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UZDOLNIONA 

Czytelnicy „Motoru" docenili funkcjonalność, bezpieczeństwo i atrakcyjnq 
stylizację Kia Carens, uznajqc jq za Z/Vana roku 2014" w plebiscycie Auto Lider. 

W minivanie pierwszą rzeczą, 
na jaką zwraca się uwagę jest bez 
wątpienia funkcjonalność. W Kia 
Carens jest ona wyjątkowo dobra. 
Dzięki długiemu, wynoszącemu 
aż 275 cm rozstawowi osi wnętrze 
przekonuje ogromną przestronnoś-
cią. Mimo kompaktowych rozmia
rów, Carens może być wyposażony 
w dwa dodatkowe fotele, stając się 
autem siedmioosobowym. Oparcie 
fotela przedniego pasażera składa 
się płasko do przodu (umożliwiając 
przewiezienie przedmiotów o dłu
gości 215 cm), drugi rząd podzielo
ny jest na trzy indywidualnie prze
suwane i składane siedzenia, a rząd 
trzeci - w proporcji 50/50. z moż

liwością złożenia płasko w podło
dze bagażnika, gdy potrzebna jest 
większa przestrzeń ładunkowa. Ba
gażnik Carensa jest bardzo pojem
ny: po złożeniu siedzeń trzeciego 
oraz drugiego rzędu i zapakowa
niu po dach mierzy aż 1650 I. Nie 
zapomniano też o wygospodaro
waniu jak największej ilości miej
sca na drobiazgi. Carens ma m.in. 
schowki w podłodze (pod stopami 
pasażerów z tyłu), głęboką wnękę 
w konsoli centralnej i obszerne kie
szenie w drzwiach. W bagażniku 
jest też specjalny schowek na roletę. 
Dbałość o komfort jazdy przeja
wia się nie tylko w dobrym wyci
szeniu kabiny i odpowiednim ze

strojeniu zawieszenia, ale także 
w możliwości wyposażenia samo
chodu np. w podgrzewane siedze
nia pierwszego i drugiego rzędu 
(w najbogatszych wersjach dostęp
na jest również wentylacja przed
nich foteli oraz elektryczna regula
cja długości podparcia ud i podpar
cia lędźwiowego). 
Wśród opcji znajdują się m.in. pa
noramiczny szklany dach, system 
bezkluczykowego dostępu i uru
chamiania silnika, system audio 
z nawigacją i sześcioma głośnika
mi, dodatkowym wzmacniaczem 
oraz głośnikiem niskotonowym. 
Kia Carens zapewnia bardzo wyso
ki poziom bezpieczeństwa. Nie tyl

ko zdobyła 5 gwiazdek w testach 
Euro NCAP, ale w najbogatszej 
wersji jest seryjnie wyposażona 
w system LDWS, ostrzegający kie
rowcę o niezamierzonym zjechaniu 
z pasa ruchu. Wielkim ułatwieniem 
jest także układ automatycznego 
parkowania równoległego SPAS. 
Gama silników Kia Carens obejmu
je wersje benzynowe o pojemnoś
ciach 1,6 i 2,01 (135 i 166 KM) oraz 
turbodiesle 1,7 1 (115 i 136 KM). 
Do Carensa z mocniejszymi jed
nostkami napędowymi można do
kupić 6-biegową przekładnię auto
matyczną (z możliwością sekwen
cyjnej zmiany przełożeń łopatkami 
pod kierownicą). 
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Kia oferuje unikalną 
gwarancję na 7 lat lub 
150 tys. km (pierwsze 

3 lata - bez limitu 
kilometrów). Szczegółowe 
okresy gwarancji oraz jej 

warunki określone sq 
w książce gwarancyjnej. 

Wyposażenie 
może 

obejmować 
w zależności 

od wersji m.in. 
wentylowane 

i podgrzewane 
siedzenia, 
nawigację 

czy asystenta 
parkowania. 

Znakomita funkcjonalność - Kia Carens 
może przewieźć nawet siedem osób. 
Fotele drugiego rzędu są niezależnie 

przesuwane i mają pochylane oparcia. 
Bagażnik mieści nawet do 1650 I. 
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