




Renesancia v oblasti dizajnu a zavádzania inovácií v automobilovom 

priemysle
Jazda v ňom pripomína MPV, vyzerá však skôr ako SUV. Model Carens predstavuje „automobil“ obohatený o „prvky renesancie“ a prináša prvky umenia do 

automobilového priemyslu - dôkazom je jeho dynamický vonkajší vzhľad, športový a všestranný interiér.

Zobrali sme silnú základňu vozidiel MPV a obohatili ju o najvýraznejšie prvky vozidel SUV. Tak vzniklo vozidlo založené na pevnom viacúčelovom 

automobilovom základe s výrazným štýlom, výkonom a technologickými prvkami, ktoré boli - až doposiaľ - výsadou výlučne segmentu tradičných modelov 

SUV. Model Carens s výrazným dizajnom, všestrannosťou a komfortom vás priam vyzýva k tomu, aby ste si na vlastnej koži vyskúšali túto senzačnú hybridnú 

inováciu a je priamym dôkazom pravdivosti sloganu spoločnosti Kia „Sila prekvapiť“.





Pre pôžitok z jazdy

Vitajte v novom poňatí pohodlia. Priestor pre vodiča v modeli Carens vyžaruje dokonalé pohodlie. Vodiči 

ocenia moderný a ergonomický interiér a prístrojovú dosku s logicky umiestnenými ovládacími prvkami. 

Čalúnenie v tmavej koži dokázalo vdýchnuť trochu mladíckeho nadšenia a športového ducha do prakticky 

rozčleneného interiéru, ktorý je typický pre vozidlá MPV.

Bez ohľadu na to, čo prepravujete, model Carens je dostatočne univerzálny, aby dokázal previezť ľubovoľný 

náklad. Za športovými zadnými výklopnými dverami modelu Carens sa skrýva variabilný batožinový priestor, 

ktorý je schopný poňať prakticky čokoľvek, kohokoľvek a kedykoľvek.

a. Nastavte volant do optimálnej polohy a vychutnajte si jed-

noduché ovládanie, o ktoré sa stará hydraulický posilňovač 

riadenia. b. Elektrické ovládanie predných a zadných okien 

a spätných zrkadiel umiestnené v opierke dverí vodiča.



Podľa želaní vodičov

Za tvorbu útulnej kabíny a jej vybavenie množstvom funkcií si dizajnéri spoločnosti Kia zaslúžia určite tú 

najvyššiu známku. Ich úsilie dokazuje aj plne automatická klimatizácia, či elektricky ovládané a vyhrievané 

spätné zrkadlá. 

Pohodlie a príjemný zážitok z jazdy umocní aj audio systém s CD a MP3 prehrávačom, s USB vstupom a 4 re-

produktormi (6 reproduktorov vo verzii EX) a ovládaním na volante.

Viac odkladacích priestorov

Vozidlá MPV sú charakteristické svojou praktickosťou a vysokou mierou úžitkovosti. V modeli Carens nájdete 

množstvo úložných priestorov, ktoré možno rozdeliť do 4 hlavných častí vozidla - palubnej dosky a konzoly, 

zadnej časti kabíny, dverí a batožinového priestoru.

Automatická klimatizácia

Ovládanie rádia na volante

Rádio s CD a MP3 a s USB vstupom

Elektricky ovládané a vyhrievané spätné 

zrkadlá

Dvojité dno batožinového priestoru

Vrecká na zadnej stene opierok 

predných sedadiel

Vrecká na predných dverách 

Osvetlená úložná skrinka 



2,0-litrový benzínový motor CVVT

Max. výkon (ps/kW pri ot./min.): 145 / 106.3 @ 6,000

Max. krútiaci moment (kg.m/Nm pri ot./min.): 19.2 / 189 @ 4,250

a. Automatická prevodovka b. Manuálna prevodovka

Sebavedomá jazda môže začať

Na bezpečnosť kladieme natoľko veľký dôraz, že dokonca aj naše pasívne 

bezpečnostné mechanizmy nikdy neboli aktívnejšie. Vďaka intenzívnemu vý-

skumu a vývoju karosérie, kostry a podvozku spoločnosť Kia do modelu Ca-

rens vštepila vysokú úroveň ochrany pasažierov voči zraneniam spôsobeným 

kolíziami. V kombinácii s dvojitými prednými, bočnými a hlavovými airbagmi 

po celej dĺžke, ako aj ostatnými univerzálnymi bezpečnostnými prvkami, toto 

vozidlo dosahuje zvýšenú mieru istoty a dôvery z pohľadu pasažiera. 

Vystužená kostra karosérie

Inžinieri spoločnosti Kia skonštruovali robustnú 

karosériu modelu Carens so špeciálnymi, náraz 

pohlcujúcimi zónami a vystuženými časťami pro-

ti bočným nárazom.

Výkon s ohľadom na životné prostredie 

a precíznosť systému pohonu

Model Carens je priam pretkaný technológiami. Jeho vstavaná riadiaca jednot-

ka motora zaručuje zvýšenie výkonu a kompatibility medzi jednotlivými voľ-

bami motorov a prevodoviek. Naftové i benzínové motory podstúpili náročné 

testy a umožňujú spojiť výkon a hospodárnosť s ovládateľnosťou a precíznos-

ťou modelu Carens. Výkonný 2,0 litrový vznetový motor CRDi poskytuje vyšší 

výkon a nižšie emisie. Dosahuje výkon 140 k pri 4000 ot/min. a krútiaci moment 

1 800 až 2 500 ot. Poskytuje výkon 145 k pri 6 000 ot./min. a krútiaci moment 

4 250 ot. Tieto motory dopĺňa pokročilý mechanizmus prevodovky zvyšujúci 

plynulosť jazdy a manévrovania.

a. 4-rýchlostná automatická prevodovka poskytuje plne automatické radenie rýchlostí pre 

pohodlnosť jazdy alebo sekvenčné manuálne radenie rýchlostí ovládané vodičom pre 

športovejší štýl jazdy. b. K dispozícii je aj 5- a 6-stupňová manuálna prevodovka vybave-

ná pokročilými mechanizmami na plynulejšiu obsluhu spojky, zvýšenú citlivosť pedálov 

a zdokonalenie hospodárnosti.



Kombinácia farby a štýlu
Carens vám umožňuje uplatniť si svoje požiadavky a predstavy aj prostredníctvom 

farebnej kombinácie v interiéri. Kvalita použitých materiálov je vysoká a každá 

kombinácia bola vytvorená tak, aby vám poskytla pocit komfortu a pohodlia. Možnosti 

zahŕňajú elegantnú sivú farbu, klasickú ale nadčasovú béžovú a modernú a čistú 

čiernu.

Farby karosérie

Clear White (1D)* Bright Silver (3D) Titanium Silver (IM) Java Brown (H5) Vanilla Shake (A1)*

Violet Iris (9V) Tomato Red (1E)* Moon light Blue (I2) Black Cherry (9H)

Všetky informácie a obrázky vychádzajú z údajov do-

stupných v čase publikácie a podliehajú zmenám bez 

predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie 

vám poskytne miestny predajca vozidiel Kia.

Disky
Model Carens má atraktívny štýl od vrchu až po spodok, pričom dokonalosť jeho vzhľadu je možné ušiť na mieru vašich pred-

stáv aj pomocou diskov z ľahkej zliatiny. Širokú paletu exteriérových farieb dopĺňajú 7-lúčové 15“ a 6-lúčové 16“ zliatinové 

disky.

205/60R16’’

zliatinový disk

205/65R15’’

zliatinový disk

Kia Carens má tri pastelové* a 7 metalických farieb.

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Tel: 02/32 421 333, Fax: 02/32 421 301

info@kmss.sk, www.kia.sk

7-ročná Kia záruka
Každé nové vozidlo Kia Carens je dodávané s jedinečnou 7-ročnou zárukou. Na celé vozidlo Kia Carens platí 
7-ročná záruka (alebo 150 000 kilometrov, prvé tri roky bez obmedzenia kilometrov). Súčasťou je tiež 7-ročná 
záruka proti prehrdzaveniu (alebo 150 000 km) a 5-ročná záruka na lak (alebo 150 000 km).

Váš predajca Kia:

Platinový 
partner SFZ


