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ALL NEW

8 מקומות ישיבה

חפשו אותנו ב-

קיה היא כוח השינוי החדש והמלהיב ביותר בעולם הרכב, ואנו ערוכים לשנות את האופן שבו אתה מרגיש וחושב על הנהיגה. זו אינה סתם הבטחה; אנו מחויבים להפוך את הנהיגה להנאה אמיתית עבור לקוחות בכל רחבי העולם. עם עיצוב צעיר ועם 
הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, המכוניות של קיה מסובבות ראשים בכל רחבי העולם עם "הכוח להפתיע". קיה מציעה מערך שלם של דגמים שימושיים ומלהיבים להפליא לנהיגה. שים עין על קיה, כי החלק הטוב ביותר עדיין לא הגיע.

חברת קיה מוטורס יצרנית של רכב איכותי לצעירים ברוחם - נוסדה בשנת 1944 והיא יצרנית הרכב הוותיקה ביותר בקוריאה. כחלק מקבוצת יונדאי-קיה, קיה הינה אחת מיצרניות הרכב המובילות בעולם. למעלה מ-2 מיליון כלי רכב מיוצרים מדי 
שנה ב-13 מפעלי ייצור והרכבה בשמונה מדינות בעולם, נמכרים ומקבלים שירות באמצעות רשת של מפיצים וסוכנים המכסה 172 מדינות. קיה מעסיקה היום למעלה מ-42,000 עובדים ברחבי העולם והכנסותיה השנתיות הן כמעט 15 מיליארד דולר. 
קיה היא נותנת החסות הראשית של אליפות הטניס הפתוחה של אוסטרליה ושותפה רשמית בתחום הרכב של פיפ"א - הגוף המנהל את תחרויות גביע העולם בכדורגל. סיסמת המותג של חברת קיה מוטורס - The Power to Surprise - מייצגת

את המחויבות העולמית של החברה לעלות על הציפיות של הלקוחות באמצעות חדשנות מתמדת בתחום הרכב.

מרבית התמונות והפרטים המופיעים בקטלוג זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים בקטלוג, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת 
המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות 

המתוארים בקטלוג זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

*לפרטים: 9920

נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה. תקן FMVSS *המדד מחושב לפי תקנות ״אוויר נקי״ )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009. 

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה

דרגת זיהום  נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ אווירדגם 

דרגה 15 11.2 משולב 9.8 בינעירוני 13.1 עירוני Premium / קרניבל בנזין 3.3 ל׳ אוט׳

רמת האבזור הבטיחותי:

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת  רמת 
בטיחות  בטיחות 

נמוכה גבוהה

 זיהוי כלי רכב בשטח מת  ניטור מרחק מלפנים  6 כריות אוויר
 מצלמת רוורס  בקרת שיוט אדפטיבית  מערכת בקרת סטייה מנתיב 

 חיישני חגורות בטיחות  זיהוי הולכי רגל   מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  זיהוי תמרורי תנועה   זיהוי רכב דו גלגלי  בלימה אוטומטית בעת חירום

רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם 

דרגה 5 Premium / קרניבל בנזין 3.3 ל' אוט׳ 437/436

:Premium + פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי קרניבל בנזין 3.3 ל׳ אוט׳

Dummy Text



לשנות את החוקים ולעשות את הבלתי אפשרי
קיה קרניבל החדש לוקח אותך לעולם בו עיצוב מדויק ומאפיינים חכמים משתלבים עם הבנה מעמיקה של צרכי הנהיגה 
הבסיסיים שלך. זהו מקום בו הפאר המרבי הולך יד ביד עם ההתחשבות בחיסכון - מקום שבו היוצא מן הכלל פוגש את היומיומי. 
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נהיגה דינמית בדרכים מיוחדות
קיה קרניבל החדש מאפשר לך להתעלות ללא מאמץ על האתגרים הקשוחים 
ביותר העומדים בפני כישורי הנהיגה שלך בכל סביבה עירונית, ומאפשר לך 

שליטה מוחלטת בסביבת הנהיגה שלך.
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חוויית הנהיגה
רק אתה תבחר איך לחיות את החיים בצורה הטובה ביותר בשבילך, וכדי להשיג את היעד תצטרך לבחור 
את הרכב המתאים שיגרום לך ליהנות מחוויית הנהיגה. אחרי הכל, אסור לשכוח שהדרך זאת המטרה!
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ונה וח ונכטבש ת יגול ה
יק ינרק ה דחה לב ובמ ש נבהה לע סס ונכט יכ ה יגול ייח ה ימת תב נל קפסל ד ייווח תא גה  ת
נה גיה ואה ה יטל יטמ יב ונכט ,ת יגול ואמ וז ה נייפ ייפצב ת ו ה ימל נה יכרצ לש הד .גה
* ילש יגתמ וחרמ הט ג לע ק גל גהה ל יד ,ה וב יר ולב ת וט ו ס רקב ויש ת ז לכ .ט יטבהל ידכ ה  ח
וחפש המכ וחסה ת זב תעד ת נה ןמ גיה י לע ה ילש יגתמ יד יהב הט י גש נל ד .גה
*BSU ו - XUA ו רבח ה יזומה תא עמש והאה הק יילע הב יינ ןוסחא ינקתה ןווגממ ך יד .ם
ול* ינווחמ ח noi ם si vr epuS 7 גצ TFT DCL ניא גוצת םע ,’ץ יאב ה וכ ג ת וב וממה הה  זכרמב תמק
ול ינווחמה ח ו ם פאמ רש ימ לבקל ךל ת וצב ךרדה בשחממ עד ג הר יפר וכ ,ת ירצ לל כ  קלד ת
וממ ו תעצ גר יע ווט ,ת נה ח יס ונש הע ו רת וטרפמט יח הר ינוצ !דחא ךסמ לע לכה .ת

USB ו-AUX חבר והשמע את המוזיקה האהובה  מתגי שליטה מרחוק על גלגל ההגה, דיבורית 
עלייך ממגוון התקני אחסון ניידים. בלוטוס ובקרת שיוט כל זה כדי להבטיח כמה 

שפחות הסחות דעת בזמן הנהיגה על ידי מתגי 
שליטה בהישג יד לנהג.

הנוחות שבטכנולוגיה
קיה קרניבל החדש מבוסס על ההבנה כי טכנולוגיה חייבת תמיד לספק לנהג את חוויית הנהיגה

 האולטימטיבית, טכנולוגיה זו מאופיינת בצפייה ולמידה של צרכי הנהג.

לוח  במרכז  הממוקמת  גבוהה  באיכות  תצוגה  עם  ״7   LCD TFT צג   Supervision מחוונים  לוח 
המחוונים ומאפשרת לך לקבל מידע ממחשב הדרך בצורה גרפית, כולל צריכת דלק ממוצעת ורגעית, 

טווח הנסיעה שנותר וטמפרטורה חיצונית. הכל על מסך אחד!
.

תא נוסעים אלגנטי ומרווח להפליא
מרכזית  קונסולה  אצבעותיך.  בקצות  נמצא  לו  זקוק  שאתה  מה  שכל  לוודא  פירושה  עכשווית  נהיגה 

אופקית, רחבה ומוטה ושפע של מרחב משתלבים עם עיצוב מפואר כדי לענות על הציפיות שלך.
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אנרגיה שלא נגמרת
לאחר נסיעה במרחב הנוחות המהנה ביותר שאנו מספקים לנוסעים ברכב, תגלה שהנוחות 

שקיה קרניבל החדש מספק לך תמלא אותך באנרגיות גם לאחר נסיעה ממושכת.

3

2

4

5

1

המרחב האולטימטיבי בשבילך
הנוחות בנהיגה זה הדבר החשוב ביותר, על מנת שתוכל לנהוג בצורה נוחה ובטוחה,

אנו מציגים בפנייך את הגישה החדשנית שלנו לסביבה הפנימית של הרכב.

בקרת אקלים בעלת הטכנולוגיה המתקדמת ביותר אשר מאפשרת בקרה לשלושה אזורים, ובעזרתה  כוונון חשמלי לנהג המאפשר 8 כיוונים 
כל הנוסעים ברכב יכולים להתאים לעצמם את הטמפרטורה הרצויה. מבחר תנוחות ישיבה אשר ישפרו לך את 

בצורה  לנסוע  לך  ויגרמו  הנהיגה,  חוויית 
בטוחה יותר בנוחות אופטימלית.

כגון  ניידים  התקנים  להטעין  לך  מאפשר   USB טעינה  שקע  קונסולה מרכזית גדולה הקדמה בעולם הטכנולוגי דורשת התייחסות למוצרים 
טלפונים ניידים או טאבלטים. שלך בצורה הנוחה ביותר, לכן סיפקנו לך את האפשרות לאחסן את המחשב 

הנייד שלך, הטאבלט או הסמרטפון בהישג יד.
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אפשרויות ישיבה- 8 מושבים

מרחב מטען מרווח אפשרויות כמעט אינסופיות לקיפול המושבים וסידורם, 
המאפשר להעביר מטען ענק וליהנות מהמרווח המדהים.

מושבים מתקפלים למצב אנכי 
כשאתה יושב בשורה השלישית אתה לא צריך לסבול 
עוד ולהתפתל כשתרצה לצאת ולהיכנס לרכב, בנוסף 

לכך המושבים נשלפים.

8 מושבים

שורה שלישית מפוצלת 

ביחס 60:40 ומתקפלת 
לתוך הרצפה

הגדלת המרחב הפנימי. הרבה מעבר לכל הציפיות...
חלל גדול בתוך הרכב נותן את תחושת המרחב, הנוחות וההנאה האמיתית. תא הנוסעים של קיה קרניבל החדש תוכנן 
בצורה כך שהוא מעניק מרחב מרבי,  עם נוחיות שתעניק לנוסעים תחושה מרווחת והנאה מעבר למצופה בנסיעה ברכב.

שורה שניה עם מושבים 
מתקפלים למצב אנכי
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דלת הזזה חשמלית את דלתות ההזזה החשמליות תוכלו לפתוח הן באופן ידני והן באופן אוטומטי באמצעות לחיצה על כפתור.

4. לחצן דלת הזזה 3. קונסולת תקרה 2. ידיות דלתות חיצוניות 1. מפתח חכם עם שלט רחוק
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עוצמה ובטיחות באותה נשימה
שקט נפשי מגיע רק כאשר מתייחסים לבטיחות במלוא הרצינות. ההנאה מגיעה כשהעוצמה משתלבת בהרמוניה עם עידון ורוגע.

במיוחד כשמדובר ברכב בעל מגוון מאפיינים נגד התנגשות ושלדה חזקה במיוחד.

את  המשפרת  ביותר  עוצמתי  חוזק  בעלת  מתקדמת  פלדה 
העמידות בפני פגיעות, קשיחות המרכב והביצועים של הרכב, 

כל זה הודות להפחתת המשקל וחיזוק השלדה.

ביצועים אווירודינמיים הרכב תוכנן בצורה היוצרת התנגדות תיבת הילוכים אוטומטית בעלת 6 הילוכים מעוצבת  מנוע LAMBDA II 3.3 ליטר MPI מנוע עוצמתי שקט 
עם שרוול דמוי עור שמשתלב במראה המודרני של  לרוח ובעזרת שפת הפגוש הקדמי, מסיתי האוויר לפני  וחסכוני הכולל מערכת יניקה משתנה תלת-שלבית 
הגלגלים וחיפוי הגחון, משפרת את היכולות האווירודינמיות  הקרניבל  החדש, עיצוב נוח ומדויק. שמאפשרת לרכב להגיע למהירות גבוהה עם צריכת 

של הרכב. דלק נמוכה יותר.

הדבר  זה  הנוסעים  בטיחות  בטיחותיים  חשמליים  חלונות  מערכת בקרת יציבות אלקטרונית  -  ESC מערכת מתקדמת 
הנהיגה,  חוויית  בזמן  נפשי  שקט  לך  שיעניק  ביותר  החשוב  נהיגה  בתנאי  הבלימה  לחץ  את  אוטומטי  באופן  שמבקרת 
לשלוט  אפשרות  לך  יש  ילדים  מסיע  אתה  כאשר  במיוחד  מאתגרים כגון פניות, בלימה והאצה פתאומית.

בחלונות אוטומטיים מאחורה ומלפנים.

מערכת כריות אוויר נרחבת כריות אוויר לנהג ולנוסע הקדמי, בנוסף 
לכך כריות אוויר צדיות המספקות הגנה נרחבת מכל הצדדים.

המונעת  טכנולוגיה   HAC - בעליה לזינוק  סיוע  מערכת 
מהרכב לגלוש לאחור כשאתה מתחיל בנסיעה, ומאפשרת 
לך להחנות את הרכב בבטחה ונותנת לך את השקט הנפשי 

בכל מקום שתחנה.
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חמים,  בימים  ארוכות  נסיעות  במהלך  מקורר  כפפות  תא  זה מעמעם את המראה  מאפיין חכם   ECM מראה פנימית  מראת שיחה במושב האחורי מנהלים שיחה ויש לך מה להוסיף בנדון? לשם כך תוכל לפנות ליושבים במושב האחורי בבטחה, 
ניתן לאחסן משקאות וחטיפים בקירור על מנת לשפר את  הפנימית באופן אוטומטי בתגובה לאורות של הרכב הנוסע  בעזרת מראת השיחה מבלי להסיר את מבטך מהכביש.

חווית הנהיגה ללא צורך בהפסקה. מאחורייך, מאפיין בטיחות המונע סנוור בדרך חשוכה.

מנת  על  ידנית  מתכווננים  וילונות  הצד  בחלונות  וילונות  מערכת Active Eco מבקרת באופן אוטומטי את המנוע,  הפנסים הראשיים מגיבים ומתאימים  בקרת תאורה חכמה  הפשרת אדים חכמה אינך צריך להעסיק את עצמך בהפעלה 
שהנוסעים לא יסונוורו וייהנו מחוויית הנוחות. חיסכון  להשיג  כדי  האוויר  מיזוג  ותפוקת  ההילוכים  תיבת  עצמם באופן אוטומטי לרמות האור החיצוני, על מנת שתוכל  של מפשיר האדים, מאפיין חכם שקיים ברכב מזהה את הלחות 

אופטימלי בדלק. לנהוג בצורה בטוחה וברורה יותר. על השמשה ובהתאם לזאת מסיר אותה באופן אוטומטי.

מותיר  החדש  הקרניבל  של  העיצוב  כריש״  ״סנפיר  אנטנת  להתחלת  LED ומראות עם קיפול אוטומטי  מהבהבי פנייה  ספוילר אחורי פנס הבלימה הגבוה עם תאורת LED מובנה  הנהיגה  שבזמן  ביותר  החשוב  הדבר  אווירודינמיים  מגבים 
מגע  לרכב  נותנת  כריש  סנפיר  אנטנת  בכביש,  ייחודי  רושם  נסיעה מהירה ולהגנה נוספת במקומות חנייה צפופים, מראות  אלא  מאחור  התנגשות  למניעת  מסייע  רק  לא  בספויילר,  עם  המגבים  בבירור,  הדרך  את  ותראה  נקיות  יהיו  השמשות 

נוסף של נוכחות על הכביש. הצד מחוממות ומתקפלות באופן אוטומטי. מוסיף מראה ספורטיבי לקרניבל החדש. הלהבים האווירודינמיים הם האידיליים למטרה זאת, במיוחד 
שאתה נוסע במהירויות גבוהות.
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עוד סיבה לחוויית נהיגה מושלמת בקיה קרניבל החדש שלך היא תא הנוסעים המפואר.
בחר את הצבע שלך. בחר את הצבע שלך

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

בעזרת מים וסבון.

בד אפור בד בז'
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Snow White Pearl (SWP) Clear White (UD)

Aurora Black Pearl  (ABP) Platinum Graphite (ABT)

 Titanium Brown (MBN)

כלי רכב בהרמוניה עם הטבע
אנחנו מקימים מערכת גלובאלית לייצור נקי, מגבירים את שיעור שימור  חוויית הנהיגה בקיה מעודדת נסיעה במרחבים הפתוחים אשר 

המשאבים, ומתכננים כלי רכב תוך התחשבות בשלב הגריטה . הולכים יד ביד עם המערכת האקולוגית שאנו מעודדים .
במקביל אנו משתמשים יותר ויותר בחומרים ידידותיים לסביבה במכוניות שלנו,

אנו בוחרים את החומרים לפי יכולת ההתכלות הביולוגית שלהם. שמירה על איכות הסביבה ואחריות חברתית נמצא בראש 
אנו בקיה מוטרוס מחויבים לספק את חווית הנהיגה הטובה והנוחה ביותר בשילוב  מעיינה של קיה, אנו מגבים את המחויבות שלנו בפעילות מוחשית, תת המותג 

מתן פתרונות בסיסיים לצמצום צריכת האנרגיה ולמאבק בשינוי האקלים. שלנו Eco Dynamics, שהושק בשנת 2009 , מסמל את המכוניות הידידותיות 
אם אתה מרגיש רצון עז להנאה ולחוויה של נהיגה במרחבים תוך שמירה  ביותר לסביבה בכל אחת מסדרות הדגמים של קיה, הממחישות את הטכנולוגיות 
מקסימלית על הסביבה בה אנו חיים ולדאוג לעתיד טוב יותר לדור הצעיר, אנחנו  החדשות שלנו לחיסכון בדלק ולהפחתת פליטות המזהמים, כגון מערכות הנעה 

מזמינים אותך להצטרף אלינו ונתאים עבורך את הרכב האופטימלי בשבילך. היברידיות, חשמליות ובאמצעות תאי דלק מימניים. 

ת  ו ד י מ
)מ"מ(

חישוק סגסוגת 18 אינץ’
235/60/R18

מידות )מ״מ(
Bright Silver D5,115 מ(   אורך )מ   (3 )"

1,985 רוחב )מ"מ( 

1,755 גובה )מ"מ(  

3,060 בסיס גלגלים )מ"מ( 

2,130 משקל עצמי )ק"ג( 

2,760 משקל כולל )ק"ג(  

960 נפח תא מטען SAE )ל'(

2,220 נפח תא מטען שורה 3 מקופלת SAE )ל'(
Silky Beige (SK2)

נפח תא מטען שורה שנייה מקופלת
4,022

SAE )ל'( 

Blackberry (BGD) Formal Deep Blue (BLA)
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