
Новий Kia1. Гарантійний термін 5 років або 150 000 км пробігу, в залежності від того, що наступить раніше. Детальні умови гарантії та обмеження зазначені в сервісній документації. 
2. КІА Асістанс - програма надання асистанських послуг. Детальні умови – у супровідній документації до автомобіля. 
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Робота, відпочинок чи прогулянка за містом усією родиною — якими б не були ваші плани, 
новий Kia Carens стане для вас ідеальним супутником. Цей мультифункціональний автомобіль 
поєднує простір і універсальність із вражаючим європейським дизайном. Найсучасніші технології, 
комплексні системи безпеки й абсолютний комфорт підтверджують, що новий Carens має все 
необхідне, щоб сказати своє слово в сегменті компактних мінівенів.

Новий  Kia

Для подорожей у будь-яких напрямках

5-річна гарантія Kia
Гарантія на новий автомобіль діє протягом перших 
5 років, або до досягнення 150 тис.км пробігу (в 
залежності від того, що настане раніше)*

*  Детальні умови гарантії та обмеження 
зазначені в сервісній документації.
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Універсальність, поєднана 
з естетичною довершеністю
Хто б міг подумати, що скромний мінівен може бути таким стильним? 
Новий Kia Carens чудовий не тільки тому, що він просторий і 
універсальний. Його дизайн вирізняється прекрасними рисами 
в усіх деталях — від стильних ксенонових фар до підкреслених 
горизонтальних задніх ліхтарів, у яких використовується нова 
світлодіодна технологія.

Покращена видимість і чіткі обриси:  
ксенонові фари обладнані світлодіодами

Чутливі 
світлодіодні 
задні ліхтарі 
розташовані 
на багажнику 
й бічних 
панелях, що 
вдосконалює 
дизайн 
моделі.

Дизайн
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ВСІЄЇ СІМ’Ї
Практичність і задоволення
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Практичність
Універсальність є ознакою всіх мінівенів, тому новий Carens має вдосталь місця, зручне 
розташування сидінь і продумані місця для зберігання речей. Проте Carens цим не обмежується — 
він ще й виглядає несподівано вражаюче.
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Керування з акцентом на задоволенні
Керування, про яке мрієш. Саме ця ідея була в основі створення ергономічного місця водія, де перевага надається 
комфорту водія й зрозумілому керуванню численними високотехнологічними функціями одним дотиком пальця. 
Крім того, низьке розташування основи лобового скла та широка й подовжена конструкція панелі приладів 
забезпечують чудову видимість.
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Усе для п’ятизіркової подорожі
Незалежно від того, чи ви вибираєте п’яти- або семимісну версію Carens, цей новий мінівен 

надасть багато можливостей для максимальної свободи розташування місць і достатньо простору 
для багажу, у тому числі три окремих місця зі спинками, що складаються, у другому ряді.

Чорна тканина (комплектація інтер’єру LX)

Чорна тканина (комплектація інтер’єру EX)

Чорна шкіра (комплектація інтер’єру EX, на замовлення)

5-ти місна версія

Схеми кольору салону 
Цей повністю чорний інтер’єр з оббивкою з тканини (стандартний 
варіант) або шкіри (на замовлення) і м’якими на дотик декоративними 
елементами, що поєднуються з нею, надає салону сміливий сучасний 
вигляд.
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Розумне використання 
простору для МІСТА

Новий Kia Carens можна миттєво 
пристосувати до ваших потреб — від 

перевезення габаритних речей до 
щотижневих поїздок за покупками.

Сидіння 
першого ряду 
складаються 
частково, а
сидіння другого 
й третього — 
повністю

Для мене
Вміщує до 
7 чоловік

Для дітей

Розумне використання простору 
для подорожей ЗА МІСТО 

Об’єм багажника й універсальність у розташуванні пасажирів 
Carens допоможе здійснити будь-які ваші плани.

Наглядний приклад, як другий ряд складається 
частково, а третій — повністю

Наглядний приклад, як сидіння другого й 
третього ряду складаються повністю

Для нас Для всього

Для нас
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Подовжувач подушки сидіння з електричним приводом Подушка сидіння 
має функцію подовження, призначену для забезпечення комфортніших умов 
для водіїв із довгими ногами. 

Сидіння водія
Спинка  сид іння  вод ія  обладнана 
додатковою поперечною підтримкою з 
електричним живленням, яка забезпечує 
максимальний комфорт і зменшує втому 
під час довгих подорожей. Електронне 
регулювання сидіння водія виконується у 
10 напрямках, тому його можна встановити 
в ідеально зручне положення. 

Розслабтеся й насолоджуйтеся поїздкою* Можливо, вам не завжди будуть потрібні всі сидіння одразу, але коли це станеться, ви 
зможете повністю оцінити їх зручність, адже вони розроблені з думкою про максимальний 
комфорт пасажирів і водія.

*в залежності від комплектації рівень оснащення може змінюватись

Розкладна спинка  Спинку сидіння пасажира можна зручно нахилити 
вперед і скласти, щоб забезпечити місце в салоні для речей довжиною до 
2,15 метрів. 

Пересувні сидіння другого ряду  Кожне з трьох окремих сидінь другого 
ряду можна пересувати вперед і назад для зручності пасажирів і залежно 
від потреб розміщення багажу. Зовнішні сидіння за бажанням можна 
обладнати підігрівом.

Вентиляція й підігрів сидінь  Повітропроводи, вмонтовані в сидіння водія 
та переднє пасажирське сидіння, подають у салон охолоджене повітря у 
спекотну погоду. Коли надворі стає прохолодно, водій і пасажир поруч із 
ним залишаються в теплі завдяки триступеневому підігріву сидінь, який 
можна ввімкнути, просто натиснувши кнопку.

Просторе багажне відділення  Зовнішні сидіння другого ряду обладнані системою 
зручного доступу до сидінь третього ряду. Якщо скласти сидіння другого й третього 
ряду, місткість Kia Carens складатиме до 1650 літрів.

Шторка багажного відділення  Ця шторка захищає ваші речі від сторонніх очей.

Розкладний столик Пасажири другого ряду сидінь 
мають можливість користуватися зручними розкладними 
тацями з додатковими підсклянниками, які ховаються в 
сидіннях водія та переднього пасажира.

Додаткова ніша під підлогою багажника  Просторе 
відділення під підлогою багажника в задній частині 
мінівена — це ідеальне місце для невеликих речей 
(тільки у п’ятимісній версії).

Відділення для шторки Коли шторка багажного 
відділення не використовується, її дуже зручно зберігати 
в цьому місці.

Бардачок з охолодженням Бардачок об’ємом 8 літрів 
має функцію охолодження, завдяки чому під час довгих 
поїздок його зручно використовувати для прохолодних 
напоїв і продуктів, які швидко псуються.

Відділення під підлогою  Ще більше місця для 
зберігання невеликих речей під вашими ногами: 
відділення під підлогою біля другого ряду.

Центральна консоль Місце для безпечного зберігання 
двох бляшаних банок у межах легкої досяжності. 
Бардачок під центральною консоллю й велике 
відділення під центральним підлокітником забезпечують 
достатньо місця для особистих речей.



22 23

Інтелектуальні технології 
для комфортного керування 
автомобілем*

Неймовірний спектр інтелектуальних рішень та зрозумілих елементів 
керування допомагає під час паркування, надає актуальну інформацію про 
рух і надає можливості розваг. 

Бортовий комп’ютер 
із рідкокристалічним TFT-екраном
Екран високої чіткості, розташований на інформаційній панелі, 
показує таку важливу інформацію, як попередження про відкриті 
двері або нагадування про необхідність технічного обслуговування.

Супутникова навігація 
й аудіосистема преміум-класу 
Обладнана великим 7-дюймовим рідкокристалічним сенсорним 
екраном і камерою заднього огляду, ця система також має 
функцію розпізнавання голосових команд і технологію зв’язку 
Bluetooth. Справжні любителі музики зможуть належно оцінити 
високоякісне звучання аудіосистеми з 6 динаміками, окремим 
сабвуфером і зовнішнім 8-канальним підсилювачем, а також 
функцію My Music, яка служить для збереження улюблених 
мелодій.

Передній і задній паркувальні 
датчики На цих моделях можна 
встановити датчики (як передні, так і 
задні), які виявляють перешкоди під 
час паркування. Звуковий сигнал, що 
стає гучнішим із наближенням до 
виявленого об’єкта, допомагає 
паркуватися без зайвого клопоту.

SPAS
Автоматизована система паркування 

(Smart Parking Assist System)

З автоматизованою системою 
паркування Smart Parking Assist 
System паралельне паркування стає 
надзвичайно легким. Система 
визначає придатне для паркування 
місце й автоматично повертає кермо. 
Вам потрібно лише регулювати 
швидкість і перемикати передачі 
в ідповідно до вказівок, що 
з’являються на екрані інформаційної 
панелі.

Камера заднього огляду 4,3-дюймова або 7-дюймова камера заднього 
огляду, залежно від варіанта оздоблення, сприяє безпечному та 
зручному паркуванню навіть в умовах обмеженого огляду.

Радіо + CDP + MP3 + RDS  Сучасна аудіосистема дозволяє слухати 
компакт-диски, iPod чи MP3-програвач (за допомогою роз’ємів AUX і 
USB). Крім того, існує можливість установити аудіосистему з 
4,3-дюймовим рідкокристалічним сенсорним TFT-екраном.

*в залежності від комплектації рівень оснащення може змінюватись
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Ваша безпека та безпека вашої родини для нас понад усе. Саме тому ми запровадили широкий діапазон сучасних технологій — перш за 
все, для запобігання аваріям. Крім цього, наші інженери провели велику кількість комп’ютерних симуляцій і аварійних випробувань, щоб 
забезпечити максимальний захист пасажирів і водія за будь-яких умов.

Carens піклується про вас*

Система допомоги 
під час рушання на підйомі (HAC) 

Система HAC підтримує гальмівне зусилля до 
моменту натиснення на педаль газу, 

запобігаючи скочуванню автомобіля назад 
під час рушання з місця на підйомі.

Поворотні фари
Під час повороту керма вмикається додаткове 
світло, яке забезпечує краще освітлення 
дороги на поворотах уночі.

Система попередження про 
зміну смуги руху
Система попередження про змінення 
смуги руху подаватиме звуковий сигнал, 
якщо ви ненавмисно почнете виїжджати 
за межі своєї смуги. Прилаштована до 
лобового скла камера контролює 
положення автомобіля відносно смуги 
руху.

LDWS

6 подушок безпеки 
Передні й бокові подушки безпеки для водія 
та пасажира, а також шторки безпеки 
допомагають звести до мінімуму загрозу 
серйозних травм у разі зіткнення.

Система TPMS  Система контролю тиску в шинах автомобіля 
(TPMS) за допомогою світлового індикатора на панелі приладів 
попереджає водія, якщо тиск у шинах падає нижче належного 
рівня.

Система ESC (Електронна система стабілізації) У разі 
раптового гальмування системою контролю стабільності 
ESC до кожного колеса застосовується потрібний 
гальмівний тиск. Ця система також може зменшувати 
потужність двигуна, сприяючи збереженню контролю над 
автомобілем Carens і поверненню його на попередній курс.

Система керування стійкістю автомобіля (VSM)
Система керування стійкістю автомобіля працює у взаємодії з 
підсилювачем керма, щоб забезпечити стабільність автомобіля в 
разі одночасного гальмування та повороту керма, особливо на 
мокрій, слизькій або вибоїстій дорозі.

Система екстреного гальмування (BAS)
Система BAS визначає режим екстреного гальмування 
залежно від швидкості натискання на педаль гальма. Вона 
миттєво забезпечує повне гальмівне зусилля, що дає змогу 
скоротити загальний гальмівний шлях.

*в залежності від комплектації рівень оснащення може змінюватись
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6-ступенева 
автоматична трансмісія
Ця спеціально розроблена коробка 
передач відрізняється легкою 
компактною конструкцією, яка 
забезпечує якісну роботу й тривалий 
строк служби, а також комфортне 
перемикання передач.

6-ступенева механічна трансмісія
Ця коробка передач має кнопкове 
блокування задньої передачі, що 
забезпечує швидше, легше й точніше 
перемикання передач короткими 
рухами.

Кнопка запуску/зупинки двигуна
Зручне рішення, завдяки  
якому можна назавжди  
забути про пошук ключів у сумці. 
Тепер двигун можна завести чи 
заглушити простим натисканням 
кнопки.

Надзвичайна 
ефективність*

Зручна конструкція педалі газу
Рух цієї педалі газу відповідає 
природному положенню ноги, що 
запобігає втомі, особливо під час 
тривалих подорожей.

Цей високотехнологічний двигун з турбокомпресором зі 
змінюваною геометрією, характеризується чистою, тихою й 
високоефективною за споживанням пального роботою, а також 
максимальним обертальним моментом і потужністю.

Дизельний двигун U2 1.7

136 к.с. — 330 Н•м — 127 г/км CO2  
(якщо обладнати автомобіль системою «Старт/Стоп» (ISG)

Система ISG автоматично вимикає двигун, якщо прибрати ногу з педалі зчеплення, коли 
трансмісію встановлено в нейтральне положення. Двигун буде знову заведено, коли 
подорож буде продовжено. Це дозволяє знизити споживання пального й рівень викидів.

Система «Старт/Стоп» (ISG)

*в залежності від комплектації рівень оснащення може змінюватись
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Шторки для другого ряду Регульовані 
вручну сонцезахисні шторки для задніх 
дверей забезпечують захист проти 
сонячних променів, а також підтримують 
у салоні прохолоду у спекотний період.

Протитуманні фари    У протитуманних 
фарах, вбудованих у передній бампер, 
міркування безпеки поєднуються з 
естетичною привабливістю. 

Переносний ліхтарик  Цей зручний 
зн імний  л і х тарик  автоматично 
заряджається, коли його встановлено в 
настінному гнізді. Він також служить для 
внутрішнього освітлення багажного 
відділення.

Електронне стоянкове гальмо  Замість 
використання важеля стоянкове гальмо 
можна ввімкнути простим натисканням 
кнопки.

Вентиляція для пасажирів заднього 
ряду   Пасажири задніх сидінь також 
можуть насолоджуватися теплим або 
прохолодним пов і трям  завдяки 
повітропроводам, розташованим у задній 
частині центральної консолі.

Система Flex Steer Налаштуйте 
характеристики кермового керування 
відповідно до вашого особистого стилю 
водіння: доступні режими «Комфорт» 
для поїздок по місту, «Нормальний» і 
«Спортивний» режим для швидкісної 
їзди по автостраді.

Бічні дзеркала   Складані двоколірні бічні 
дзеркала з електроприводом обладнані 
св і тлод іодними індикаторами й 
підсвічуванням зони дверей, що робить 
автомобіль безпечнішим і зручнішим.

Система дистанційного відкриття 
дверей без ключа
Смарт-ключ відмикає двері, як тільки 
ви торкаєтеся ручки. Його не 
потрібно шукати в сумці чи кишені. 

Більше простору 
для розумних ідей*

Те, що в новому Carens багато місця, можна зрозуміти з першого 
погляду, проте його виявляється ще більше, якщо придивитись 
уважніше. Кожен сантиметр простору в цьому стильному 
мінівені може приємно здивувати, наповнюючи кожну поїздку 
задоволенням.

Двозонний клімат-контроль Водій і 
пасажир переднього сидіння мають змогу 
встановлювати температуру відповідно до 
власних побажань. Автоматична система 
запобігання запотіванню захищає лобове скло. 

Кермо з підігрівом і засобами дистанційного керування У прохолодні ранки кермо 
з підігрівом швидко зігріє ваші руки. Кнопки й перемикачі на кермі дозволяють 
змінювати гучність радіо, телефонувати за допомогою технології Bluetooth і 
встановлювати автоматичний круїз-контроль.
Підкермові перемикачі передач  Перемикайте передачі, не знімаючи рук із керма: 
для цього треба зробити лише декілька рухів пальцем. Ця функція надає керуванню 
автомобілем спортивності й динамічності.

Автоматична система запобігання 
запот іванню Датчик автоматично 
розпочинає процес запобігання запотіванню 
в разі виявлення на вікнах конденсату або 
для забезпечення оптимальної видимості в 
умовах вологого клімату.

*в залежності від комплектації рівень оснащення може змінюватись
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З думкою про майбутнє

5-річна гарантія Kia

Kia пишається тим, що прагне відповідати очікуванням і завданням 
ХХІ століття. В КМС застосовують інноваційні автомобільні технології з 
тим, щоб значно поліпшити енергоефективність, і інвестують кошти в 
розвиток гібридних, електричних автомобілів, а також автомобілів на 

паливних елементах. КМС також будує систему екологічно чистого 
виробництва, підвищує рівень вторинного використання ресурсів, 
розробляє автомобілі, турбуючись про їхню подальшу утилізацію, 
підвищує їхню економічність і обирає низьковуглецеві види палива.

КОльОРи КУЗОвА*

Оберіть один із восьми стильних кольорів кузова, які 
підкреслюють вражаючий дизайн Carens.

Титан (IM)

Чорна перлина (9H)

Фіалковий (KU9)

Повітряний білий (1D) Яскраве срібло (3D)

Насичений чайний (K7N)Бежевий (K3Y)

Простір для ніг 
(п / 2-й ряд / 3-й ряд)

Висота салону 
(п / 2-й ряд / 3-й ряд)

Паливний бак

Звис (з)     835

1,075 / 940 / 707

1,035 / 1,002 / 867

58 л

2,750 

4,525

1,805

1,610

1,573

1,586

Колісна база

Довжина

Ширина

Висота

Ширина колії (п)

Ширина колії (з)

   940Звис (п) 

хАРАКТеРиСТиКи (мм)

 

225/45R  
Легкосплавні 

диски 17”

205/55R  
Сталеві диски 16”

205/55R  
Легкосплавні 

диски 16”

225/45R  
Легкосплавні 

диски 18”*
* Not available with the  
Gamma 1.6 GDI engine

КОлеСА
Виберіть колеса з новим дизайном, які 
найкраще пасують до вашого Kia Carens.

РОЗМІРи (мм)

ENGLISH(GE적용)

1,586

1,
61

0 

1,805
1,573 (16" TYRE)

4,525
2,750940 835

1,586

1,
61

0 

1,805
1,573 (16” TIRE)

4,525
2,750940 835

1,586

1,
61

0 

1,805
1,573 (16” TIRE)

4,525
2,750940 835

ENGLISH(GE적용)

1,586

1,
61

0 

1,805
1,573 (16" TYRE)

4,525
2,750940 835

1,586

1,
61

0 

1,805
1,573 (16” TIRE)

4,525
2,750940 835

1,586

1,
61

0 

1,805
1,573 (16” TIRE)

4,525
2,750940 835

ENGLISH(GE적용)

1,586

1,
61

0 

1,805
1,573 (16" TYRE)

4,525
2,750940 835

1,586

1,
61

0 

1,805
1,573 (16” TIRE)

4,525
2,750940 835

1,586

1,
61

0 

1,805
1,573 (16” TIRE)

4,525
2,750940 835
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Гарантія на новий автомобіль діє протягом перших  
5 років, або до досягнення 150 тис.км пробігу  
(в залежності від того, що настане раніше)**

**  детальні умови гарантії та обмеження зазначені 
в сервісній документації.

*в залежності від комплектації рівень   
 оснащення може змінюватись


