
De Kia



2



3

Weg voor het werk, in de vrije tijd, of op uitstap met het gezin... wat u ook wilt gaan doen, de Kia 

Carens is de perfecte reisgezel. Hij is een monovolume en biedt dus veel ruimte en flexibiliteit, die hij 

combineert met prachtig Europees design. Maar de Carens heeft ook de ultramoderne technologie, 

de uitgebreide veiligheidssystemen en de handigheid in elk detail om het segment van de compacte 

monovolumes grondig door elkaar te schudden.

De Kia

Voor een leven vol bestemmingen
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Sterk in ruimte  
en design
Wie had kunnen denken dat een compacte monovolume met zoveel 

stijl naar buiten zou kunnen komen? De Kia Carens is niet alleen groot 

in ruimte en veelzijdigheid. Overal waar je kijkt, zit geslaagd design: van 

de stijlvolle xenon koplampen (standaard op Sense) tot de treffende, 

horizontale achterlichten met de nieuwste led-technologie (standaard 

vanaf Fusion).

Nog betere zichtbaarheid & 
prachtige look: de xenon 

koplampen met leds (Sense).

Sterk design in 
de vorm van 
gesculpteerde 
led-achter-
lichten die 
doorlopen in de  
achterklep en 
flanken (vanaf 
Fusion).

Design
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De aanwinst voor uw gezin: de Kia Carens geeft u extra vrijheid om te 

genieten van quality time met al wie u dierbaar is.

GEZIN
Handigheid & plezier
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Met veel talenten
Als iets typisch is voor een monovolume, dan is het wel veelzijdigheid. Die biedt de Carens dan uiteraard 

ook, dankzij veel ruimte, flexibele zetelopstellingen en slimme opbergvakken. Maar de Carens wil daar 

nog iets extra’s aan toevoegen: verrassend geslaagde looks.
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Zoals het Engelse “care” in Carens al aangeeft, biedt hij het antwoord 

op vele behoeften. De Carens is ruim en veelzijdig doordat elke 

centimeter in het interieur intelligent wordt benut. Eén dimensie die 

u echter niet kunt zien – alleen ervaren – is de unieke, warme sfeer 

die deze auto tot veel meer maakt dan gewoon een monovolume.

RUIMTE
Flexibiliteit & geavanceerde technologie

Voor een nog aangenamer interieur kan de Kia Carens worden uitgerust met een 
elektrisch bediend panoramisch open dak (standaard op Sense, optioneel op Fusion met 
het Vision Pack) dat de volledige oppervlakte van het dak beslaat. Laat zo veel daglicht 
en frisse lucht in het mooie interieur.

Panoramisch open dak
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Rijden met het accent op plezier
Een monovolume waar je naar uitkijkt om mee te gaan rijden. Dat was de opdracht in het lastenboek die heeft gezorgd 

voor een ergonomische cockpit waarin het comfort van de bestuurder centraal staat, en voor een intuïtieve bediening 

met de vingertoppen van de talrijke hightech systemen. Daarnaast garanderen de lage onderrand van de voorruit en 

het brede, golvende dashboard een uitstekend zicht op de weg.
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7 zitplaatsen (Optie)
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Het komt allemaal samen in een schitterende rijervaring
Of u nu kiest voor de Carens met 5 (standaard) of 7 (optie) zitplaatsen, hij pakt uit met royaal veel mogelijkheden 

voor de indeling van het interieur, met maximaal flexibele zetelopstellingen en rijkelijk veel laadruimte. Om het u 

comfortabel en gemakkelijk te maken zijn de buitenste zetels op de 2de zetelrij voorzien van een instapsysteem. 

Een hendel schuift de zetels naar voor zodat u gemakkelijk op de 3de zetelrij plaats kunt nemen.
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Zwarte stof (Lounge en Business Line)

Zwarte stof (Fusion & Sense)

Zwart leder (optie op Sense via het Leder Pack)

Kleurencombinaties voor het interieur
Dit volledig zwarte interieur creëert een sterke, eigentijdse look, met zetels in stof (standaard) of in leder (optioneel verkrijgbaar via het Leder pack 

op Sense) en een zacht aanvoelende, bijpassende interieurbekleding.
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Beige stof (gratis optie op Fusion & Sense)

Beige leder (gratis optie op Sense via het leder pack)

Kleurencombinaties voor het interieur
Praktisch kan ook mooi zijn. De overal aanwezige, zacht aanvoelende materialen en accenten in chroom creëren samen met de kwaliteitsvolle 

bekleding een stijlvol interieur dat beschikbaar is in een aantal geslaagde kleurencombinaties. Het stijlvolle maar ingetogen kleurenthema zwart & 

beige straalt subtiele elegantie uit.
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5 zitplaatsen (Standaard)

Leder Pack: Elektrisch verstelbare bestuurderszetel + Bestuurderszetel met 
elektrisch verstelbare lendensteun + Bestuurderszetel met uitschuifbaar 
zitvlak + Verwarmbaar stuurwiel + Verwarmbare zetels voor- en achteraan 
+ Geventileerde zetels vooraan + Ruitenwisserontdooiing + Zwarte of beige 
lederen binnenbekleding met zwart of beige interieur
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Alles voor een vijfsterrenrit
Of u nu kiest voor de Carens met 5 of 7 zitplaatsen, hij pakt uit met royaal veel mogelijkheden voor 

de indeling van het interieur, met maximaal flexibele zetelopstellingen en rijkelijk veel laadruimte, en 

bijvoorbeeld drie afzonderlijke, neerklapbare zetels op de 2de zetelrij.
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Slimme ruimte  
voor de STAD

U wilt omvangrijke spullen of de wekelijkse 

boodschappen meenemen? Geen probleem! 

U configureert de Kia Carens binnen de kortste keren 

volgens de behoeften van het moment.

2de en 3de rij volledig neergeklapt

Voor ons twee

Voorste rij 
gedeeltelijk en
2de en 3de rij 
volledig 
neergeklapt

Voor mij
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Slimme ruimte om  
EROPUIT TE TREKKEN

Met de laadruimte en het flexibele aantal zitplaatsen van de 

Carens bent u klaar voor gelijk wat.

2de rij gedeeltelijk en
3de rij volledig neergeklapt

Voor alles

Plaats voor 
maximaal 
7 personen

Voor de  
kinderen
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Maak het u gemakkelijk, relax en geniet van de rit

Veel laadruimte  De buitenste zetels op de 2de zetelrij zijn voorzien van een 
instapsysteem dat de zetels op de 3de rij gemakkelijk toegankelijk maakt. Met de 
zetels van zowel de 2de als de 3de rij neergeklapt, biedt de Kia Carens een royaal 
laadvolume tot 1.650 liter.

Veiligheidsscherm  Het scherm beschermt uw spullen tegen nieuwsgierige blikken.

Opklaptafeltje  Op de rugleuning van de zetel van zowel de 
bestuurder als de passagier vooraan zijn voor de passagiers 
op de 2de zetelrij handige opklaptafeltjes met extra 
bekerhouders voorzien (standaard op Fusion & Sense).

Opbergruimte onder de laadvloer  Een grote 
opbergruimte onder de laadvloer biedt de perfecte plaats 
om kleinere spullen op te bergen.

Opbergvak voor bagagescherm  Wanneer u het 
bagagescherm niet gebruikt, kan het handig worden 
opgeborgen in dit opbergvak (enkel op versie met 5 
zitplaatsen). 

Gekoeld handschoenkastje  Het 8 liter grote 
handschoenkastje kan worden gekoeld. Handig om 
drankjes of dingen die kunnen bederven, koel te houden 
tijdens lange ritten.

Opbergvak in de vloer  Nog meer opbergruimte voor 
kleinere spullen aan uw voeten: het opbergvak in de vloer 
voor de 2de zetelrij.

Middenconsole  Houdt twee blikjes veilig vast en binnen 
handbereik. Een vak centraal onderaan het dashboard en 
een groot opbergvak onder de centrale armsteun bieden 
meer dan genoeg ruimte voor persoonlijke spullen.
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Elektrisch in de lengte verstelbaar zitkussen Het zitkussen is in de lengte 
verstelbaar om bestuurders met lange benen meer comfort te bieden (optioneel 
verkrijgbaar via het Leder Pack op Sense).

Bestuurderszetel
De rugleuning van de bestuurderszetel is 
ook voorzien van een elektrisch verstelbare 
lendensteun voor een maximaal comfort en 
een minimaal vermoeide rug tijdens langere 
ritten. Dankzij de 10-voudige elektrische 
verstelling zet u de bestuurderszetel 
bovendien in de voor u ideale stand 
(optioneel verkrijgbaar via het Leder Pack 
op Sense).

U hebt misschien niet altijd alle zetels nodig, maar als u ze nodig hebt, zult u er ten volle van 

genieten. Omdat ze ontworpen werden voor het allerhoogste comfort.

Neerklapbare rugleuning  De rugleuning van de passagierszetel vooraan kan 
handig naar voor worden gekanteld waardoor er in het interieur bijkomende 
ruimte vrijkomt voor extra lange voorwerpen tot 2,15 meter.

Verschuifbare 2de zetelrij  Elk van de drie afzonderlijke zetels op de 2de 
zetelrij kan naar voor en naar achter schuiven voor extra comfort voor de 
passagiers en flexibele laadmogelijkheden. De buitenste zetels kunnen als 
optie ook voorzien worden van verwarming (optioneel verkrijgbaar via het 
Leder Pack op Sense).

Geventileerde zetels & zetelverwarming  Luchtkanalen in de zetel van de 
bestuurder en de passagier vooraan verspreiden koele lucht voor extra 
comfort bij warm weer. Wanneer de temperatuur buiten daalt, hebben zowel 
de bestuurder als de passagier vooraan het met een druk op een knop snel 
weer lekker warm dankzij zetelverwarming met 3 standen (optioneel 
verkrijgbaar via het Leder Pack op Sense).

Leder Pack: Elektrisch verstelbare bestuurderszetel + Bestuurderszetel met 
elektrisch verstelbare lendensteun + Bestuurderszetel met uitschuifbaar 
zitvlak + Verwarmbaar stuurwiel + Verwarmbare zetels voor- en achteraan 
+ Geventileerde zetels vooraan + Ruitenwisserontdooiing + Zwarte of beige 
lederen binnenbekleding met zwart of beige interieur (optie op Sense)
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Parkeersensoren vooraan (standaard vanaf 
Fusion) en achteraan (standaard vanaf Business 
Line) Bepaalde modellen kunnen zowel voor- als 
achteraan worden voorzien van sensoren die 
waarschuwen voor obstakels tijdens het parkeren. 
Een geluids signaal, dat sterker wordt naarmate de 
auto dichter in de buurt van een hindernis komt, 
helpt u probleemloos te parkeren.

Het automatische parkeersysteem SPAS (standaard 
op Sense) maakt kinderspel van parallel inparkeren. 
Het controleert of een parkeerplaats groot genoeg is 
en draait dan automatisch aan het stuur terwijl u 
enkel de rijsnelheid regelt en schakelt zoals 
aangegeven op het Supervision-instrumentenbord 
(standaard op Sense).

SPAS
Automatisch parkeersysteem SPAS 
(Smart Parking Assist System)
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Slimme technologie om 
ontspannen te rijden
Een onvoorstelbaar gamma intelligente systemen en intuïtief geplaatste 

hendels en schakelaars bieden hulp tijdens het parkeren, geven u de recentste 

rij-informatie en zorgen voor uw entertainment.

Boordcomputer met weergave op LCD TFT-scherm
Een goed zichtbaar scherm in het midden van het Supervision-
instrumentenbord (standaard op Sense) toont belangrijke informatie 
over de auto, zoals waarschuwingen als een van de deuren niet goed 
gesloten is, en herinneringen aan onderhoud.

Navigatiesysteem en hoogwaardig audiosysteem 
Het systeem is voorzien van een groot lcd-aanraakscherm van 7”, 
waarop ook de beelden van de achteruitrijcamera worden 
weergegeven, en biedt spraakherkenning en handenvrije functies 
via Bluetooth. Muziekliefhebbers in hart en nieren zullen zeer te 
vinden zijn voor het hoogwaardige audiosysteem met 6 luidsprekers, 
een afzonderlijke subwoofer en externe 8-kanaals versterker, net 
als de My Music-functie die uw favoriete muziekbestanden opslaat 
(standaard op Business Line en Sense, optioneel verkrijgbaar op 
Fusion).

Achteruitrijcamera  De beelden van de achteruitrijcamera (steeds in 
combinatie met het geïntegreerd navigatiesysteem) op het 7” grote 
scherm maken parkeren veilig en handig, zelfs als een parkeerplaats krap 
is (standaard op Business Line en Sense, optioneel verkrijgbaar Fusion).

Radio + cd + mp3 + RDS  Met het geavanceerde audiosysteem kunt u 
naar uw cd’s luisteren, of via de AUX-/USB-aansluitingen, naar de 
muziek op uw iPod of mp3-speler. 

* Het 7 Year Map Update programma (7YMU) gerechtigt de koper van een Kia wagen 

verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België 

of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-

navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot 

het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) 

bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

Het 7 Year Map 

Update programma 
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GPL

GPL

ISG legt de motor automatisch stil wanneer u uw voet van het koppelingspedaal 
haalt en de versnellingsbak in neutraal staat. Zodra u weer wilt vertrekken, 
start de motor opnieuw. Het resultaat is een lager brandstofverbruik en een 
geringere uitstoot.

Start-stopsysteem (ISG)  
(standaard op Business Line) DCT-zevenversnellingsbak met dubbele koppeling

Geniet van rijden als een racepiloot, dankzij de 
versnel l ingsbak met dubbele  koppel ing.  De 
versnellingsbak met dubbele koppeling van de nieuwste 
generatie koppelt sportief, moeiteloos rijden aan een 
hoge brandstofefficientie (enkel beschikbaar op 1.7 CRDi 
141).
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Dankzij een licht aluminium motorblok 
en dubbele CVVT (continu variabele 
k l e p p e n t i m i n g )  b i e d t  d e z e 
benzinemotor met directe injectie een 
ideale mix van kracht en efficiëntie.

Beschikbaar in een uitvoering met laag en 
hoog vermogen. Deze technologisch 
geavanceerde motoren, voorzien van een 
turbo met variabele geometrie, zijn schoon, 
stil en zeer energie-efficiënt, en bieden 
tegelijk veel koppel en vermogen.

U2 1.7- 
dieselmotor
115 pk – 260 Nm – 117 g/km CO2 (met ISG)
141 pk – 340 Nm – 126/135 g/km CO2 

Nu 2.0  
GDI-benzinemotor
166 pk – 213 Nm – 182 g/km CO2

De krachtigste motor in het gamma. 
Deze lichtgewicht benzinemotor met 
directe injectie is voorzien van variabele 
kleppentiming en een uit het midden 
geplaatste krukas met lage wrijving om 
optimale prestaties te garanderen.

Gamma 1.6  
GDI-benzinemotor 
135 pk – 165 Nm – 150 g/km CO2 

Automatische zesversnellingsbak
Deze onafhankel i jk ontwikkelde 
versnellingsbak is licht en compact, biedt 
een betere schakelkwaliteit en langere 
levensduur, en maakt schakelen zeer 
comfortabel (verkrijgbaar op 2.0 GDI).

Manuele zesversnellingsbak
De achteruitversnelling van deze 
versnellingsbak is voorzien van een 
handige vrijzetknop in de vorm van 
een trekker. Korte schakelwegen 
maken schakelen sneller en preciezer.

Onderaan scharnierend gaspedaal
Het gaspedaal dat zoals bij een orgel 
onderaan scharniert, volgt dezelfde 
natuurlijke beweging als uw voet en 
is daardoor comfortabeler, vooral 
tijdens lange ritten.

Maak uw keuze uit één diesel- en twee benzinemotoren die volgens de strengste normen werden ontwikkeld, met innoverende 

technologie die geen offers met zich meebrengt op het gebied van vermogen of prestaties.

Efficiënt en krachtig
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Leder Pack (optie op Sense): Elektrisch verstelbare bestuurderszetel + Bestuurderszetel met 
elektrisch verstelbare lendensteun + Bestuurderszetel met uitschuifbaar zitvlak + Verwarmbaar 
stuurwiel + Verwarmbare zetels voor- en achteraan + Geventileerde zetels vooraan + 
Ruitenwisserontdooiing + Zwarte of beige lederen binnenbekleding met zwart of beige interieur
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Zaklamp  Vastgeklikt op de wand laadt 
deze handige, uitneembare zaklamp 
zichzelf automatisch op. Ze doet ook dienst 
als verlichting van de laadruimte 
(standaard op Sense).

Meer plaats voor 
meer slimme ideeën

De Carens is gul met ruimte, en doet nog beter wanneer het op 

de details aankomt. Elke centimeter van deze stijlvolle monovol-

ume biedt leuke verrassingen om elke rit zo aangenaam mogelijk 

te maken.

Verwarmbaar stuurwiel met bedieningstoetsen  Het verwarmbare stuurwiel (optioneel verkrijgbaar via het Leder Pack op Sense) 
warmt op frisse ochtenden uw handen snel weer op. Met de knoppen en schakelaars op het stuurwiel regelt u het geluidsvolume van de 
radio, telefoneert u handenvrij via Bluetooth en stelt u de automatische cruise control (standaard op Fusion & Sense) in.
Schakelpeddels  Schakel zonder uw handen van het stuur te moeten nemen. Met simpele vingerbewegingen schakelt u sequentieel en 
manueel door de versnellingen voor een sportieve en meeslepende rijervaring (standaard op versies met automatische versnellingsbak).

Zonneschermen voor de 2de zetelrij  De 
manuele rolschermen voor de ruiten op de 
2de zetelrij beschermen tegen felle zon en 
helpen het interieur koel te houden 
(standaard op Sense).

Mistlampen  De in de voorbumper 
ingewerkte mistlampen combineren 
veiligheid met een geslaagde vormgeving.

Elektronische handrem  De handrem 
inschakelen gebeurt niet met een hendel 
maar gewoon door op een knop te drukken 
(standaard op Sense).

Ventilatie achteraan  Ook de passagiers 
achteraan kunnen genieten van warme of 
koele lucht dankzij ventilatieroosters 
achteraan op de middenconsole.

Flex Steer  Stem de manier waarop het 
stuur reageert, af op uw rijstijl: maak uw 
keuze uit de standen Comfort voor de stad, 
Normal, en Sports voor op de autosnelweg.

Buitenspiegels  De elektrisch inklapbare, 
tweekleurige buitenspiegels zijn voorzien 
van led-richtingaanwijzers en instap-
verlichting voor extra veiligheid en comfort 
(standaard op Fusion & Sense).

Dual zone airconditioning  De bestuurder en 
de passagier vooraan kunnen de temperatuur 
instellen volgens hun eigen voorkeur. Het 
automatische ont wase mings systeem 
verwijdert automatisch condensatie van de 
voorruit (standaard vanaf Business Line). 

Automatische ontwaseming  Wanneer 
een sensor condensatie opmerkt op de 
ruiten, start hij automatisch de ont wase-
mingsfunctie om zo in vochtige klimaten 
een optimale zichtbaarheid te garanderen 
(standaard vanaf Business Line).
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Uw veiligheid en die van uw gezin is onze hoogste prioriteit. Precies daarom hebben we een heel nieuw gamma innoverende technologieën geïnte-

greerd die er eerst en vooral al voor zorgen dat u niet in een ongeval betrokken raakt. Onze ingenieurs hebben ook uitgebreid gebruik gemaakt van 

computersimulaties en crashtests om te garanderen dat de inzittenden op elk moment maximaal beschermd worden.

De Carens zorgt voor u

HAC (Hill Start Assist Control)
De vertrekhulp op oplopende hellingen HAC handhaaft de remdruk tot u het gaspedaal indrukt waardoor u niet achteruitrolt als u vertrekt op een steile helling.

Hoeklampen
Wanneer u aan het stuur draait, wordt een extra lamp ingeschakeld 
om ‘s nachts voor meer zijdelingse verlichting te zorgen.

ESC (Electronic Stability Control) Als u plots moet remmen, remt het elektronische 
stabiliteitssysteem ESC elk afzonderlijk wiel in de correcte mate af. Het vermindert ook het 
motorvermogen om u te helpen de controle over het stuur te bewaren en uw Carens weer op het 
juiste spoor te brengen.

VSM (Vehicle Stability Management)
De stuurcorrectie VSM houdt, in combinatie met de elektrische 
stuurbekrachtiging, de auto stabiel wanneer tegelijk geremd en gestuurd 
wordt, vooral op natte, gladde en ruwe ondergrond.

BAS (Brake Assist System) 
De noodstopassistent BAS herkent noodstopmanoeuvres op basis van hoe 
snel u het rempedaal indrukt. Het systeem zorgt er dan voor dat 
onmiddellijk met maximale kracht wordt geremd, wat de totale remafstand 
helpt te verkleinen.
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Altijd vooruitdenken

7 jaar fabrieksgarantie van Kia
Als bewijs van onze strenge productienormen kunnen we de Kia Carens, net 
als elke andere Kia, aanbieden met onze in de sector toonaangevende 
garantie. De fabrieksgarantie geldt 7 jaar/150.000 km (geen 
kilometerbeperking de eerste 3 jaar; 150.000 km vanaf het 4de jaar). 
De garantie geldt voor de hele auto, is gratis en is overdraagbaar naar 
volgende eigenaars, op voorwaarde dat de auto regelmatig wordt 
onderhouden volgens het onderhoudsschema.

Bij Kia zijn we er trots op dat we ernaar streven te voldoen aan de 
verwachtingen en uitdagingen van de 21ste eeuw. We passen innoverende 
technologieën toe die de brandstofefficiëntie van onze auto’s spectaculair 
verbeteren, en investeren in hybride, elektrische en brandstofcelauto’s. 
We zijn ook bezig met het uitbouwen van een schoon productiesysteem, 
we verhogen de recuperatiegraad van grondstoffen, ontwerpen auto’s 
met de ontmanteling ervan al in het achterhoofd, verhogen de energie-
efficiëntie en omarmen brandstoffen met positief CO2-profiel.

Zoveel mogelijk worden gerecycleerde en recycleerbare materialen 
gebruikt. Zelfs aan het einde van de levensduur van uw Kia is een van 
onze milieudoelstellingen de ecologische terugname en verwerking van 
afgedankte auto’s. We garanderen een maximale bescherming van het 
milieu door de verwerking van schadelijke afvalstoffen, die gerecycleerd 
of gerecupereerd worden. Kortom, we verbinden ons ertoe fundamentele 
oplossingen te vinden om het energieverbruik te doen dalen en de 
klimaatverandering te bestrijden.



1) De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of  
het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen,  
tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het bandenlabel verwijzen we u graag door naar onze website http://www.kia.com/be/kia-service/tyre-labelling-information/

www.kia.com

Alle gegevens, afbeeldingen en specificaties zijn correct op het ogenblik dat zij worden 
gedrukt en mogen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Door de beperkingen 
van het drukprocédé kunnen de koetswerkkleuren op papier licht afwijken van de 
effectieve kleuren. Neem contact op met uw erkende Kia-verdeler voor de meest 
recente gegevens. CO2 en brandstofverbruikcijfers worden officieel gemeten tijdens 
Europese homologatietests in overeenstemming met EU-richtlijn 1999/100/EC. 
De officiële resultaten kunnen beïnvloed worden door de wisselstukken en de 
gemonteerde accessoires, alsook door het onderhoud van de wagen, de rijstijl, de 
klimatologische omstandigheden en de kwaliteit van het wegdek.

Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
Tel.: 00800 69 70 69 70

info@kia.be
www.kia.com
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