


קיה קרניבל החדש לוקח אותך לעולם בו עיצוב מדויק ומאפיינים חכמים משתלבים עם הבנה מעמיקה של צרכי הנהיגה 
 Æזהו מקום בו הפאר המרבי הולך יד ביד עם ההתחשבות בחיסכון ≠ מקום שבו היוצא מן הכלל פוגש את היומיומי Æהבסיסיים שלך

לשנות את החוקים ולעשות את הבלתי אפשרי ALL NEW
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קיה קרניבל החדש מאפשר לך להתעלות ללא מאמץ על האתגרים הקשוחים 
ביותר העומדים בפני כישורי הנהיגה שלך בכל סביבה עירונית¨ ומאפשר לך 

Æשליטה מוחלטת בסביבת הנהיגה שלך

נהיגה דינמית בדרכים מיוחדות
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קיה קרניבל החדש מבוסס על ההבנה כי טכנולוגיה חייבת תמיד לספק לנהג את חוויית 
Æהנהיגה האולטימטיבי̈ת טכנולוגיה זו מאופיינת בצפייה ולמידה של צרכי הנהג

™מתגי שליטה מרחוק על גלגל ההג̈ה דיבורית בלוטוס ובקרת שיוטÆ כל זה כדי להבטיח 
Æכמה שפחות הסחות דעת בזמן הנהיגה על ידי מתגי שליטה בהישג יד לנהג

Æחבר והשמע את המוזיקה האהובה עלייך ממגוון התקני אחסון ניידים AUX ≠ו USB™
™לוח מחוונים Supervision צג ∑ LCD TFT אינץ‘¨ עם תצוגה באיכות גבוהה הממוקמת במרכז 
לוח המחוונים ומאפשרת לך לקבל מידע ממחשב הדרך בצורה גרפי̈ת כולל צריכת דלק 

ממוצעת ורגעי̈ת טווח הנסיעה שנותר וטמפרטורה חיצוניתÆ הכל על מסך אחד°

הנוחות שבטכנולוגיה

מתגי שליטה מרחוק על גלגל ההגה¨ דיבורית 
בלוטוס ובקרת שיוט כל זה כדי להבטיח כמה 
שפחות הסחות דעת בזמן הנהיגה על ידי מתגי 

Æשליטה בהישג יד לנהג

USB ו≠AUX חבר והשמע את המוזיקה האהובה 
Æעלייך ממגוון התקני אחסון ניידים

קיה קרניבל החדש מבוסס על ההבנה כי טכנולוגיה חייבת תמיד לספק לנהג את חוויית הנהיגה
Æהאולטימטיבית¨ טכנולוגיה זו מאופיינת בצפייה ולמידה של צרכי הנהג 

הנוחות שבטכנולוגיה

לוח  במרכז  הממוקמת  גבוהה  באיכות  תצוגה  עם   ∑¢  LCD TFT צג   Supervision מחוונים  לוח 
המחוונים ומאפשרת לך לקבל מידע ממחשב הדרך בצורה גרפית¨ כולל צריכת דלק ממוצעת ורגעית¨ 

טווח הנסיעה שנותר וטמפרטורה חיצוניתÆ הכל על מסך אחד°
Æ

מרכזית  קונסולה   Æאצבעותיך בקצות  נמצא  לו  זקוק  שאתה  מה  שכל  לוודא  פירושה  עכשווית  נהיגה 
Æאופקית¨ רחבה ומוטה ושפע של מרחב משתלבים עם עיצוב מפואר כדי לענות על הציפיות שלך

תא נוסעים אלגנטי ומרווח להפליא
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מנת  על  ידנית  מתכווננים  וילונות  הצד  בחלונות  וילונות 
Æשהנוסעים לא יסונוורו וייהנו מחוויית הנוחות

הפשרת אדים חכמה אינך צריך להעסיק את עצמך בהפעלה 
של מפשיר האדים¨ מאפיין חכם שקיים ברכב מזהה את הלחות 

Æעל השמשה ובהתאם לזאת מסיר אותה באופן אוטומטי

הפנסים הראשיים מגיבים ומתאימים  בקרת תאורה חכמה 
עצמם באופן אוטומטי לרמות האור החיצוני¨ על מנת שתוכל 

Æלנהוג בצורה בטוחה וברורה יותר

מראת שיחה במושב האחורי מנהלים שיחה ויש לך מה להוסיף בנדוןø לשם כך תוכל לפנות ליושבים במושב האחורי בבטחה¨ 
Æבעזרת מראת השיחה מבלי להסיר את מבטך מהכביש

חמים¨  בימים  ארוכות  נסיעות  במהלך  מקורר  כפפות  תא 
ניתן לאחסן משקאות וחטיפים בקירור על מנת לשפר את 

Æחווית הנהיגה ללא צורך בהפסקה

זה מעמעם את המראה  מאפיין חכם   ECM מראה פנימית 
הפנימית באופן אוטומטי בתגובה לאורות של הרכב הנוסע 

Æמאחורייך¨ מאפיין בטיחות המונע סנוור בדרך חשוכה

מערכת Active Eco מבקרת באופן אוטומטי את המנוע¨ 
חיסכון  להשיג  כדי  האוויר  מיזוג  ותפוקת  ההילוכים  תיבת 

Æאופטימלי בדלק

מותיר  החדש  הקרניבל  של  העיצוב  כריש¢  ¢סנפיר  אנטנת 
מגע  לרכב  נותנת  כריש  סנפיר  אנטנת  בכביש¨  ייחודי  רושם 

Æנוסף של נוכחות על הכביש

להתחלת  LED ומראות עם קיפול אוטומטי  מהבהבי פנייה 
נסיעה מהירה ולהגנה נוספת במקומות חנייה צפופים¨ מראות 

Æהצד מחוממות ומתקפלות באופן אוטומטי

ספוילר אחורי פנס הבלימה הגבוה עם תאורת LED מובנה 
אלא  מאחור  התנגשות  למניעת  מסייע  רק  לא  בספויילר¨ 

Æמוסיף מראה ספורטיבי לקרניבל החדש

הנהיגה  שבזמן  ביותר  החשוב  הדבר  אווירודינמיים  מגבים 
עם  המגבים  בבירור¨  הדרך  את  ותראה  נקיות  יהיו  השמשות 
הלהבים האווירודינמיים הם האידיליים למטרה זאת¨ במיוחד 

Æשאתה נוסע במהירויות גבוהות
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Æעוד סיבה לחוויית נהיגה מושלמת בקיה קרניבל החדש שלך היא תא הנוסעים המפואר
Æבחר את הצבע שלך בחר את הצבע שלך

בד אפור בד בז'

מושב נגד זיהום YES ESSENTIALS טכנולוגיה המשמרת 
את פאר הרכב¨ מונעת כתמים וקלה לניקויÆ הנוזל שנשפך 
מזהים  אם  אותן  לנגב  ניתן  רבה  שבקלות  לטיפות  הופך 
אותן מידÆ שאר הכתמים שנוצרו¨ ניתנים לניקוי בקלות רבה 

Æבעזרת מים וסבון
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