Nova Carnival
Excelência infinita.

Com o Kia Carnival é assim:
mais espaço, mais tecnologia e muito mais conforto.
O carro ideal para a família.

NOVO DESIGN

MULTIMÍDIA INTEGRADO COM PAINEL

TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

Com um design totalmente novo, futurista e
inspirado nos SUVs, a nova Carnival redefine
o seu segmento.

Sistema Multimídia com tela LCD de 12,3” sensível
ao toque, conectividade Apple CarPlay e Android
Auto (conectividade com fio), USB e tecnologia
“Bluetooth” sem fio com pareamento simultâneo
de dois aparelhos celulares, telefonia sem fio e
transmissão de áudio.

Com uma nova transmissão automática
de 8 velocidades, nova Carnival garante uma
condução segura e agradável. As trocas de
marchas são efetuadas em um seletor rotativo
elétrico (SBW - Shift By Wire).

8 LUGARES

AIR BAGS

DRIVE MODE

Com espaço para 8 ocupantes, a Carnival
permite diversas configurações de assentos.
Os bancos da segunda fileira são reversíveis
e possuem fácil acesso à terceira fileira, que
também podem ser rebatidos oferecendo mais
versatilidade.

A nova Carnival possui air bag frontal duplo,
laterais, de cortina que protegem as três fileiras
de assentos e de joelhos para o motorista,
oferecendo máxima proteção ao condutor e aos
passageiros em caso de colisão.

A nova Carnival possui 4 modos de condução,
possibilitando adequar as respostas do veículo
de acordo com as condições da estrada e as
preferências do motorista.

ASSISTENTE DE ESTACIONAMENTO
E CÂMERA 360º

MONITOR DE PONTO CEGO

ASSISTENTES DE FAIXA

Sensores de estacionamento dianteiros e
traseiros (PDW - Park Distance Warning,
forward & Reverse) além de câmeras de visão
de alta definição 360°
(SVM - Surround View Monitor) para fornecer
uma visão completa do entorno do veículo.

Sistemas de segurança que previnem
acidentes ao alertar de maneira sonora,
visual e até controlar a direção caso seus
sensores detectam que o veículo está saindo
da sua faixa atual, caso o indicador de direção
não esteja acionado. O sistema é capaz de
identificar as faixas e suas extremidades,
buscando sempre o posicionamento no
centro da mesma.

Sensores de estacionamento dianteiros e
traseiros (PDW - Park Distance Warning,
forward & Reverse) além de câmeras de visão
de alta definição 360° (SVM - Surround View
Monitor) para fornecer uma visão completa
do entorno do veículo.

Imagens da versão V.585 – Ano/Modelo 21/22

kia.com.br
0800 77 11011

No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O veículo acima apresentado possui vários modelos com características técnicas, itens de série e opcionais
específicos, que são identificados por códigos, cujas descrições encontram-se disponíveis na rede autorizada Kia. Em
atendimento ao artigo 36 da Lei 8.078/90, a Kia Motors reserva-se o direito de modificar, a qualquer momento e sem
aviso prévio, as informações aqui prestadas, em especial as características técnicas e equipamentos dos modelos
especificados e identificados pelos códigos. Alguns itens do veículo apresentado nesta publicação são opcionais,
devendo o consumidor, ao receber o veículo na concessionária autorizada, certificar-se de que do mesmo constam
todos os itens adquiridos, sejam de série e/ou opcionais. Para mais informações, consulte uma concessionária Kia.
Declaração de Consumo de Combustível em conformidade com a Portaria Inmetro nº 010/2012.
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Equipamentos
CÓDIGOS

MODELO

V.585

MOTOR & TRANSMISSÃO

Motor 3.5L, V6, 24V Dual CVVT, 272CV, 33,2 kgf/m - Gasolina

S

Transmissão automática de 8 velocidades

S

Tração dianteira

S

CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Abertura e fechamento elétricos da tampa traseira com comando inteligente - "Smart Tailgate"

S

Abertura e fechamento elétricos das portas laterais corrediças com comando inteligente - "Smart Doors"

S

Ar-condicionado digital automático com comando sensível ao toque, ionizador e controle independente frontal e traseiro "Tri Zone"

S

Banco do motorista com memória para duas posições e ajustes elétricos - 12 opções de variação, incluindo 4 para ajuste lombar

S

Banco do passageiro com ajustes elétricos - 8 opções de variação

S

Bancos com revestimento em Altaica

S

Bancos da segunda fileira reversíveis e com ajuste sobre trilhos

S

Bancos da terceira fileira bi-partidos 60/40

S

Bancos dianteiros com aquecimento e ventilação em 3 níveis

S

Bancos dianteiros com porta-revistas e ganchos para sacolas nos encostos

S

Bancos para 8 ocupantes e rebatíveis na segunda e terceira fileiras

S

Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade

S

Computador de bordo programável com comando no volante

S

Console central com descansa-braço, porta-objetos e porta-copos

S

Console no teto com luzes de leitura

S

Cortinas para passageiros na 2ª e 3ª fileiras com acionamento manual

S

Desembaçador do vidro traseiro temporizado

S

Direção com assistência elétrica, motor montado na coluna de direção (C-MDPS)

S

Encostos de cabeça com ajuste de altura (todos)

S

Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB - Electronic Parking Brake)

S

Iluminação ambiente nas 4 portas com padrão de textura tridimensional

S

Iluminação de cortesia nas maçanetas externas das portas dianteiras

S

Iluminação de solo nas portas laterais corrediças

S

Iluminação no porta-malas e porta-luvas

S

Isolamento acústico no capô

S

Pára-sóis dianteiros com espelho e iluminação

S

Porta copos e porta garrafas no console central e laterais das portas

S

Porta USB (1) para carregamento de equipamentos eletrônicos e transmissão de dados no console dianteiro

S

Portas USB (2) no console dianteiro para carregamento de equipamentos eletrônicos

S

Portas USB (2) no encosto dos bancos dianteiros para carregamento de equipamentos eletrônicos

S

Portinhola de combustível com destravamento elétrico interno

S

Tomadas auxiliares de energia 12V

S

Travamento e destravamento elétrico central das portas e porta-malas programáveis

S

Volante, laterais de portas e apoio de braços no console central revestido em Altaica

S

Vidros com comando elétrico de um toque e antiesmagamento nas quatro portas

S

EXTERIOR & DESIGN
Acabamamento lateral padrão cromo acetinando e superfície com textura 3D

S

Antena estilo "Shark" na cor do veículo

S
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Equipamentos
Espelhos retrovisores externos na cor do veículo com regulagem e rebatimento elétricos e repetidores das setas integrados em LED

S

Faróis de neblina em LED

S

Faróis dianteiros multi refletores em LED integrados à grade frontal

S

Grade dianteira com acabamento padrão cromo fosco e brilhante

S

Lanternas traseiras em LED

S

Limpador do parabrisa com acionamento intermitente de freqüencia variável

S

Limpador do vidro traseiro intermitente embutido no spoiler traseiro

S

Luzes de condução diurna (DRL - Daytime Running Light) com assinatura em LED

S

Maçanetas externas na cor do veículo com funcionamento por toque

S

Para barros nas caixas de rodas

S

Parachoques na cor do veículo com apliques padrão cromo acetinado

S

Rack de teto com barras longitudinais

S

Rodas de liga leve aro 19" com acabamento diamantado e pneus 235/55R19

S

Spoiler traseiro com brake light em LED

S

Vidros verdes com parabrisa laminado

S

TECNOLOGIA
Acendimento automático dos faróis

S

Assistente de Parada Automática (Autohold)

S

Botão "Start/Stop" para partida do motor por reconhecimento da chave inteligente

S

Carregador de celular por indução (celulares que possuem a tecnologia de carregamento sem fio)

S

Chave inteligente para abertura das portas, tampa traseira, acionamento do alarme, imobilizador eletrônico e funcionamento do motor - "Smart
Key"

S

Comando do câmbio com seletor rotativo elétrico (SBW - Shift By Wire)

S

Espelho retrovisor interno eletrocrômico

S

Painel Digital de instrumentos programável com tela LCD de 12,3" - "Supervision Cluster"

S

Partida remota do motor através da chave inteligente

S

Retrovisor interno eletrocrômico

S

Seletor de modo de condução com até 4 programas

S

Sistema de som Premium BOSE com 12 alto falantes e "surround sound"

S

Sistema Multimídia com tela LCD de 12,3" sensível ao toque e conectividade Apple CarPlay e Android Auto (conectividade com fio) e USB

S

Tecnologia "Bluetooth" sem fio com pareamento simultâneo de dois aparelhos celulares, telefonia sem fio e transmissão de áudio

S

Trocas de marcha por borboletas atrás do volante (Shift paddles)

S

Volante multifuncional com controles de som, telefone, comando por voz, computador de bordo e piloto automático

S
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Equipamentos
SEGURANÇA

Airbag de joelho para motorista

S

Airbags frontais duplos, laterais dianteiros e de cortina (3 fileiras de assentos)

S

Assistente de partida em rampa ( HAC - Hill start Active Control)

S

Cintos de segurança retráteis de 3 pontos para os 8 ocupantes

S

Cintos dianteiros com pré-tensionadores, limitadores de carga e regulagem de altura

S

Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC - Electronic Stability Control)

S

Controle Eletrônico de Tração (TCS - Traction Control System)

S

Estepe de uso temporário

S

Freios a disco nas 4 rodas, sendo duplos ventilados na dianteira e sólidos na traseira, com ABS

S

Sensores de segurança anti-esmagamento nas portas corrediças e tampa traseira

S

Sistema de fixação de cadeira infantil padrão Isofix na 2ª fileira (3) e 3ª fileira (2) de bancos

S

Trava de segurança infantil nas portas laterais corrediças

S

KIA DRIVE WiSE - ADAS

Alerta de fadiga do condutor incluindo partida do veículo à frente (DAW - Driver Attention Warning w/ Leading Vehicle Departure Alert)

S

Alerta de saída de faixa de rodagem (LDW - Lane Departure Warning)

S

Assistente ativo de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado (RCCA - Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist)

S

Assistente ativo para prevenção de colisão por ponto cego (BCA - Blind-spot Collision-avoidance Assist) incluindo saídas paralelas

S

Assistente de centralização na faixa de rodagem (LFA - Lane Following Assist)

S

Assistente de farol alto (HBA - High Beam Assist)

S

Assistente de permanência na faixa de rodagem (LKA - Lane Keep Assist)

S

Assistente de saída em segurança (SEA - Safe Exit Assist) com travas infantis elétricas

S

Assistente para prevenção de colisão frontal (FCA - Front Collision-avoidance Assist) com frenagem de emergência e detecção de veículos,
pedestres, ciclistas e cruzamentos

S

Câmera de ré com guias dinâmicas de estacionamento e função monitor traseiro (RVM + PG - Rear View Monitor with Parking Guidance)

S

Câmeras de visão 360° (SVM - Surround View Monitor)

S

Monitor de ponto cego com visualização no painel digital de instrumentos (BVM – Blind-spot View Monitor)

S

Piloto automático adaptativo (SCC - Smart Cruise Control) com Pare e Siga em congestionamentos

S

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros (PDW - Park Distance Warning, Forward & Reverse)

S
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