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T E C N O L O G I A , D E S I G N E E S PA Ç O D E S O B R A .

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

Volante multifuncional com regulagem de altura
e profundidade, piloto automático, controle do sistema
de som, Bluetooth e computador de bordo. Além do
botão Start/Stop e chave Smart Key.

Espaço para 8 pessoas e bancos revestidos
de couro com ajuste elétrico para motorista
e passageiro.

Motor 3.3 L, V6 com 270 cv e transmissão
automática de 6 velocidades sequenciais.

Teto solar duplo panorâmico, air bags frontais,
laterais e de cortina e sistema Isofix na 2ª
e 3ª fileiras para fixação de cadeiras infantis.

Faróis de Led, sensores de aproximação dianteiros
e traseiros e rodas de liga leve aro 18”.

Detector de ponto cego, sensor de tráfego,
retrovisores com regulagem elétrica,
rebatimento automático e sistema de auxílio
de estacionamento (tilt-down).

Ar-condicionado digital com ionizador, controle
independente frontal Tri Zone com saídas para
a 2ª e 3ª fileiras e sistema multimídia com GPS,
câmera de ré, entrada auxiliar, USB e Bluetooth
com controle de chamadas no volante.
Carregador de celular wireless.

Portas laterais corrediças e elétricas com
travamento automático; muito mais conforto
para todos os passageiros.

Porta-malas com abertura automática sensível
a aproximação e com capacidade de 2.220 litros
com a 3ª fileira rebatida e 4.022 litros com
a 3ª e 2ª fileiras rebatidas.
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Trânsito seguro: eu faço a diferença.
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.

EQUIPAMENTOS
CÓDIGO

MODELO

V.558

MOTOR & TRANSMISSÃO
Motor 3.3 L, V6, 24 V, 270 cv a 6.400 rpm - gasolina

S

Transmissão automática de 6 velocidades sequenciais

S

CONFORTO & CONVENIÊNCIA
Abertura elétrica das portas laterais corrediças

S

Abertura elétrica do porta-malas por aproximação

S

Ar-condicionado digital com ionizador, controle independente frontal Tri Zone e comando de velocidade, temperatura e modo na 2ª fileira de bancos

S

Banco do motorista e passageiro com ajuste elétrico - 8 opções de variação

S

Banco do motorista com memória e suporte lombar elétrico

S

Bancos dianteiros com porta-revistas no encosto

S

Bancos para 8 ocupantes e rebatíveis na última fileira

S

Botão Start/Stop para partida do motor por reconhecimento da chave Smart Key

S

Carregador de celular wireless (celulares que possuem a tecnologia wireless charger)

S

Chave Smart Key para abertura das portas, acionamento do alarme, função pânico integrado e sistema antifurto

S

Computador de bordo com controle no volante

S

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

S

Console no teto com luzes de leitura e espelho convexo

S

Cortinas para passageiros na 2ª e 3ª fileiras

S

Destravamento elétrico interno da tampa de combustível

S

Encostos de cabeça com ajuste de altura (todos)

S

Espelho retrovisor interno eletrocrômico

S

Espelhos retrovisores com sistema de auxílio de estacionamento (Tilt Down)

S

^nico (EPB)
Freio de estacionamento com acionamento eletro

S

Iluminação no porta-malas e porta-luvas

S

Indicador de marchas no conjunto de mostradores

S

Lanterna auxiliar portátil no porta-malas

S

Painel de instrumentos Supervision de 7'' com velocímetro digital

S

Para-brisa com desembaçador automático

S

Para-sol com espelho, iluminação, porta-ticket e extensão lateral

S

Piloto automático com controles no volante

S

Porta-copos (10) e porta-garrafas (4)

S

Porta-objetos com tampa no painel frontal

S

Porta-luvas refrigerado

S

Revestimento de couro nos bancos, volante, alavanca de câmbio e painéis laterais

S

Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters

S

Tomadas auxiliares de energia 12 V (2 dianteiras e 1 traseira)

S

Travamento elétrico central das portas e porta-malas através de sensor de velocidade

S

Vidros com comando elétrico nas 4 portas e antiesmagamento

S

Volante com regulagem de altura e profundidade

S

ND - Não disponível / S - Item de série
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EQUIPAMENTOS
EXTERIOR & DESIGN
Antena estilo Shark

S

Espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétrico e setas integradas com Led

S

Faróis de neblina com lentes elipsoidais

S

Farol de LED

S

Farol baixo temporizado para iluminação noturna

S

Grade dianteira e tampa traseira com detalhes prateados

S

Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável

S

Para-choques, maçanetas e espelhos retrovisores na cor do veículo

S

Rack de teto e spoiler traseiro

S

Rodas de liga leve aro 18” e pneus 235/60R

S

Teto solar duplo panorâmico

S

TECNOLOGIA & SEGURANÇA
Acendimento automático dos faróis

S

Air bags frontais duplos, laterais e de cortina

S

Assistente de controle de partidas em aclive (HAC)

S

Assistente de tráfego (RCTA)

S

Auto Hold – Assistente de parada automática (AHV)

S

Câmera de ré com visor no sistema multimídia

S

Cintos de segurança de 3 pontos (centrais traseiros tipo subabdominais)

S

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

S

Controle eletrônico de estabilidade (ESC)

S

Controle eletrônico de tração (TCS)

S

Desembaçador do vidro traseiro temporizado

S

Detector de ponto cego (BSD)

S

Direção hidráulica

S

Estepe temporário

S

Freios a disco duplo ventilados na dianteira e sólidos na traseira com ABS

S

Limpador do vidro traseiro intermitente

S

Sensores de aproximação nos para-choques traseiro e dianteiro

S

Sensores de segurança antiesmagamento nas portas corrediças e na tampa traseira

S

Sistema de condução Eco Drive

S

Sistema Isofix na 2ª e 3ª fileiras

S

Sistema multimídia com tela de 8” sensível ao toque, GPS, Bluetooth, entrada auxiliar, USB e controle de chamadas no volante

S

ND - Não disponível / S - Item de série
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