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Pendling till jobbet, långkörning på landsväg eller familjeutflykter – Kia Carens är det perfekta bil-

valet. Denna mångsidiga bil förenar utrymme och flexibilitet med läcker design. Samtidigt finns 

toppmodern teknik, omfattande säkerhetslösningar och komfort. Carens har allt som krävs för att 

sätta en ny standard i segmentet.

Nya Kia

Perfekta valet för dig med varierande behov
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Mångsidighet och
hög komfort
Vem kunde ana att det gick att skapa modern elegans i den annars 

alldagliga MPV-klassen? Kia Carens är inte bara rymlig och smidig, den 

har även många läckra designinslag; från stilfulla strålkastare fram till 

tuffa baklysen i LED.

Strålkastarspolning och LED-ljus 
ger bättre sikt och bidrar

samtidigt till ett distinkt utseende.

LED-bak-
ljusen på 
bagage-
luckan och 
sidopanele-
rna ger ett 
sofistikerat 
intryck.

Design
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Kia Carens är utformad för att ge familjen fler möjligheter att njuta 

av tid tillsammans, oavsett vardag eller fritid.

MULTIKOMBI
Praktisk & Flexibel
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Mångsidighet är ordet
Mångsidighet är själva idén med MPV-fordon, MPV är en förkortning av engelska ordet Multi Purpose

Vehicle. Carens lever verkligen upp till förväntningarna. Utrymmet är väl tilltaget, sätena kan anpas-

sas på olika sätt och förvaringsmöjligheterna är många.
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Körglädje med betoning på ”glädje”
Den ergonomiskt utformade kupén har fokus på förarkomfort där ett antal funktioner lätt sköts via rattreglage.

Bilens vindruta sträcker sig extra långt ner, och instrumentpanelenen är även placerad för att ge ännu bättre sikt. 

Alla versioner av Carens levereras med helsvart interiör och svart slitstark tygklädsel.
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Mönster, svart tygklädsel.

Läderklädsel och instrumentpanel med carbonmönster finns ej på svenska marknaden. 
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7-säten
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Finns med 5 eller 7 säten
Oavsett om du väljer en 5- eller 7-sitsig Carens så finns det många sätt att anpassa interiören på.

Ställ in säten och bagageutrymme för att passa dina behov på bästa sätt. Bland annat kan de tre 

sätena i 2:a sätesraden fällas ner var för sig. Beige klädsel erbjuds ej på svenska marknaden..
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Praktiskt utrymme
för stadsliv

Otympliga föremål eller veckohandla

- Kia Carens anpassas till dina behov

på ett ögonblick.

1:a raden delvis
nedfälld och 2:a 
och 3:e raden 
helt nedfällda.

För mig

2:a och 3:e raden helt nedfällda.

För oss



15

Sittplats för 
7 personer
(5 sittplatser
är standard).

För barnen

Praktiskt utrymme
för friluftsliv

Lastkapaciteten och de anpassningsbara sätesalternativen gör

dig redo för det mesta.

2:a raden delvis nedfälld och 3:e raden helt nedfälld.

För allt
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Luta dig tillbaka, koppla av och njut av resan

Väl tilltaget bagageutrymme  De yttre sätena i andra sätesraden har en instegs-
anordning, så att man lättare kommer in till tredje sätesraden. När både andra och 
tredje sätesraden fällts ner helt har Kia Carens ett bagageutrymme på hela 1.650 liter.

Insynsskydd  Du kan täcka dina tillhörigheter så att obehöriga inte ser dem utifrån. Detta 
överdrag skyddar även föremålen mot direkt solljus.

Bord Passagerarna i andra sätesraden har tillgång till 
utfällbara bord med mugghållare.

Fack under bagageutrymmets golv  Under golvet finns 
ett utrymme som är perfekt för att stuva undan mindre 
tillhörigheter.

Fack för insynsskyddet  När skyddet inte används kan 
det enkelt stuvas undan här.

Handskfack med kylning  Handskfacket rymmer 8 liter 
och har en kylfunktion, som är perfekt för att kyla 
drycker eller hålla färskvaror fräscha under längre resor.

Fack under golvet  Vid fötterna hos passagerarna på 
andra sätesraden finns ytterligare ett förvaringsfack för 
mindre föremål.

Mittkonsol  Här kan två flaskor placeras lättåtkomligt. Ett 
stort förvaringsfack under armstödet i mitten ger gott 
om plats för personliga tillhörigheter.
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Smart teknik för en
avslappnad körning
Här finns ett antal praktiska lösningar och lättanvända reglage som t ex hjälper

dig att parkera, ge uppdaterad färdinformation samt underhållning.

Navigation & Premium ljudsystem 
En 7” LCD-pekskärm visar backkamerans vy. Skärmen styr även 
ljudsystemet och appar som Android Auto och Apple CarPlay*. För 
dig som älskar musik finns ett kraftfullt HiFi-system med 6 
högtalare, separat baselement och extern 8-kanalig förstärkare, 
samt funktionen ”My Music” som sparar dina favoritmusikfiler. 
Ingår beroende på paket.

Backkamera  En 7” skärm visar kamerans vy och underlättar vid 
parkering och backning.

Radio + CD + MP3 + RDS  Med ljudanläggningen kan du lyssna på 
CD eller strömma musik från din smartphone via AUX/USB-
utgångarna. 
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Att du och din familj ska kunna känna er säkra är en av våra viktigaste mål. Därför har 

Carens en helt ny uppsättning med tekniska lösningar som hjälper till att förhindra olyckor. 

Våra tekniker har även genomfört omfattande datorsimuleringar och krocktester för att 

maximera resenärernas säkerhet.

Carens står för säkerhet

Hjälp vid start i backe
Perfekt när du startar i uppförsbacke eftersom 
funktionen ser till att du inte rullar bakåt. Bromstrycket 
behålls under två sekunder tills du gasar. 

HAC
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Kurvljus  För att ge bättre sikt i mörkret följer strålkastarna med 
rattrörelserna i kurvorna.

Däcktryckssensorer (TPMS)
Systemet varnar om däcktrycket sjunker under rekommenderad nivå.

VSM (Vehicle Stability Management; 
stabiliseringssystem)
VSM ser tillsammans med servostyrningen till att 
bilen ligger stadigt på vägen vid inbromsningar i 
kurvor, särskilt på våta, hala och dåliga vägar.

BAS (Brake Assist System; panikbromsassistans)
BAS upptäcker panikbromsning beroende på hur 
snabbt du trycker på bromspedalen. BAS gör att full 
bromskraft omedelbart används, vilket bidrar till att 
förkorta den totala bromssträckan.

6 krockkuddar
För att skydda dig och dina passagerare har 
Carens krockkuddar i förarsätet, främre 
passagerarsätet, två sidokrockkuddar och två 
krockgardiner på sidorna.
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7-växlad dubbelkopplingslåda
Vår nyutvecklade 7-stegade DCT-låda erbjuds 
tillsammans med 1.7 liters dieselmotorn på 141 hk. 
Växellåda med dubbelkoppling kan även manövreras 
med hjälp av praktiska reglage på ratten.
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Välj mellan en bensin- och två dieselmotorer som tillverkats 

i enlighet med de tuffaste kraven och med hjälp av innovativ 

teknik, som varken kompromissar med effekt eller prestanda.

6-växlad automatisk växellåda
Växellådan har en lätt och kompakt 
design som ger bättre kvalitet och 
hållbarhet samt enklare växling.

6-växlad manuell växellåda
Denna växellåda har korta växlings-
vägar som ger både snabbare och mer
exakt växling.

Inga kompromisser

Gaspedal av ”orgeltyp”
Gaspedalen påminner om en pedal till  
en orgel, och ligger i samma naturliga 
vinkel som du håller foten. Detta 
förbättrar komforten, särskilt under 
långa resor.

Gamma GDI-motor, ett lättviktigt 
aluminiumblock och dubbel CVVT 
(variabla ventilinställningar), gör att 
denna direktinsprutningsmotor förenar 
styrka och verkningsgrad på bästa sätt.

Motorn finns med lägre och högre effekt, 
den är tekniskt avancerad med turbo-
laddare och variabel geometri. Körningen 
blir tystare och mer bränsleeffektiv 
samtidigt som vridmoment och effekt 
maximeras. 

1.7 liters dieselmotor
115 hk - 260 Nm - från 125 g/km CO2

141 hk - 340 Nm - från 135 g/km CO2

1.6 liters bensinmotor
135 hk - 164 Nm- 150 g/km CO2 
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Lasthållare  Lätta och eleganta, tillverkade i 
aluminium och med perfekt passform. 
Cykelhållare  Monteras på lasthållare. Kan monteras 
på höger eller vänster sida. Maxlast 20 kg.
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Praktiska originaltillbehör för en 
ännu mer familjevänlig bil. 

iPad®-hållare  Underhållning för baksätespassagerarna. Hållaren monteras på 
framsätets nackskydd. Monterad i hållaren går paddan att rotera eller lutas för 
optimal position..

Lastnät  Monteras mellan de bakre ryggstöden och i taket. Det robusta nätet 
skyddar åkande från last i bagageutrymmet, speciellt vid en hastig inbromsning 
och ev. olycka.

Bagagerumsmatta  Skräddarsydd gummimatta med präglad Carens-logotyp. 
Mattan är lätt att torka av och hålla ren.

Dragkrok, horisontalt avtagbar  Lätt att sätta dit och ta bort. Alla dragkrokar i 
original är korrosionsbeständiga, certifierade enligt ISO 9227NSS saltspraytest och 
uppfyller CARLOS (Car Loading Standard Trailer Coupling, en standard med krav för 
släpvagnskopplingar). 

Gummimattor  Skräddarsydda och slitstarka mattor som är lätta att rengöra. 
Båda främre mattorna har Carens-logotyp präglad. 

Instegslister  Både välkomande och skyddande lister, i aluminiumlook och med 
Carens-logo. 

Med tillbehör kan du enkelt göra din Carens ännu mer mångsidig, praktisk och 

familjevänlig. I vårt sortiment av skräddarsydda tillbehör hittar du produkter  

som förbättrar, skyddar och förvarar. 



24



25

Dimljus  Inbyggda i främre stötfångaren, och kombinerar hög 
säkerhet med läcker design.

Luftventilation bak  Tack vare ventila-tionspjäll baktill på mitt-
konsolen så kan även passagerarna i baksätena få både varm och 
kall luft.

Smart nyckel  
Du kan låta nyckeln ligga kvar i fickan 
eller väskan. Den känns igen av bilen 
när du närmar dig, du öppnar bilen 
genom att röra dörrhandtaget. 
(Ej i Sverige)

Med plats för 
smarta idéer

Nya Carens är fantastiskt rymlig och ännu mer fantastisk när det 

gäller de små detaljerna. Här finns spännande lösningar som gör 

resan roligare. 

2-zons klimatanläggning  Föraren och passageraren i fram-
sätet kan ställa in temperatur efter egna önskemål.

Uppvärmd ratt med reglage  På kalla morgnar kan du snabbt värma händerna på den 
uppvärmda ratten. Med rattens reglage kan du ställa in radions volym, ringa handsfree 
med Bluetooth© och ställa in farthållaren.
Växlingspaddlar  Ger dig möjighet att växla med paddarna som finns på ratten. 

Automatisk fläkt för vindrutan  För att säkerställa bra sikt även 
när vädret är fuktigt så startar automatiskt en fläkt när kondens 
på vindrutan uppstår.



 ,
FÄRGER

Titanium Silver (IM), pearl

Cherry Black (9H), metallic

Mysterious Blue (AAP), metallic

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

Galaxy Brown (K7N), pearlCelestial Silver (K3Y), pearl

Axelbredd
fram/2:a rad/3:e rad

Överhäng, bak

Benutrymme, fram/2:a rad/3:e rad

Takhöjd, fram/2:a rad/3:e rad

Markfrigång

Bränsletank, liter

 
1,438/1,440/1,313

    835

1,075/940/707

1,035/1,002/867

151

58

2,750 

4,525

1,805

1,610

1,573

1,586

   940

Hjulbas

Längd

Bredd

Höjd

Spårvidd, fram

Spårvidd, bak

Överhäng, fram

SPECIFIKATIONER (mm)

 

225/45R 17" aluminiumfälg

205/55R16" plåtfälg

FÄLGAR

DIMENSIONER (mm)
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225/45R 18" aluminiumfälg
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Ett tryggt bilägande

7 års nybilsgaranti
Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmåns-
bilar. Garantin gäller under förutsättning att Kias underhållsservice 
och reparationsanvisningar följts under hela garantitiden. Service och 
reparation ska ha utförts av auktoriserad Kia-verkstad, eller av annan 
verkstad, förutsatt att arbetet utförts på ett fackmässigt sätt enligt 
Kias serviceprogram. Service ska utföras enligt det som först inträffar, 
körsträckan eller årligen. Överträds detta upphör garantin att gälla. 
För bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i 3 år eller 15.000 mil, 
det som först inträffar. Läs mer om våra garantier på www.kia.com.

3 års vagnskadegaranti
Bilägaren spar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. 
Vagnskadegarantin följer bilen

3 års assistansservice
Assistansservicen fungerar dygnet runt i hela Europa. Om det inträffar 

ett missöde med bilen under en resa garanterar Kia att du får hjälp. 

Vid nödläge tar vi hand om bärgning, står för hotell och kostnader för 

ev. tågresa eller hyrbil – 24 timmar om dygnet i hela Europa.

 
5 års lackgaranti och 12 års 
rostskyddsgaranti
Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion 
och som är följden av produktionsfel. Gällande rostskyddsgarantin så 
utförs reparation om någon del av karossen är genomrostad så att det 
uppstått ett hål. En auktoriserad Kia-verkstad reparerar rostskadan 
utan kostnad om den uppstått när bilen brukats på det sätt som bilen 
är konstruerad för.

 



www.kia.com

Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande 
ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. För aktuell bränsleförbrukning 
och CO2-halt, se separat faktablad. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att 
innehållet skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktillfället.
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel 
ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den 
svenska marknaden.

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 12
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com

161026


