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Жабдықталымдары мен бағалары
2022 жылы шығарылған Kia Soul/ 2022 жылғы модель қатары

Comfort Luxe Prestige Style Premium

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

10 490 000 тг
G672

10 890 000 тг
G673

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

11 390 000 тг
G748

12 690 000 тг
G675

12 890 000 тг
G659

«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

Қара пластиктен дайындалған ендірмелері бар алдыңғы бампер 

Хроммен жиектелген қара жылтырдан жасалған ендірмелері бар алдыңғы бампер 

Артқы бампердің сәнді күміс түстес қорғанысы

Хроммен өңделген сыртқы есік тұтқалары 

Проекциялық типтес (линзаланған) алдыңғы фаралар 

Тұманға қарсы фаралар

Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары (LED DRL) 

Жарықдиодты фаралар (LED) 

Жарықдиодты тұманға қарсы фаралар (LED) 

Жарықдиодты артқы шамдар (LED)

Артқы есік және бесінші есік әйнектерін қараңғылау

Электр жетегі бар люк

Шанақтың екі түсті бояуы (опционалды)

Төбедегі рейлингтер 

Интерьер
Жылтыр емес хроммен қапталған интерьер элементтері

Жасанды былғарымен қапталған аспаптар панелінің күнқағары және интерьердің 
қара жылтыр элементтері

Жасанды былғарыдан жасалған есік ендірмелері

Рөл дөңгелегі және былғарымен қапталған трасмиссия селекторының тұтқасы

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
Радио/RDS/МР3, USB жалғағышы бар аудиожүйе  
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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G672   G673, G748

Интерьер түстері
Салонды безендіру түрлері

G628  G675

TFT 4.2" түрлі түсті дисплейі бар Supervision аспаптық панелі

Былғарыдан құрамдастырылған орындықтар

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 

Жасанды былғарымен қапталған, сұр түспен жиектелген орындықтар 
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Электрлік люк

11 790 000 тг
G628

 G659, G751
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Comfort Luxe Prestige Style Premium
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12 690 000 тг
G675

12 890 000 тг
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Drive Wise жүргізушіге көмек жүйесінің кешені 
Жасырын аймақты бақылау жүйесі (ВСW)

Тұрақтан артқы жүріспен шығып келе жатқан кезде бүйірден
соғылудың алдын алу жүйесі (RCCW)

Жайлылық 
3.5" дисплейі бар аспаптық панель 

"Aero blade" қаңқасыз әйнек тазартқыштар 

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 

Радио/RDS/MP3 бар және 3,8'' монохром дисплейі бар аудио жүйесі

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

Smart Key кілтсіз ашу жүйесі және қозғалтқышты түймешемен іске қосу

Жүк салғыш бөлігіндегі қосымша қуат беру розеткасы

1-нші беттің бастауы
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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 

Спорттық рөл дөңгелегі 

Хроммен жиектелген радиатордың жылтыр торы

Қызылмен жиектелген салон элементтері (шынтақ қойғыш, руль, 
есік ендірмелері, аспаптар панелінің күнқағары және БАҚ ұстағышы)

«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.     

Көрсетілген жеке бағалар 2022 ж. қараша 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.

Soul

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




