X Ứ N G T Ầ M ĐẲNG CẤP M ỚI

MẪU XE SUV ĐÔ THỊ

Carnival là mẫu xe SUV đô thị hoàn toàn mới với không gian rộng rãi, sang
trọng, được trang bị nhiều tiện nghi cao cấp, đa dạng các phiên bản với tính
linh hoạt và đa dụng cao, hệ thống an toàn tối đa, toàn diện.

KÍCH THƯỚC VƯỢT TRỘI
Carnival được thiết kế hoàn toàn mới với kích thước vượt trội, đặc biệt khoảng sáng gầm xe lớn
cùng với kết cấu khung gầm vững chãi của một mẫu xe SUV đô thị.

1.775 mm

172 mm

3.090 mm
5.155 mm

1.139 l

2.460 l

1.260 mm

1.995 mm

4.110 l

630 mm
1.360 mm
2.270 mm

KIỂU DÁNG MẠNH MẼ, THỂ THAO, HIỆN ĐẠI
Mặt trước là sự kết hợp độc đáo của thiết kế đặc trưng mũi hổ và sự sắp đặt tinh tế theo
phong cách của “Dàn nhạc giao hưởng” liền mạch với hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ cao.

ĐÈN CHIẾU SÁNG FULL-LED

LƯỚI TẢN NHIỆT ĐỘC ĐÁO

CẢN TRƯỚC PHONG CÁCH SUV

Cụm đèn chính Dual LED công
nghệ cao với dải đèn định vị liền
mạch lưới tản nhiệt.

LướI tản nhiệt với đồ họa 3D mô
phỏng phím đàn piano được sắp
xếp hài hòa.

Cụm cản phía trước dạng hình
thang đối xứng, kết hợp với các chi
tiết mạ bạc tạo hình ảnh cân đối,
mạnh mẽ và cứng cáp.

THIẾT KẾ MÁI VÒM

ĐƯỜNG NÉT ĐẶC SẮC

ỐP VÒM BÁNH XE ĐA TẦNG

Các khung kính và các trụ được
sơn đen, kết hợp với trụ C sử dụng
họa tiết 3D độc đáo.

Nối liền từ cụm đèn trước liền
mạch với ray trượt cửa điện và kéo
tới cụm đèn phía sau, nhấn mạnh
chiều dài vượt trội của Carnival.

Thiết kế khối đa tầng theo phong

CỤM ĐÈN HẬU ẤN TƯỢNG

GẠT MƯA THIẾT KẾ ẨN

Đèn hậu Full LED với đồ họa sắc
nét, tinh tế, kéo dài xuyên suốt
chiều ngang xe tạo cảm giác cân
xứng, hiện đại và cao cấp.

Thiết kế dạng ẩn tăng tính liền
mạch từ ốp trang trí trụ C kéo dài
xuyên suốt mặt sau xe, tạo sự liên
kết theo phương ngang.

cách SUV, tạo ấn tượng mạnh mẽ,
đặc trưng của mẫu xe gầm cao.

ỐP CẢN SAU THỂ THAO

Ốp mạ bạc với thiết kế thể thao kết
hợp hài hòa với dải viền đen nối liền
từ hai bên hông xe.

NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SMARTSTREAM

VẬT LIỆU THÔNG MINH

Nền tảng công nghệ Smartstream mới tiêu chuẩn hóa sự sắp
xếp hệ thống lái, khung gầm, hệ thống truyền động và sàn
cabin của một mẫu xe SUV, mang đến một không gian rộng
rãi hơn, cải thiện tính khí động học, tăng cảm giác lái ổn định
và an toàn hơn.

Được ứng dụng vật liệu cứng hơn, chắc chắn
hơn ở những khu vực quan trọng giúp thân xe
và khung gầm có khả năng phân tán lực tốt
hơn khi va chạm tăng khả năng bảo vệ người
ngồi bên trong. Độ cứng xoắn cao hơn mang
lại mức độ phản hồi xử lý ấn tượng và độ êm ái
khi lái.

VẬN HÀNH LINH HOẠT
TRÊN MỌI ĐỊA HÌNH

Ứng dụng cộng nghệ động cơ thế
hệ mới nhất với mục tiêu tối ưu
hiệu suất vận hành và mang đến
trải nghiệm êm dịu và thoải mái
hoàn hảo.

SMARTSTREAM D2.2

199/3,800 rpm
441/ 1,750 rpm

SMARTSTREAM G3.5 V6

268/6,400 rpm
331/5,000 rpm

CHẾ ĐỘ LÁI
4 chế độ (Normal, Eco, Sport, Smart)
phù hợp với mọi trải nghiệm lái xe trong
ngày của khách hàng.

NÚT XOAY CHUYỂN SỐ.
Nút xoay chuyển số điện tử dạng kính
trong sang trọng, cao cấp, tăng tính
thuận tiện và độ an toàn khi sử dụng.

KHÔNG GIAN NỘI THẤT RỘNG RÃI VÀ SANG TRỌNG
Carnival có không gian nội thất rộng rãi và sang trọng cùng nhiều tiện ích cao cấp vượt trội,
bố trí ghế thông minh và linh hoạt, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng.

KHOANG LÁI
ĐẬM CHẤT CÔNG NGHỆ
Để kiểm soát khối lượng thông tin xung
quanh khoang lái, Carnival được thiết kế
bố trí khoa học, hiển thị những thông tin
quan trọng và cần thiết giúp người lái
luôn giữ tập trung khi đang lái xe.

CỤM MÀN HÌNH THÔNG TIN (PANORAMIC DASHBOARD DISPLAY)

KẾT NỐI THÔNG MINH

SẠC KHÔNG DÂY

Màn hình đa thông tin LCD 12.3” với giao diện 4 chế độ thay đổi tương thích với các chế độ
lái kết nối liền mạch theo phương ngang với màn hình trải trí 12.3“ tạo ấn tượng hiện đại và
cao cấp.

Khách hàng có thể kết nối
các thiết bị di động thông
minh một cách dễ dàng.

Khay sạc không dây cho
điện thoại thông minh.

TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP
PHIÊN BẢN 7 GHẾ

Tư thế ngồi tối ưu được thiết
lập tự động giúp giảm áp lực
cơ thể lên cột sống
Hàng ghế 2 có thể di chuyển:
Tịnh tiến trước/sau
Theo phương ngang

Đệm đỡ chân

CHẾ ĐỘ THƯ GIÃN 1 CHẠM

HỆ THỐNG SƯỞI/ LÀM MÁT HÀNG GHẾ 2

HÀNG GHẾ 3 NGẢ ĐẾN 120º

HÀNG GHẾ LINH HOẠT VÀ ĐA DỤNG
PHIÊN BẢN 8 GHẾ

Hàng ghế 2 có thể tháo rời,
hoặc xoay ngược đối mặt với
hàng ghế 3 giúp hành khách
thuận tiện giao lưu, trò chuyện
với nhau.

Ghế giữa hàng ghế 2 có thể
gập lại và trượt để trở thành
bàn để đồ đa dụng.

8 chỗ

(dành riêng cho trẻ em)

(Có thể hạ ẩn về sau)

ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG TÙY CHỈNH
3 VÙNG ĐỘC LẬP
Nhiệt độ có thể điều chỉnh linh hoạt
theo từng vùng riêng biệt trên xe
đáp ứng đa dạng nhu cầu của
khách hàng.

KẾT NỐI MỌI LÚC, MỌI NƠI
Trang bị cổng sạc USB cho cả hàng
ghế trước và sau, đảm bảo các thiết
bị công nghệ luôn trong trạng thái
sẵn sàng sử dụng.

Chế độ ghế trẻ em tiện lợi giúp
hành khách có thể chăm sóc
trẻ em một cách chu đáo, an
toàn hơn.

Ghế giữa hàng 2

Hàng ghế 3 gập phẳng

SƯỞI VÀ LÀM MÁT GHẾ TRƯỚC

NHỚ VỊ TRÍ GHẾ LÁI

Tính năng mang lại trải nghiệm
đẳng cấp, gia tăng sự thoải mái và
cảm giác thư thái cho khách hàng.

Lựa chọn 2 vị trí yêu thích khi lái xe và
ghi nhớ lại giúp thuận tiện và tạo
cảm giác thoải mái hơn mỗi khi lái xe.

HỆ THỐNG ÂM THANH
CAO CẤP BOSE

CỬA SỔ TRỜI
Hai cửa sổ trời riêng biệt, được điều
khiển độc lập theo nhu cầu của
từng khách hàng.

Hệ thống âm thanh vòm cao cấp 12
loa hiệu suất cao và công nghệ xử lý
âm thanh độc quyền từ BOSE mang
đến trải nghiệm âm thanh hoàn hảo
và đẳng cấp .

ĐÓNG/MỞ CỬA 1 CHẠM BẰNG CHÌA KHÓA
Tự động đóng/mở toàn bộ cửa hông và cốp xe chỉ bằng một nút nhấn
trên chìa khóa. Tính năng này hữu ích khi cả gia đình chuẩn bị đi chơi xa
(bố mẹ xếp hành lý vào cốp, các con vào hàng ghế sau của xe).

CỬA TRƯỢT MỞ TỰ ĐỘNG THÔNG MINH
Tự động mở cửa khi phát hiện chìa khóa trong
vùng cảm biến giúp khách hàng dễ dàng để
hành lý cồng kềnh vào hàng ghế sau.

CỐP SAU ĐÓNG/MỞ TỰ ĐỘNG THÔNG MINH
Tự động đóng cốp sau khi phát hiện chìa khóa đã
đi xa khỏi vùng cảm biến giúp khách hàng dễ
dàng lấy hành lý cồng kềnh ra khỏi cốp xe.

AN TOÀN TỐI ƯU TOÀN DIỆN

Carnival trang bị hệ thống hỗ trợ an toàn chủ động tiên tiến ADAS mang
lại cảm giác an tâm cho hành khách trong mọi điều kiện vận hành.

HỖ TRỢ TRÁNH VA CHẠM PHÍA TRƯỚC (FCA)
Hệ thống sử dụng camera và Radar trước để phát hiện,
đánh giá nguy cơ va chạm giữa xe và vật cản. Đưa ra
cảnh báo cho người lái bằng hình ảnh, âm thanh, đồng
thời hỗ trợ phanh khẩn cấp trong tình huống nguy hiểm.

TÚI KHÍ
Carnival được trang bị 7 túi khí giúp khách hàng vững tin trên mọi cung đường.

QUAN SÁT ĐIỂM MÙ QUA HÌNH ẢNH (BVM)
Được liên kết với tín hiệu đèn báo rẽ của xe, hiển thị hình
ảnh trực tiếp lên màn hình đa thông tin theo hướng tương
ứng, bao quát các điểm mù không thể quan sát được từ
gương chiếu hậu.

CẢNH BÁO KHOẢNG CÁCH ĐỖ XE (PDW)
Để tạo cảm giác tự tin và an tâm khi di chuyển vào không
gian hẹp, PDW sự dụng cảm biến siêu âm gắn ở cản
trước và cản sau để cảnh báo bất kì chướng ngại vật nào
gần đó.

CAMERA QUAN SÁT TOÀN CẢNH (SVM)
Sử dụng hệ thống 4 camera xung quanh xe, cung cấp đến người lái hình ảnh từ
phía trước, phía sau và hai bên hông xe giúp khách hàng thuận tiện khi dừng đỗ.

HỖ TRỢ KIỂM SOÁT LÁI THÔNG MINH (SCC)

HỖ TRỢ DUY TRÌ LÀN ĐƯỜNG (LFA)
Hệ thống LFA thế hệ mới tăng khả năng nhận diện các
vạch kẻ đường ở hai bên và tự động điều chỉnh vô lăng để
giữ xe luôn ở vị trí trung tâm làn đường.

Hệ thống duy trì tốc độ do người lái cài đặt và tính toán vị
trí tương đối so với phương tiện phía trước (bao gồm
khoảng cách và vận tốc) để đảm cự ly an toàn giữa 2 xe
khi lưu thông trên đường.

HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ ESC

HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC

Xanh xám

Xanh sẫm

Astra Blue

Deep Chroma Blue

Trắng ngọc trai
Glacial White Pearl

Bạc

Xám

Sleek Silver

Đen

Steel Grey

Aurora Black Pearl

MÀU SƠN THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG

Đỏ sẫm

Nâu sẫm

Sunset Red

Xanh nước biển

Essence Brown

Miniral Blue

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CARNIVAL
ĐỘNG CƠ

ĐỘNG CƠ DIESEL

ĐỘNG CƠ XĂNG

PHIÊN BẢN

SIGNATURE

PREMIUM

PREMIUM

LUXURY

SIGNATURE

Số chỗ ngồi

7 ghế

7 ghế

8 ghế

8 ghế

7 ghế

5,155 x 1,995 x 1,775

5,155 x 1,995 x 1,775

5,155 x 1,995 x 1,775

5,155 x 1,995 x 1,775

5,155 x 1,995 x 1,775

3,090

3,090

3,090

3,090

3,090

Khoảng sáng gầm xe (mm)

172

172

172

172

172

Bán kính quay vòng tối thiểu (m)

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

Dung tích khoang hành lý (L)

1,139 - 2,460

1,139 - 2,460

1,139 - 4,110

1,139 - 4,110

1,139 - 2,460

Dung tích thùng nhiên liệu (L)

72

72

72

72

72

Smartstream D2.2

Smartstream D2.2

Smartstream D2.2

Smartstream D2.2

Smartstream G3.5

Kích thước - Trọng lượng
Kích thước tổng thể (DxRxC)
Chiều dài cơ sở

Truyền động
Loại động cơ
Công suất cực đại (hp/rpm)
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm)
Loại hộp số
Hệ thống dẫn động

199 / 3,800

199 / 3,800

199 / 3,800

199 / 3,800

268 / 6,400

440 / 1,750-2750

440 / 1,750-2750

440 / 1,750-2750

440 / 1,750-2750

331 / 5,000

8 AT

8 AT

8 AT

8 AT

8 AT

Cầu trước

Cầu trước

Cầu trước

Cầu trước

Cầu trước

Khung gầm
Cơ cấu lái

Trợ lực điện

Trợ lực điện

Trợ lực điện

Trợ lực điện

Trợ lực điện

Hệ thống treo trước

Mc Pherson

Mc Pherson

Mc Pherson

Mc Pherson

Mc Pherson

Liên kết đa điểm

Liên kết đa điểm

Liên kết đa điểm

Liên kết đa điểm

Liên kết đa điểm

Hệ thống treo sau
Hệ thống phanh trước x sau

Đĩa x Đĩa

Đĩa x Đĩa

Đĩa x Đĩa

Đĩa x Đĩa

Đĩa x Đĩa

19‘’, 235/55R19

19‘’, 235/55R19

19‘’, 235/55R19

19‘’, 235/55R19

19‘’, 235/55R19

Cụm đèn trước LED

●

●

●

●

●

Cụm đèn sau LED

●

●

●

-

●

Nẹp hông xe mạ Chrome

●

●

●

-

●

Baga mui và bệ bước chân

●

●

●

●

●

Cửa hông mở điện thông minh

●

●

●

●

●

Cốp sau đóng, mở điện thông minh

●

●

●

●

●

Công nghệ đèn pha thích ứng thông minh

●

-

-

-

●

Mâm xe, lốp xe
Trang bị bên ngoài

Trang bị bên trong
Màu beige

Màu beige

Màu beige

Màu beige

Màu beige

Điều hòa tự động 3 vùng độc lập

Nội thất ghế bọc da

●

●

●

●

●

Hàng ghế trước chỉnh điện

●

●

●

Ghế lái

●

Chức năng sưởi và làm mát ghế trước

●

●

●

-

●

Cần số điện tử dạng nút xoay

●

●

●

-

●

Sạc điện thoại không dây

●

●

●

-

●

Màn hình đa hiển thị đa thông tin

12.3’’

12.3’’

12.3’’

4.2’’

12.3’’

Màn hình giải trí trung tâm

12.3’’

12.3’’

12.3’’

8’’

12.3’’

Hệ thống âm thanh

12 loa Bose

6 loa

6 loa

6 loa

12 loa Bose

Hàng ghế 2 chỉnh điện, tích hợp sưởi & làm mát

●

●

-

-

●

Hàng ghế 2 linh hoạt, 3 ghế tháo rời

-

-

●

●

-

Cửa sổ trời (dạng đôi)

●

-

-

-

●

Số túi khí

7

7

7

7

7

Hệ thống hỗ trợ phanh ABS, ESC, HAC

●

●

●

●

●

Phanh đỗ điện tử + Autohold

●

●

●

●

●

Cảm biến áp suất lốp

●

●

●

●

●

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau

●

●

●

Cảm biến sau

●

Camera toàn cảnh 360

●

●

●

Camera sau

●

An toàn

Smart cruise control

●

●

●

Smart cruise control

Hỗ trợ duy trì làn đường LFA

●

-

-

-

●

Cảnh báo lệch làn đường LKA

●

-

-

-

●

Hỗ trợ tránh va chạm FCA

●

-

-

-

●

Điều khiển hành trình

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.

http:/ carnival.kiamotorsvietnam.com.vn/dat-xe-truc-tuyen
https://www.facebook.com/kiamotorsvietnam https://www.youtube.com/user/thacokia

https://kiamotorsvietnam.com.vn/

