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A vida é o que fazemos dela.
Bem-vindo ao mundo da Kia!

A vida é fantástica! É intensa, imprevisível e emocionante em 
todas as suas vertentes. Aconteça o que acontecer, vá onde 
for e descubra o que descobrir, pode contar com a Kia para 
estar sempre ao seu lado.

Na Kia, dedicamos as nossas vidas a contribuir para um 
futuro melhor. É por isso que desenvolvemos e construímos 
automóveis que ajudam a descobrir e a apreciar novos 
horizontes. Viaturas que se destacam pelo seu design 
excecional, tecnologias avançadas e soluções inteligentes, 
usufruindo além disso da nossa incrível garantia de  
7 anos, prova inquestionável da nossa extrema qualidade. Em 
tudo aquilo que fazemos, a nossa missão é sempre exceder 
as expectativas dos nossos Clientes. Chamamos a isso “The 
Power to Surprise” (“O poder de surpreender”).

Convidamo-lo então a ver os nossos produtos com mais 
detalhe e a deixar-nos surpreendê-lo!
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Trabalho, diversão ou uma saída especial com a família: quaisquer que sejam os seus planos, o Kia 

Carens é o companheiro de viagem ideal. Este veículo multifuncional combina espaço e versatilidade 

com um irresistível design europeu. A tecnologia de ponta, as abrangentes soluções de segurança 

e uma grande facilidade de utilização provam que o novo Carens tem tudo o que é necessário para 

fazer furor no segmento Crossover.

O novo Kia

Uma vida, muitos destinos
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Multifuncionalidade, 
múltiplos prazeres
Quem iria imaginar que a humilde categoria dos Crossover poderia re-

velar-se com tanto estilo? O novo Kia Carens não sobressai apenas em 

termos de espaço e versatilidade: tem também um design distinto para 

onde quer que olhe, desde os elegantes faróis de xénon até às luzes 

traseiras horizontais proeminentes, equipadas com a tecnologia LED 

mais recente.

As luzes LED traseiras envolvem a bagageira e os painéis 
laterais, criando um design expressivo

Design
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Apresentamos-lhe o membro mais recente da nossa família: o novo 

Kia Carens foi concebido para dar-lhe mais liberdade, ajudando-o a 

desfrutar do tempo que passa com os seus entes queridos. 

FAMÍLIA
Prático e divertido
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Múltiplos talentos
A versatilidade é a característica distintiva de um Crossover e, por isso, o novo Carens tem espaço de sobra, configurações flexíveis 

dos bancos e vários compartimentos de arrumação muito práticos. Mas o novo Carens faz questão de lhe oferecer algo mais:  

um visual que chama a atenção.
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Fiel à sua categoria, este Crossover satisfaz muitas necessidades. O 

novo Kia Carens é tão espaçoso quanto versátil, graças ao engenho-

so aproveitamento de cada centímetro do seu interior. No entanto, 

apresenta uma dimensão oculta: a sua atmosfera acolhedora única, 

que eleva este veículo a um nível superior ao dos outros Crossover.

ESPAÇO
Flexibilidade e tecnologia avançada

Para além do interior acolhedor, o novo Kia Carens pode ser equipado com um teto 
de abrir elétrico panorâmico, opcional, que cobre toda a área do tejadilho e permite 
que a luz natural e o ar fresco inundem o seu bonito habitáculo.

Teto de abrir panorâmico
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Condução com ênfase no prazer
O Carens é um Crossover que desperta o desejo de conduzir. Foi esta a filosofia que conduziu à criação do habitáculo ergonómico, que 

dá prioridade ao conforto do condutor e ao manuseamento intuitivo e fácil dos equipamentos de alta tecnologia. Para além disso, a 

posição baixa da base do para-brisas e o design amplo do tablier asseguram uma excelente visibilidade.
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Tudo o que necessita para uma viagem inesquecível
Este novo Crossover permite numerosas opções de disposição interior, oferecendo uma flexibilidade máxima dos bancos e 

um amplo espaço para a carga. Para seu conforto e comodidade, os bancos exteriores da 2ª fila possuem um mecanismo 

que facilita o acesso. Estão equipados com uma alavanca que move o banco para a frente, de modo a facilitar o acesso à 3ª 

fila.
7 lugares
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Pele preta (opcional)

Estofos em tecido ou, opcionalmente, em pele, sem esquecer os revestimentos 

suaves a condizer.

Tecido preto (de série)

Interior
O prático conjuga-se com o belo. O uso generoso de materiais suaves e acabamentos cromados em 

todo o habitáculo, assim como os estofos de alta qualidade, criam um interior elegante, disponível 

numa gama de cores harmoniosamente conjugada. A sofisticada, embora sóbria, combinação de 

preto transpira uma elegância subtil.
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Espaço inteligente para a CIDADE
Quer sejam materiais volumosos ou as compras da semana, o novo Kia Carens pode ser 

configurado à medida das suas necessidades num instante.

Bancos dianteiros 
parcialmente 
rebatíveis e bancos 
da 2ª e 3ª fila 
totalmente 
rebatíveis

Para mim

Lugar para um 
máximo de 7 
pessoas

Para as 
crianças

Espaço inteligente para o CAMPO
A capacidade de carga do Carens e a versatilidade dos bancos dos passageiros permitem-lhe estar 

sempre pronto para tudo! 

Bancos da 2ª fila parcialmente rebatíveis e bancos da 3ª fila 
totalmente rebatíveisBancos da 2ª e 3ª fila totalmente rebatíveis

Para nós
Para tudo
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Assento do banco do condutor com extensão elétrica O assento do banco 
do condutor pode ser estendido, e foi pensado para um maior conforto dos 
condutores com pernas compridas. 

Sente-se, descontraia-se e aproveite a viagem Poderá não necessitar de todos os bancos diariamente mas, quando isso acontecer, vai poder 

usufruir deles plenamente, pois foram pensados para proporcionar o máximo de conforto.

Encosto rebatível  O banco do passageiro dianteiro pode ser rebatido para a frente, 
criando mais espaço no habitáculo para objetos muito longos, com comprimentos até 2,15 
metros.

2ª fila deslizante  Cada um dos 3 bancos da 2ª fila pode deslizar para a 
frente e para trás, proporcionando assim mais conforto aos passageiros e 
opções de carga mais versáteis. Os bancos laterais podem ser aquecidos 
(equipamento opcional).

Área de carga espaçosa  Os bancos laterais da 2ª fila possuem um mecanismo que facilita 
o acesso aos bancos da 3ª fila. Com os bancos da 2ª e 3ª fila totalmente rebatidos, o Kia Carens 
oferece uma grande capacidade de carga, que atinge os 1650 litros.

Chapeleira  A chapeleira protege os seus pertences dos olhares indiscretos.

Tabuleiro dobrável  Os passageiros da 2ª fila têm à sua 
disposição tabuleiros dobráveis com suportes para copos, 
alojados nos encostos dos bancos do condutor e do passageiro 
dianteiro.

Compartimento de arrumação sob o piso da 
bagageira Quando a chapeleira não está a ser usada, pode 
ser convenientemente arrumada neste compartimento. 

Porta-luvas com refrigeração  O porta-luvas com 8 
litros de capacidade é refrigerado, o que o torna bastante 
prático para manter frescas as bebidas ou alimentos 
degradáveis nas viagens mais longas.

Compartimento de arrumação sob o piso  Mais 
espaço de arrumação para os objetos pequenos sob os seus 
pés, com este tabuleiro de arrumação na 2ª fila de bancos.

Consola central  Pode manter duas latas de bebida 
arrumadas e seguras, mas sempre ao seu alcance.. A consola 
central possui uma caixa e um espaçoso compartimento de 
arrumação localizados sob o apoio de braços dianteiro, que 
usufrui de um vasto espaço para arrumar objetos pessoais.
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Tecnologia inteligente, para 
uma condução descontraída
Uma vasta gama de soluções inteligentes e comandos com uma disposição in-

tuitiva ajudam-no a estacionar, dão-lhe informações atualizadas sobre a con-

dução e proporcionam-lhe entretenimento. 

Computador de bordo TFT LCD
Um ecrã de alta legibilidade, posicionado no centro do painel de instrumentos, exibe 
informações essenciais sobre o veículo, tais como alertas individuais de porta aberta 
e lembretes sobre a manutenção. 

Navegação por satélite e sistema de som de alta fidelidade 
Para além de um grande ecrã tátil LCD de 7” com suporte para exibição das imagens da câmara de auxílio ao estacionamento, 
o sistema também dispõe de reconhecimento de voz e funcionalidades mãos-livres através de Bluetooth. Os amantes da 
música irão apreciar o sistema de áudio de alta fidelidade com subwoofer separado e um amplificador externo de 8 canais, 
bem como a função “My Music”, que armazena os seus ficheiros de música preferidos.

Câmara de auxílio ao estacionamento  O ecrã da câmara de auxílio ao 
estacionamento de 4,3 ou 7”, consoante o nível de equipamento, garante um 
estacionamento seguro e fácil, mesmo em lugares apertados.

Radio + CDP + MP3 + RDS  O avançado sistema de áudio permite-lhe ouvir os seus CD, 
iPod ou leitor MP3 através das entradas AUX/USB. Existe também um sistema de áudio 
opcional com ecrã táctil TFT LCD de 4,3".
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Assistência ao Arranque em 
Subida (HAC)
A Assistência ao Arranque em Subida evita o recuo do 
veículo aquando do arranque em subidas acentuadas, 
mantendo a pressão sobre os travões.

HAC

Luzes de curva  À noite, quando o condutor roda o volante, é ligada 
uma luz suplementar para iluminar melhor as curvas.

ESC (Controlo Eletrónico da Estabilidade)  em caso de travagem 
repentina, o sistema ESC aplica a força de travagem necessária 
para cada roda. Também reduz a potência do motor para o ajudar a 
manter o controlo e fazer regressar o seu Carens à trajetória 
correta.

TPMS (Sistema de Monitorização da Pressão 
dos Pneus)
O Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus alerta o condutor através de uma 
luz de aviso localizada no painel de instrumentos, caso a pressão dos pneus desça 
abaixo do nível recomendado.

VSM (Gestão de Estabilidade do Veículo) 
O VSM funciona em conjunto com a direção elétrica assistida, 
assegurando a estabilidade necessária ao travar em curvas, 
sobretudo em pisos molhados, escorregadios ou irregulares.

Sistema de Assistência ao Estacionamento (BAS) 
Este sistema deteta as travagens de emergência de acordo 
com a pressão exercida no pedal dos travões, aplicando 
instantaneamente a força de travagem máxima para 
diminuir a distância de travagem.
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Tem à sua escolha um motor diesel e dois a gasolina, conce-

bidos de acordo com os mais elevados padrões e dotados de 

tecnologias inovadoras que não sacrificam a potência nem a 

performance.

Transmissão automática de 7 
velocidades (7DCT)
Caixa de velocidades leve e compacta, que 
oferece uma melhor qualidade, durabilidade 
e passagens de caixa mais suaves.

Caixa manual de 6 velocidades
Esta caixa de velocidades possui um botão de 
desbloqueio da marcha-atrás, do tipo gatilho, 
que proporciona um manuseamento suave, 
ao passo que o curso reduzido das passagens 
de caixa permite engatar as mudanças com 
mais precisão.

Botão de ligar/desligar o motor
Uma solução cómoda, que faz com que 
o tempo que perdia à procura das 
chaves faça parte do passado. Ligue 
e desligue o motor com uma 
simples pressão num botão.

Generosamente eficiente

Pedal do acelerador “tipo órgão”
O movimento do pedal do acelerador “tipo 
órgão” acompanha o movimento natural da 
planta do seu pé, o que torna a sua utilização 
mais confortável, principalmente em viagens 
longas.

Este avançado motor com turbocompressor de geometria variável 
proporciona uma condução amiga do ambiente, silenciosa e com 
consumos muito reduzidos, maximizando o binário e a potência.

Motor diesel U2 1.7
141 cv – 330 Nm – 127 g/km CO2 (com ISG)

O ISG desliga automaticamente o motor quando o condutor retira o pé da 
embraiagem e coloca a caixa de velocidades em ponto-morto. Logo que a 
viagem é retomada, o motor volta a funcionar, reduzindo assim o consumo 
de combustível e as emissões.

Sistema Start/Stop (ISG) Caixa de 7 velocidades DCT (dupla embraiagem)
Um novo conceito de transmissão, equipada com o sistema de 
dupla embraiagem, tecnologia que oferece o melhor de dois 
mundos em termos de passagens de caixa dinâmicas e 
poupança de combustível, garantindo assim uma experiência de 
condução única.
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Acessórios feitos à medida, para um 
automóvel ainda mais amigo da família. 

Consola de iPad® para entretenimento nos bancos traseiros  Programas de TV, 
filmes, jogos... agora, os seus companheiros de viagem já podem apreciar tudo isto e fazer 
com que o tempo passe mais depressa nas viagens longas. Rode e incline o ecrã para uma 
experiência de visualização perfeita.

Separador de carga  Esta robusta grelha é ideal quando necessitar de transportar o seu 
animal de estimação ou um grande volume de carga. Encaixando-se perfeitamente entre as 
costas dos bancos traseiros e o tejadilho, é fácil de instalar e permite transportar objetos com 
toda a segurança.
Revestimento do piso da bagageira  Por muita chuva, lama e sujidade que enfrente, 
este revestimento encaixa-se perfeitamente na sua bagageira, protegendo a sua superfície. 
Resistente, antideslizante e à prova de água, beneficia de extremidades elevadas,

Barras de tejadilho transversais  Leves e fáceis de 
instalar, estas barras de alumínio fortes e com encaixe à 
medida ajudam-no a transportar tudo aquilo de que 
necessita para a sua próxima aventura.

Suporte para bicicletas ProRide  O trabalho de 
carregar e descarregar a sua bicicleta nunca foi tão leve, 
simples e seguro!

Tapete reversível para bagageira  Levar os seus filhos à escola, ir às compras ou ir de férias: 
a sua carga varia consoante as situações. Este tapete de dupla função oferece uma forma cómoda 
de proteger o espaço de carga: de um lado, o suave amortecimento do veludo de alta qualidade, do 
outro uma superfície resistente à sujidade. Disponível para as configurações de 5 e 7 lugares.

Tapetes de borracha Seja qual for a aventura que acabou de viver, não se preocupe se os 

seus sapatos estiverem molhados, com lama ou areia: Estes tapetes resistentes e fáceis de 
limpar protegem o piso do seu habitáculo, com o seu formato feito à medida e pontos de 
fixação que os prendem com firmeza.

Frisos das embaladeiras das portas  A primeira impressão conta sempre. Os frisos 
das embaladeiras em aço inoxidável permitem ao novo Kia Carens receber os seus ocupantes 
com um toque de requinte.

O novo Carens pode tornar-se ainda mais versátil, prático e amigo da família 

com a nossa vasta gama de acessórios originais Kia, feitos à medida e concebi-

dos para melhorar o seu desempenho e proteger os ocupantes. Consulte o seu 

Concessionário Kia, que terá todo o gosto em ajudá-lo na sua escolha.
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Cortinas na 2ª fila  As cortinas retráteis 
manuais nas janelas da 2ª fila de bancos 
protegem os passageiros do sol e ajudam a 
manter o habitáculo fresco.

Faróis de nevoeiro   Integrados no para-
choques dianteiro, os faróis de nevoeiro 
combinam segurança e estética.

Travão de estacionamento eletrónico  
Em lugar do recurso à tradicional alavanca, o 
travão de estacionamento é acionado com um 
simples toque num botão.

Saídas de ventilação traseiras  Os 
passageiros dos bancos traseiros também 
podem desfrutar de ar quente ou fresco, 
graças às saídas de ventilação localizadas na 
parte traseira da consola central.

Flex Steer  Adapte o desempenho da direção 
ao seu estilo de condução: escolha entre o 
modo Comfort (condução em cidade), Normal 
ou Sports (condução em autoestrada).

Retrovisores exteriores  Os espelhos 
retrovisores exteriores elétricos retráteis, 
bicolores, têm incorporados indicadores de 
mudança de direção LED e luzes de iluminação 
do piso, para maior segurança e comodidade.

Sistema de entrada sem chave  
A chave inteligente destranca as portas assim 
que o condutor toca no puxador, não sendo 
necessário procurar a chave na carteira ou no 
bolso. 

Mais espaço para 
ideias inteligentes

O novo Carens tem muito espaço e ainda mais detalhes inteligen-

tes. Cada centímetro deste elegante Crossover revela surpresas 

agradáveis, que permitem ao condutor desfrutar ao máximo todas 

as viagens.  

Ar condicionado de duas zonas  Este 
sistema de climatização permite ao condutor e 
ao passageiro dianteiro regular a temperatura 
de acordo com as suas preferências individuais.

Sistema de desembaciamento 
a u t o m á t i c o   O  p r o c e s s o  d e 
d e s e m b a c i a m e n t o  é  i n i c i a d o 
automaticamente por um sensor quando é 
d e t e t a d a  co n d e n s a ç ã o  n o s  v i d r o s , 
assegurando a visibilidade ideal em climas 
húmidos.
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Sempre a pensar no futuro

Garantia de 7 anos Kia
Como prova dos nossos elevados padrões de fabrico, orgulhamo-nos de oferecer ao 
Kia Carens a nossa garantia de 7 anos, líder na indústria, tal como fazemos com todos 
os veículos da nossa marca. O proprietário pode assim contar com uma garantia de 
veículo novo de 7 anos /150 000 km (3 primeiros anos sem limite de km; 150 000 km 
durante os restantes 4 anos). Esta garantia é gratuita e transferível para 
proprietários subsequentes, desde que o veículo seja mantido regularmente de acordo 
com o programa de manutenção.

Na Kia, esforçamo-nos por ir ao encontro das expectativas e desafios 
do século XXI. Estamos a pôr em prática tecnologias para automóveis 
inovadoras, que melhoram substancialmente a eficiência energética, e a 
investir no desenvolvimento de veículos híbridos, elétricos e com células 
de combustível. Também estamos a desenvolver um sistema de produ-
ção amigo do ambiente, a aumentar as taxas de reciclagem de recursos, 
a projetar veículos com a fase de abate em mente, a aumentar a efi-
ciência energética e a adotar combustíveis com baixo teor de carbono.

Recorremos a materiais reciclados e recicláveis sempre que possível. 
Mesmo no final da vida do seu Kia, um dos nossos objetivos ambientais 
é o abate e tratamento ecológico dos nossos veículos. Garantimos a 
proteção do ambiente no tratamento de resíduos perigosos, que são 
reciclados e recuperados, assegurando assim os mais elevados níveis 
de proteção ambiental. Em suma, comprometemo-nos com a busca de 
soluções fundamentais para a redução do consumo energético e com o 
combate às alterações climáticas.

CORES DA CARROÇARIA
Tem à sua escolha 8 cores exteriores, que lhe permitem 

evidenciar o design vistoso do Carens.

Titanium Silver (IM)

Cherry Black (9H)

Mysterious Blue (AAP)

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

Galaxy Brown (K7N)Celestial Silver (K3Y)

Espaço ombros (frente/2ª fila/3ª fila)

Projeção traseira 

Espaço pernas (frente/2ª fila/3ª fila)

Espaço cabeça (frente/2ª fila/3ª fila)

Distância ao solo mín. (subestrutura)

Depósito de combustível (litros)

 
1438 1440 1313

    835

1075 940 707

1035 1002 867

151

58

2750 

4525

1805

1610

1573

1586

   940

D istânc ia  entre 
eixos 

Comprimento total

Largura total 

Altura total

Largura da via dianteira

Largura da via traseira

Projeção dianteira 

ESPECIFICAÇÕES (mm)

 

Jante de liga leve 
225/45R de 18"

JANTES
As jantes que melhor condizem com 

o seu Kia Carens.

※ Todas as informações, imagens e especificações encontram-se 
corretas à data da impressão da presente brochura, e podem ser 
alteradas sem aviso prévio. Algumas das características do 
produto são opcionais e podem não estar disponíveis na versão 
base. Para ficar ao corrente das mais recentes informações, 
contacte o seu concessionário KIA.

DIMENSÕES (mm)

34

835940 2,750 
4,525 

1,
61

0

1,573 (16” TIRE) 1,586 (16” TIRE)
1,805



Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data 
da impressão da presente brochura, e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os 
modelos e as especificações incluídos neste documento podem variar consoante 
o mercado. Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria 
poderão variar ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais informações, 
é favor contactar o seu concessionário Kia.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espírito 
Santo  Nº38
1950-097 Lisboa

www.kia.pt
00.000000

www.kia.pt*7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos novos. 
Válida em todos os estados membros da UE (e também na 
Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), embora sujeita aos termos e 
condições locais.


