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Munka, szórakozás vagy családi program – bármit tervezzen is, az új Kia Carens tökéletes útitársa 

lesz. Ez a többcélú jármű bőséges teret és kiemelkedő sokoldalúságot kínál, lenyűgöző európai 

formatervezéssel körítve. Élvonalbeli technológiái, teljes körű biztonsági megoldásai és általános 

kényelme és praktikuma a bizonyíték arra, hogy a Carensben megvan mindaz, amivel felrázhatja a 

kompakt egyterűek kategóriáját.

Az új Kia

Mert az életben nem csak egy célunk van
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Az élvezetekben  
is sokoldalú
Ki gondolta volna, hogy egyszer ilyen lenyűgöző járművek születhetnek 

az egyterűek kategóriájában? Az új Kia Carens nem csak helykínálatában 

és sokoldalúságában kínál felülmúlhatatlant: minden porcikája 

lenyűgöző, a divatos xenon fényszóróktól kezdve a merész, vízszintes 

tájolású hátsó lámpatestekig, amelyek mellesleg a legmodernebb LED 

technológiát alkalmazzák.

Még jobb látási viszonyok, még 
jobb megjelenés: LED-ekkel 

kiegészített xenon fényszórók

A plasztikus 
LED hátsó 
lámpák 
áthúzódnak az 
oldalfalakra, 
markánsan 
kihangsúlyozva 
az autó 
formavilágát

Formaterv
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Íme családja legifjabb tagja: az új Kia Carens révén Önnek több 

szabadideje marad szeretteire.

CSALÁDI
Praktikussággal és élményekkel teli
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Sokoldalú tehetség
A sokoldalúság az egyterűek ismérve, természetes tehát, hogy az új Kia Carens bőséges helykínálattal, 

rugalmasan variálható üléselrendezéssel és ötletes tárolási megoldásokkal kényeztet. A Carens 

azonban nem éri be ennyivel, és váratlanul lenyűgöző megjelenéssel koronázza meg praktikumát.
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Az egyterűek sokoldalú járművek. A Carens belterének minden 

centiméterét ötletesen hasznosítja, így egyszerre tágas és jól 

variálható. Létezik azonban egy aspektusa, amely a szem számára 

láthatatlan: az autóból áradó különleges, barátságos hangulat, 

amely egyszerű egyterűnél sokkal többé teszi.

HELYKÍNÁLAT
Rugalmasság és fejlett technológia

A hívogató belteret még csábítóbbá teszi a Kia Carens rendelhető, elektromos 
mozgatású panoráma napfényteteje. A tető teljes felületét kitöltő, hatalmas ablakon 
keresztül bőségesen árad az utastérbe a természetes napfény és a friss levegő.

Panoráma napfénytető
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Élményekkel teli vezetés
Egyterű, amit öröm vezetni? Pontosan ezt a feladatot tűzték maguk elé mérnökeink, amikor megtervezték az autó 

ergonomikus műszerfalát. A kényelmes használat, ösztönös, könnyed működtetést célzó kezelőfelület bővelkedik a 

modern részletekben. A szélvédő mélyre húzott töve és a szélesen ívelő műszerfal kiváló kilátást biztosít.
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7 üléses
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Minden az emlékezetes utazásról szól
Akár öt, akár hétüléses kivitelben választja, az új Carens belső tere számtalan módon átrendezhető, 

így utasait és csomagjait mindig a pillanatnyi igények szerint helyezheti el. A fokozott kényelem 

érdekében a második üléssor szélső üléseit beszállást könnyítő funkcióval láttuk el. Elég meghúzni 

egy kart, és az ülés előre siklik, kényelmes hozzáférést nyújtva a harmadik sorhoz.
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Beltéri színkombinációk
A praktikum és a szépség találkozása. Az utastérben mindenütt puha tapintású anyagokkal 

és krómozott részletekkel találkozunk, amelyek a minőségi kárpitokkal különösen stílusos, 

harmonikus színvilágú környezetet teremtenek. A divatos, ám visszafogott fekete-bézs 

kombinációból csak úgy sugárzik a mértékletes elegancia.

Bézs szövet (LX szint)

Bézs szövet (EX szint)

Bézs bőr (opció az EX szinten)



Beltéri színkombinációk
A fekete beltér merész, modern megjelenést kölcsönöz az autónak. Alapkivitelű szövet vagy 

opciós bőrkárpitozással, valamint azzal harmonizáló, puha tapintású felületekkel választható.

Fekete szövet (LX szint)

Fekete szövet (EX szint)

Fekete bőr (opció az EX szinten)
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5 üléses
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Minden adott az ötcsillagos utazáshoz
Akár öt, akár hétüléses kivitelben választja, az új Carens belső tere számtalan módon átrendezhető, 

így utasait és csomagjait mindig a pillanatnyi igények szerint helyezheti el. A három hátsó ülés 

külön-külön ledönthető.
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Intelligens VÁROSI 
helygazdálkodás

Terebélyes rakomány vagy hétvégi 

bevásárlás? Az új Kia Carens ülései 

egy pillanat alatt igazodnak az 

Ön igényeihez.

2. és 3. üléssor teljesen lehajtva

Nekünk

Első sor 
részben, 2. és 3. 
üléssor teljesen 
lehajtva.

Nekem
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Intelligens SZABADTÉRI 
helygazdálkodás

A Carens csomagtér-kapacitása és sokoldalúan alakítható 

ülésrendszere révén Önt soha nem érheti meglepetés.

Második üléssor részlegesen
Harmadik üléssor teljesen lehajtva

Mindennek

Hely akár hét 
személynek

A gyere-
keknek
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Dőljön hátra, pihenjen, élvezze az utazást

Tágas csomagtér  A második üléssor két szélső ülése előre tolható, ami kényelmes 
hozzáférést biztosít a leghátsó ülésekhez. A második és harmadik üléssort egyaránt 
lehajtva a Kia Carens csomagtartója elismerésre méltó 1650 literes lesz.

Csomagtérroló  A roló megakadályozza, hogy kíváncsi tekintetek fürkésszék 
csomagjait.

Felhajtható tálca  A második soron utazók számára a 
vezető- és az első utasülés háttámlájára rögzített, 
pohártartóval kiegészített, felhajtható tálca teszi még 
kellemesebbé az utazást.

Tárolóhely a csomagtérpadló alatt  A Carens 
hátuljában, a padló alatt kialakított, tágas rekesz ideális 
az apró tárgyak rendezett elhelyezésére (csak 
ötszemélyes kivitelben).

Csomagtérroló tárolóhely  Használaton kívül a 
csomagtér takarórolója kiemelhető és ebben a 
rekeszben tárolható.

Hűthető kesztyűtartó  A nyolcliteres kesztyűtartó 
hűthető, ami kapóra jön, ha hosszabb utazások 
alkalmával üdítőitalokat vagy romlandó árut szeretnénk 
magunkkal vinni.

Tálca a padlóban  Láb alatt az apróságok: tárolórekesz 
a második üléssor előtt a padlóba süllyesztve.

Padlókonzol  Két pohár vagy üdítős doboz számára 
nyújt biztonságos, kézre eső helyet. A középkonzol alatti 
tálca és a könyöklő alatti, tágas tárolórekesz tökéletesen 
alkalmas a személyes tárgyak elhelyezésére.
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Elektromosan állítható hosszúságú ülőlap  Az ülőlap hossza megnövelhető, 
ami fokozott kényelmet biztosít a hosszú lábú vezetők számára.

Vezetőülés
A vezetőülés háttámlája elektromos 
mozgatású deréktámasszal segít a hosszú 
utakon megelőzni a fáradtságot, illetve 
elősegíti a kényelmes elhelyezkedést. A tíz 
irányban állítható, elektromos mozgatású 
vezetőülésben könnyű kialakítani az ideális 
üléspozíciót.

Nem biztos, hogy mindig szüksége lesz az összes ülésre. Ám ha mégis, maximálisan kiélvezheti 

a lehetőséget, hiszen a tökéletes üléskomfortot szem előtt tartva terveztük meg őket.

Lehajtható háttámla  Az első utasülés háttámlája praktikusan előre dönthető. 
Ilyenkor akár 2,15 méter hosszú tárgyakat is szállíthatunk az utastérben.

Eltolható ülések a második sorban  A második sor három különálló ülése 
előre-hátra eltolható, fokozott utaskényelmet és jól variálható csomagteret 
eredményezve. A szélső ülésekhez ülésfűtés rendelhető.

Ülésfűtés és -szellőzés  A vezető- és utasoldali ülésben kialakított 
légbevezető csövek hűvös levegőt juttatnak az utasokhoz, ezzel meleg időben 
fokozzák az utazás kényelmét. Ha lehűl a levegő, a két első ülés háromállású 
ülésfűtése egyetlen gombnyomással bekapcsolható.



24

E l s ő  é s  h á t s ó  p a r ko l ó r a d a r
Bizonyos modellek elöl és hátul egyaránt 
felszerelhetők olyan érzékelőkkel, 
amelyek parkolás során észlelik az 
akadályokat. A parkolást megkönnyítendő 
egyre intenzívebb hangjelzés jelzi, ahogy 
közeledünk az akadályhoz.

Az intelligens parkolássegítő rendszerrel 
gyerekjáték a párhuzamos parkolás. A rendszer 
felismeri a Carens méretéhez alkalmas 
parkolóhelyeket, majd automatikusan forgatja 
kormányt. A vezetőnek csupán a pedálokat és a 
sebességváltót kell kezelnie a Supervision 
műszercsoporton megjelenő instrukciók szerint.

SPAS
Intelligens parkolássegítő rendszer (SPAS)
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Intelligens megoldások 
a pihentető utazásért
Az intelligens megoldások hosszú sora és az ösztönösen elrendezett kezelőszervek 

segítenek a parkolás során, tájékoztatnak az aktuális menetadatokról, és 

folyamatos szórakoztatást biztosítanak.

TFT LCD fedélzeti számítógép
A kiválóan leolvasható kijelző a Supervision műszercsoport közepén 
kapott helyet. Megjeleníti a fontos járműadatokat (pl. nyitva 
felejtett ajtó) vagy a szervizemlékeztetőket.

Műholdas navigációs rendszer  
és prémium audiorendszer 
A nagyméretű, 7 colos LCD érintőképernyő, amelyen a tolatókamera 
képe is megjeleníthető, hangvezérléssel és Bluetooth mobiltelefon-
kihangosítással szolgálja a vezető kényelmét és biztonságát. A 
zenerajongók nagyra értékelik a hathangszórós hifi audiorendszert, 
amelyet külön mélysugárzóval és külső nyolc-csatornás erősítővel, 
valamint a kedvenc zeneszámok eltárolására alkalmas My Music 
funkcióval is felvérteztünk.

Tolatókamera  A tolatókamera 4,3 vagy 7 colos képernyőn 
(felszereltségi szinttől függően) megjelenő képe a legszűkebb 
helyeken is egyszerű, biztonságos parkolást tesz lehetővé.

Rádió + CDP + MP3 + RDS  90. A Carens fejlett audiorendszerén 
hallgathat rádiót vagy CD-t, illetve az AUX/USB csatlakozón keresztül 
a hordozható MP3-lejátszóján tárolt zeneszámokat. Opcióként 
4,3 colos TFT LCD érintőképernyős audiorendszer is rendelhető.
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Ön és családja biztonságánál számunkra nincs fontosabb. Ezért egy sor innovatív technológiával segítünk megelőzni a baleseteket. 

Mérnökeink számtalan számítógépes szimulációt és töréstesztet végeztek, hogy minden körülmények között biztosítsák az utasok 

maximális biztonságát.

Gondoskodó Carens

(Sávelhagyásra 
figyelmeztető rendszer)
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer 
hangjelzéssel riaszt, amennyiben Ön 
kisodródik a forgalmi sávból. A jármű és a 
sáv egymáshoz viszonyított helyzetét a 
szélvédő mögé szerelt kamera figyeli.

LDWS

VSM (Járműstabilitás szabályozás)
A VSM rendszer az elektromos szervokormánnyal együttműködve 
biztosítja, hogy kanyarban fékezve az autó megőrizze stabilitását, 
különösen nedves, csúszós vagy egyenetlen útfelületen.

BAS (vészfékrásegítés) 
Abból, hogy a vezető milyen gyorsan lép a pedálra, a BAS felismeri, 
ha vészfékezést szándékozott kezdeményezni. Ebben az esetben 
a rendszer automatikusan maximális fékerővel lassít, ami lerövidíti 
a féktávolságot.
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HAC (visszagurulásgátló)
A HAC rendszer fenntartja a féknyo-
mást, amíg Ön el nem kezd gyorsítani, 
így meredek emelkedőn való elindulás 

során nem gurul vissza az autó.

Kanyarkövető világítás
A kormánykerék elforgatásakor aktiválódó 
kiegészítő fényforrás, jobban bevilágít a 
kanyarba.

Hat légzsák
A vezető- és utasoldali, az oldal-, valamint a 
függönylégzsákok ütközés esetén minimálisra 
csökkentik a súlyos sérülés kockázatát.

TPMS  Az abroncsnyomás felügyeleti rendszer (TPMS) a 
műszerfalon megjelenő fényjelzéssel figyelmezteti a vezetőt, ha 
valamelyik abroncsban az ajánlott érték alá csökken a nyomás.

ESC (menetstabilizáló elektronika)  Amennyiben a vezető 
hirtelen irányváltásra kényszerül, az ESC kerekenként 
szabályozza optimális mértékben a fékerőt, egyben 
csökkenti a motorteljesítményt. Mindez segít Önnek 
visszanyerni uralmát a Carens felett.
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Az ISG automatikusan lekapcsolja a motort, amikor a vezető üresbe teszi a 
váltókart, és felemeli a lábát a tengelykapcsoló pedálról. Amint ideje tovább 
indulni, a motor újraindul. A rendszer az üzemanyag-fogyasztást és a 
károsanyagok kibocsátását egyaránt csökkenti.

Start/Stop rendszer (ISG)
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Válasszon az egy dízel- és két benzinmotor közül: mindegyiket 

a létező legmodernebb, innovatív technológiák felhasználásával 

hoztuk létre, így nem szenvednek hiányt a teljesítmény és a 

menettulajdonságok terén.

Motorindító gomb
Soha  többé  nem ke l l  az 
indítókulcs után kutatnia 
táskájában vagy zsebében. A 
m o t o r  i n d í t á s á h o z  é s 
leáll ításához elegendő egy 
gombot megnyomnia.

Bőkezűen gazdaságos

A kistömegű alumínium blokk és a kétoldali 
változó szelepvezérlés (Dual CVVT) révén a 
közvetlen befecskendezéses erőforrás a 
teljesítmény és a gazdaságosság optimális 
elegyét kínálja.

A kétféle teljesítményszinten választható, 
fejlett technológiát alkalmazó, változó 
geometriájú turbóval felszerelt erőforrások 
tiszta, csendes és igen takarékos megoldást 
jelentenek, maximális forgatónyomaték és 
teljesítmény mellett.

U2 1.7 dízelmotor
115 LE - 260 Nm - 124 g/km CO2 (ISG-vel)
136 LE - 330 Nm - 127 g/km CO2 (ISG-vel)

NU 2.0 GDI motor
166 LE - 213 Nm - 166 g/km CO2 (ISG-vel)

A kínálat legerősebb tagjaként ez a 
könnyű, közvetlen benzin be fecsken de-
zéses erőforrás változó szelepvezérléssel 
és csekély súrlódású, csapszegeltolásos 
főtengellyel szavatolja az optimális 
teljesítményleadást.

Gamma 1.6 GDI motor 
135 LE - 164 Nm - 149 g/km CO2 (ISG-vel)

Hatfokozatú automata sebességváltó
A független fejlesztésű automataváltó 
könnyű, kompakt kialakítást kapott; 
jobb kapcsolási minőség mellett hosz-
szabb élettartamot és kényelmes 
fokozatválasztást kínál.

Hatfokozatú kézi sebességváltó
A sebességváltó könnyed működtetését 
a hátramenet „ravasz-szerű” reteszelő 
gombja segíti elő; a rövidebb váltási utak 
gyorsabb és pontosabb váltásokat 
tesznek lehetővé.

Alsó forgáspontú gázpedál
Az alul rögzített gázpedál mozgása 
során ugyanazt a természetes ívet írja 
le, mint az emberi lábfej, ami kényelme-
sebbé teszi működtetését, különösen a 
hosszú utazások alkalmával.
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Kivehető zseblámpa  A fali aljzatba 
illesztve automatikusan feltölt a praktikus, 
kiemelhető zseblámpa, ami egyben 
csomagtéri világításként is szolgál.

Kulcs nélküli ajtónyitás  
Az intelligens vezérlés a kilincs érintésére 
automatikusan oldja az ajtózárakat, így 
Önnek nem kell elővennie kulcsát a 
zsebéből vagy táskájából.

Több hely még több 
ötletes megoldásnak

Az új Carens helykínálatánál csak részletekbe menő igényessége 

nagyvonalúbb. A divatos egyterű minden centiméterén örömteli 

meglepetések várják, hogy minden utazást a lehető legélvezetesebbé 

varázsolhassanak.

Fűthető kormánykerék távvezérlőkkel  Hűvös reggeleken különösen kellemes a vezető 
kezét gyorsan felmelegítő, fűthető kormánykerék. A kormányon elhelyezett gombok és 
kapcsolók révén szabályozható az audiorendszer hangereje, kezdeményezhető Bluetooth 
telefonhívás, vagy beállítható az automatikus sebességtartó automatika.
Sebességváltó fülek  Váltson sebességet anélkül, hogy elengedné a kormányt: a 
szekvenciális váltófülek sportos, közvetlen vezetési élményt tesznek lehetővé..

Második üléssori árnyékolók  A második 
üléssori ablakok kézzel behúzható árnyékolói 
óvnak az intenzív napsugárzástól, és 
gátolják az utasfülke felmelegedését.

Ködfényszórók  Az első lökhárítóba 
beépített ködfényszórók nem csupán 
tetszetősek, de a biztonságot is fokozzák.

Elektromos rögzítőfék  Nincs kézifékkar: 
a rögzítőfék aktiválásához elegendő 
megnyomnia egy gombot.

Hátsó szellőzés  A hátul utazók is 
élvezhetik a hűvös vagy forró meleg 
levegőt, hála a padlókonzol hátoldalán 
kialakított beömlőnyílásoknak.

Flex Steer  Igazítsa a kormány adottságait 
saját vezetési stílusához. Városban 
válassza a Comfort üzemmódot, 
autópályán a Sport beállítást, vagy hagyja a 
rendszert Normal állásban.

Külső visszapi l lantó tükrök   Az 
elektromosan behajtható, kétszínű külső 
tükrök a beépített LED-es irányjelzők mellett 
biztonsági és kényelmi szempontból 
egyaránt hasznos talajmegvilágító lámpát is 
kaptak.

Kétzónás klímaberendezés  A vezető és 
első utasa egymástól függetlenül 
áll íthatják be a számukra ideális 
hőmérsékletet. Az automatikus párátlanító 
rendszer önműködően lefújja a párát a 
szélvédőről.

Automatikus párátlanító rendszer  
Amennyiben a rendszer érzékelője 
lecsapódást észlel az ablakfelületeken, 
automatikusan bekapcsolja a párátlanító 
rendszert, így magas páratartalmú 
környezetben is optimális kilátást nyújt.
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1,573 (16” TIRE)

4,525
2,750940 835
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SZíNeK
Emelje ki a Carens lehengerlő idomait a rendelkezésre álló 

nyolc, látványos árnyalattal.

KeRÉKTÁRCSÁK
Válassza ki az újonnan tervezett keréktárcsák közül azt, 

amelyik Ön szerint a legjobban illik a Kia Carenshez.

MŰSZAKI ADATOK(mm)

225/45R  
17” Könnyűfém 

keréktárcsa

205/55R  
16” Dísztárcsa

205/55R  
16” Könnyűfém 

keréktárcsa

225/45R  
18” Könnyűfém 

keréktárcsa*
* Nem elérhető a Gamma 

1.6 GDI motorral

* Inferno Red 2013 augusztustól elérhető

Newport Blue (KU9)Inferno Red* (AJR)

Clear White (1D) Bright Silver (3D)

Galaxy Brown (K7N)Celestial Silver (K3Y)

Titanium Silver (IM) Black Cherry (9H)

MÉReTeK(mm)

Minden információ és illusztráció a kiadás idején rendelkezésrekre 
álló adatokon nyugszik, azok előzetes értesítés nélkül 
változhatnak. A képeken látható autók illusztrációk.

Válltér (elöl/második sorban/
harmadik sorban)

Túlnyúlás hátul (mm)

Lábtér (elöl/második sorban/
harmadik sorban)
Fejtér (elöl/második sorban/
harmadik sorban)

Hasmagasság (mm)

Üzemanyagtank (liter)

    835

1,075/940/707

1,035/1,002/867

151

58

2,750 

4,525

1,805

1,605

1,573

1,586

   940

Tengelytáv (mm)

Te l j e s  h o s s z 
(mm)
Teljes szélesség 
(mm)
Teljes magasság 
(mm)

Nyomtáv elöl (mm)

Nyomtáv hátul (mm)

T ú l n y ú l á s  e l ö l 
(mm)

 
1,438/1,440/1,313
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Mindig előre tekintünk

Hétéves újautó-garancia
Minden Kia modellt 7 éves / 150 000 kilométeres újautó-garanciával 
értékesítünk (melyből az első 3 év km-korlátozás nélküli). A teljes körű 
garancia ingyenes és a későbbi tulajdonosokra átruházható, feltételezve, hogy 
a karbantartási munkákat megfelelően elvégezték a gépkocsin. A 7 év 
garancia feltételeiről érdeklődjön a Kia márkakereskedéseinkben illetve a 
www.kia.com oldalon.

A Kia arra törekszik, hogy megfeleljen a XXI. század elvárásainak és 
kihívásainak. Innovatív autóipari technológiák alkalmazásával javítjuk 
lenyűgöző mértékben járműveink üzemi hatásfokát, és jelentős 
erőforrásokat fordítunk a hibrid, elektromos és üzemanyag-cellás 
járművek fejlesztésére. Emellett tiszta gyártási rendszert alakítunk 
ki, folyamatosan javítjuk a természetes erőforrások visszanyerésének 
hányadát, eleve a hulladékkezelés követelményeit szem előtt tartva 
tervezzük meg járműveinket, és támogatjuk a csekély széntartalmú 
üzemanyagok felhasználását.

Ahol csak lehetséges, újrahasznosított, illetve újrahasznosítható 
anyagokat alkalmazunk. Célkitűzéseink között szerepel, hogy amikor az 
Ön Kia járműve hasznos élettartamának a végére ér, azt környezetbarát 
módon vegyük vissza és dolgozzuk fel. A káros hulladékanyagok kezelése 
során garantáltan óvjuk a környezetet; az ilyen anyagokat újrahasznosítjuk 
vagy visszanyerjük, ezzel biztosítva a környezet maximális védelmét. 
Röviden: feltett szándékunk, hogy alapvető megoldások bevezetése 
révén radikálisan csökkentsük az energia-felhasználást és küzdjünk a 
globális klímaváltozás ellen.



Official Partner

* Hétéves / 150 000 kilométeres újautó-garancia. 
Érvényes az EU tagállamokban (beleértve 
Norvégiát, Svájcot, Izlandot és Gibraltárt). Helyi 
feltételek szerint érvényes.

Minden információ és specifikáció a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban 
a gyártó az előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartja. A kiadványban 
látható modellek és felszereltségi szintek eltérhetnek a Magyarországon elérhető 
kivitelektől. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a valós karosszériaszínek kis 
mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. Az aktuális információkért 
forduljon Kia márkakereskedőjéhez

KIA Motors Hungary Kft
Infovonal: 06-40-542-542
Internet: www.kia.com

13003182

www.kia.com


