
Carens 1.5G MT Deluxe 1.5G IVT 1.5G Luxury 1.4T Premium 1.5D Premium 1.4T Signature 1.5D Signature

Thông số chung

Kích thước (mm) 4,540 x 1,800 x 1,750

Chiều dài cơ sở (mm) 2,780

Động cơ - hộp số Xăng 1.5 – 6MT Xăng 1.5 - IVT Xăng 1.5 - IVT Xăng 1.4T - 7DCT Diesel 1.5 - 6AT Xăng 1.4T - 7DCT Diesel 1.5 - 6AT

Công suất - momen xoắn 113Hp - 144Nm 113Hp - 144Nm 113Hp - 144Nm 138Hp - 242Nm 113Hp - 250Nm 138Hp - 242Nm 113Hp - 250Nm

Hệ thống phanh Đĩa x Đĩa Đĩa x Đĩa Đĩa x Đĩa Đĩa x Đĩa Đĩa x Đĩa Đĩa x Đĩa Đĩa x Đĩa

Số chỗ ngồi 7 7 7 7 7 Tùy chọn 6/7 Tùy chọn 6/7

Khoảng sáng gầm xe (mm) 190 190 190 190 190 190 190

Kiểu dáng - Ngoại thất

Cụm đèn trước – sau Halogen - LED Halogen - LED LED - LED LED - LED LED - LED LED - LED LED - LED

Đèn pha tự động ● ● ● ● ● ● ●

Đèn chạy ban ngày ― ― LED LED LED LED LED

Đèn sương mù trước ― ― ― LED LED LED LED

Gương hậu chỉnh/gập điện Chỉnh điện ● ● ● ● ● ●

Mâm xe 17” 17” 17” 17” 17” 17” 17”

Viền cản, viền chân kính chrome  ― ● ● ● ● ● ●

Baga mui ― ― ● ● ● ● ●

Gạt mưa tự động ― ― ● ● ● ● ●

Tiện nghi - Nội thất

Nội thất bọc da ● ● ● ● ● ● ●

Cửa gió điều hòa 3 hàng ghế ● ● ● ● ● ● ●

Ghế lái chỉnh điện 8 hướng ― ― ― ● ● ● ●

Khởi động nút bấm ― ● ● ● ● ● ●

Điều hòa tự động ― ― ● ● ● ● ●

Điều khiển hành trình ― ― ● ● ● ● ●

Đèn viền nội thất Moodlight ― ― ● ● ● ● ●

Đèn logo Kia khi mở cửa sau ― ― ― ● ● ● ●

Sạc không dây ― ― ― ● ● ● ●

Màn hình giải trí trung tâm 8” 8” 8” 10.25” 10.25” 10.25” 10.25”

Màu nội thất Đen Đen Đen Đen Đen Tùy chọn Đen / Xám

Cửa sổ trời ― ― ― ― ― ● ●

Cốp chỉnh điện ― ― ― ― ― ● ●

Làm mát hàng ghế trước ― ― ― ― ― ● ●

Hệ thống âm thanh 6 loa 6 loa 6 loa 6 loa 6 loa 8 loa Bose 8 loa Bose

An toàn

ABS + ESC + HAC + camera lùi ● ● ● ● ● ● ●

Số túi khí 2 2 2 6 6 6 6

Hỗ trợ xuống dốc DBC ― ― ― ● ● ● ●

Cảm biến đỗ xe Sau Sau Sau Trước & sau Trước & sau Trước & sau Trước & sau

Cảm biến áp suất lốp ― ― ― ● ● ● ●

Trang bị khác

Thảm lót sàn, phim cách nhiệt ― ● ● Thảm lót sàn, phim cách nhiệt cao cấp

MÀU NGOẠI THẤT

Trắng (GWP)

Vàng cát (QYG)

Đỏ tươi (CR5)

Xám (KLG)

Đỏ sẫm (MR5)

Xanh (M4B)

Đen (FSB)

Xanh đậm (D9B)

Cản sau 2 tone màu với hoạ tiết kim cương
mang lại ấn tượng mạnh mẽ, tương phản

Đèn định vị LED độc đáo lấy cảm hứng từ bản đồ các chòm sao.
Cụm đèn chiếu sáng mô phỏng tinh thể pha lê

Mâm xe 17” 2-tone với thiết kế dạng lốc xoáy
hiện đại và độc đáo

Cụm đèn hậu LED được thiết kế liền mạch
mang đến cảm giác sắc sảo

Các đường nét sắc sảo và hiện đại kết hợp cùng thành tố thiết kế 
"Bold for Nature – Đậm chất tự nhiên" mang đến một thiết kế 
phong cách tương lai, tạo sự khác biệt.  

Độ ngả lưng lên đến 128º

216 L (sau hàng 3) 1,164 L (sau hàng 1)

Hàng ghế 2 gập một chạm tiện lợi4 cấp độ gió cho hàng ghế phía sau

KHOANG HÀNH LÝ
LINH HOẠT & HỮU DỤNG 

645 L (sau hàng 2)

Vô lăng D-cut thể thao
tích hợp các phím chức năng

Màn hình giải trí trung tâm 10.25 inch
kết nối Apple Carplay/Android Auto

Hệ thống cửa gió âm trần giúp làm mát nhanh
và phân bổ nhiệt độ đều trong xe 

Sạc điện thoại không dây
chuẩn Qi

Cổng USB, nguồn 12V-DC sạc type-C tiện lợi 
cho 3 hàng ghế

Hệ thống loa Bose cao cấp mang đến
chất lượng âm thanh chân thực và sống động

Hệ thống đèn nội thất tùy chỉnh
theo cá tính và sở thích 

Chế độ làm mát hàng ghế trước
với 3 cấp độ tùy chọn

Cửa sổ trời với chức năng
chống kẹt

KHÔNG GIAN NỘI THẤT HIỆN ĐẠI, MANG PHONG CÁCH TƯƠNG LAI

Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC

Cảm biến cảnh báo va chạm
phía trước và sau 

Cảm biến áp suất lốp
TPMS

Hệ thống 4 phanh đĩa
ABS

6 túi khí

MẠNH MẼ LINH HOẠT

AN TOÀN TỐI ƯU

Đa dạng chế độ vận hành Comfort - Eco - Smart

138hp
 @ 6000rpm

 Động Cơ SmartStream 1.5G (Xăng)

 Động Cơ 1.5D CRDi (Diesel)

113hp
@ 6300rpm

113hp
 @ 4000rpm

 Động Cơ SmartStream 1.4 T-GDi (Xăng tăng áp)

144Nm
@ 4500rpm

242Nm
@ 1500~3200rpm

250Nm
@ 1500~2750rpm

MÀU NỘI THẤT

Nội thất màu đen (tất cả các phiên bản) Nội thất màu xám (tùy chọn trên phiên bản Signature)

TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP MỚI
Với phiên bản 6 ghế Captain seat

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

128°

www.facebook.com/KiaVietNam.Official1900.545.591 www.youtube.com/kiavietnamofficial www.kiavietnam.com.vn

C-SUV

Động cơ Smartstream 
mạnh mẽ 

03 TRUYỀN ĐỘNG

Hệ thống treo thế hệ 
mới hoạt động êm dịu 
đáp ứng nhiều điều kiện 
vận hành; 

05 HỆ THỐNG TREO

01 KIỂU DÁNG
Kiểu dáng năng động và linh hoạt

Hệ thống điều khiển 
thông minh

04 HỆ THỐNG 
ĐIỀU KHIỂN

Khung gầm cứng vững, chịu lực cao; 
thân xe thiết kế vững chãi và tối ưu 
khí động học 

02 KHUNG GẦM - THÂN XE

Carens
Mẫu xe SUV thế hệ mới

THIẾT KẾ CỦA TƯƠNG LAI, KIẾN TẠO SỰ KHÁC BIỆT
Carens là mẫu xe SUV 7 chỗ với thiết kế thể thao, hiện đại,

không gian nội thất rộng rãi và đa dụng.

NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG

THEO CHUẨN TOÀN CẦU
THÔNG QUA SẢN PHẨM VÀ TRẢI NGHIỆM

"THÔNG QUA KHÔNG GIAN DI CHUYỂN TRUYỀN CẢM HỨNG,
KIA SẼ LUÔN LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH BÊN CẠNH BẠN TRONG SUỐT

HÀNH TRÌNH TÌM ĐẾN Ý TƯỞNG – KHỞI NGUỒN CỦA SỰ SÁNG TẠO"

Ý TƯỞNG ĐƯA TA ĐẾN VỚI NHỮNG
GÓC NHÌN HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT

Ý TƯỞNG CHỈ ĐƯỢC TẠO RA
BỞI NHỮNG AI DÁM THEO ĐUỔI ĐAM MÊ

Ý TƯỞNG ĐƯA CON NGƯỜI
VƯỢT LÊN MỌI GIỚI HẠN

Ý TƯỞNG LÀ KHỞI NGUỒN
CỦA SỰ SÁNG TẠO

LOGO THỂ HIỆN TINH THẦN THƯƠNG HIỆU VÀ ĐƯỢC THIẾT KẾ DỰA TRÊN

TRIẾT LÝ OPPOSITE UNITED, TỪ KHÓA TINH THẦN THƯƠNG HIỆU THỂ HIỆN QUA LOGO

NHỊP ĐIỆU - RHYTHM
Sự hài hòa khi kết hợp lại của những mặt đối lập

ĐỐI XỨNG - SYMMETRY
Sự tự tin vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai

NÂNG TẦM - RISING
Thể hiện quyết tâm vươn đến những thành công mới,
sự đột phá về cảm hứng và suy nghĩ sáng tạo

THẾ HỆ MỚI - KỶ NGUYÊN MỚI

Carens là mẫu xe thế hệ mới thuộc dãy sản phẩm SUV cỡ trung của thương hiệu Kia, ứng dụng thành tố 
“Bold for Nature - Đậm chất tự nhiên” trong triết lý thiết kế mới “OPPOSITES UNITED” và nền tảng SUV

với kích thước vượt trội.

CÁC THÀNH TỐ SUV
Carens là mẫu xe C-SUV với thiết kế hiện đại, thể thao, vận hành mạnh mẽ, êm dịu, 

không gian nội thất rộng rãi và tiện nghi.

BOLD FOR NATURE

ĐẬM CHẤT TỰ NHIÊN

Triết lý thiết kế mới
OPPOSITES UNITED

Sự tích hợp những yếu tố đối lập

NĂNG ĐỘNG

4,540

2,780

LINH HOẠT

Kích thước vượt trội
Chiều dài cơ sở

lớn nhất phân khúc
và khoảng sáng gầm xe lớn

ÊM DỊU

Nền tảng SUV
Sở hữu đầy đủ các yếu tố tạo nên 

một mẫu SUV mạnh mẽ

Thông tin và hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác so với thực tế. Các chi tiết trên xe có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Vui lòng liên hệ Đại lý Kia gần nhất để biết thêm thông tin chi tiết.

THIẾT KẾ CỦA TƯƠNG LAI, KIẾN TẠO SỰ KHÁC BIỆT
Carens là mẫu xe C-SUV với thiết kế thể thao, hiện đại, không gian nội thất rộng rãi và đa dụng.


