AJT

)Clear White + Inferno Red (AH1

)Newport Blue + Clear White (AH3

)New Vanilla Shake + Black (AH2

)Inferno Red + Black (AH4

*קיים בדגם  LXבלבד

מפרטים (מ”מ)

730

2,570
4,140

840

)1,593 (1,605 with roof rack
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אורך כללי
רוחב כללי
גובה כללי
רוחק סרינים
מפשק גלגלים קדני
מפשק גלגלים אחורי
שלוחה קדמית
שלוחה אחורית
מרווח רגליים (מלפנים)
מרווח רגליים (מאחור)
מרווח ראש (מלפנים)
מרווח ראש (מאחור)
מרווח כתפיים (מלפנים)
מרווח כתפיים (מאחור)

4,140
1,800
1,600
2,570
1,576
1,588
840
730
1,040
994
1,006
1,003
1,410
1,390

מודעת לסביבה בדיוק כמוך

)1,588 (16” TIRE

)1,576 (16” TIRE
1,800

אנו משתמשים ככל האפשר בחומרים ממוחזרים וניתנים למחזור בייצור של
אתה מעריך חיים ברי-קיימא? גם אנחנו .זו הסיבה שאנו גאים בכך שאנו עומדים
כל אחד מדגמי קיה .גם בתום חיי השירות של הרכב שלך ,אחד מיעדי איכות
בציפיות ובאתגרים של המאה ה 21-תוך מתן תרומה מוחשית לשימור הסביבה
הסביבה שלנו הוא ההחזרה והטיפול הידידותי לסביבה של רכב בסוף חיי
ולפיתוח בר-קיימא של החברה בכללותה.
השירות שלו .תוך שימוש בתהליך נוקשה אנו מבטיחים הגנה על הסביבה
בטיפול בפסולת מזיקה .חומרים אלה עוברים מחזור או השבה כדי להבטיח
קיה מוטורס הגדירה את ניהול איכות הסביבה כאחד מיעדי הליבה של יוזמת הניהול
את הרמה הגבוהה ביותר של הגנת הסביבה.
בעלת האחריות הסביבתית שהשקנו בשנת  ,2008המציבה את איכות הסביבה
בחזית של כל הפעילויות העסקיות שלנו .אנו שואפים להוביל את המאמצים
בקצרה ,אנו מחויבים למצוא פתרונות בסיסיים לצמצום צריכת האנרגיה
להלחם באתגרים הגלובאליים של דלדול במשאבים טבעיים ושינוי האקלים.
ולמאבק בשינוי האקלים .כפי שניתן לראות ,את הדברים שאתה עושה בקנה
מידה קטן עם הפסולת הביתית שלך ,אנו בקיה מוטורס עושים בקנה מדה
אנו מיישמים טכנולוגיות רכב חדשניות כדי לשפר באופן דרמטי את החיסכון
גדול ברחבי העולם.
באנרגיה ומשקיעים באופן קבוע בחידושים טכנולוגיים שמיועדים להביא לייצור
מסחרי של מכוניות היברידיות ,חשמליות או מונעות באמצעות תאי דלק .אנו
מקימים גם מערכת ייצור נקייה ,מגבירים את שיעור שימור המשאבים ,מתכננים
כלי רכב תוך התחשבות בשלב הגריטה ,מגבירים את ניצולת האנרגיה ומשתמשים
בדלקים בעלי תכולת פחמן נמוכה.
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