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кционалният КИА Каренс

Работа, забавление или семеен излет – 

каквито и да са плановете Ви, бъдете сигурни, 

че КИА Каренс ще Ви предложи перфектната 

компания. Този мултифункционален автомо-

бил съчетава практично и обширно вътрешно 

пространство в очарователен дизайн с евро-

пейско излъчване. Ако добавите и съвременни 

технологии, системи за сигурност и безброй 

удобства, ще останете приятно впечатлени.



Когато практичност е 
синоним на удоволствие

Кой би си представил, че скучноватите MPV 

представители могат да бъдат толкова симпатично 

привлекателни? КИА Каренс не е просто поредният 

практичен автомобил, а плод на красиви дизайнерски 

решения – от стилно оформените ксенонови предни 

фарове до хоризонтално композираните задни 

стопове с последна технология LED светлини.



Повече простор
за Вашите планове
Верен на името си, този MPV модел изпълнява 

всичките Ви желания! Каренс е толкова прос-

торен, колкото и практичен, благодарение 

на оптимизираното си вътрешно пространство. 

Има един аспект обаче, който няма как да ви-

дите, но със сигурност ще усетите веднага – 

гостоприемната атмосфера на Вашия нов член 

от семейството. Каренс е моделиран така, че да 

Ви даде повече свобода и наслада в компания-

та на любимите за Вас хора.



Ергономичен кокпит, който приоритетно осигурява комфорта на водача, а за 

удобство и улеснение на пътниците Каренс предлага самостоятелни, плъзгащи, 

сгъваеми седалки за 2-ри ред и 5:5 делими, падащи облегалки на 3-ти ред.

Всичко необходимо за 5-звездно пътуване
7-местният КИА Каренс разполага с изобилие от интериорни опции за максимална флексибилност 

на седалките и достатъчно пространство за целия багаж. Шофиране, което с нетърпение очаквате. 



Грижовният Каренс
Приоритет на КИА Каренс е Вие и Вашето семейство да бъдете в безопасност. 

Ето защо той предлага редица иноватовни технологии за превенция при инциденти – 

ESC, BAS, Асистент за потегляне по наклон (HAC), "Smart Park" асистент за успоредно 

паркиране, Камера за движение на заден ход, Система за следене на лентата за 

движение (LDWS), TPMS система за контрол на налягането в гумите.  



Black One tone

Black & Beige Two tone



Clear White Celestial Silver

Inferno Red Titanium Silver
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