
Стандартты жабдықтар
Жайлылық

Жайлылық 

Интерьері

Экстерьері

Жабдықталымдары мен бағалары
Carnival 2022 жылы шығарылған / 2022 модельдік жыл

Prestige Limousine

3.5 MPI, 249 а. к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
HSB8J961J

23 990 000 тг

3.5 MPI, 249 а. к., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
HSB7J961J

26 590 000 тг
H262

"Жылы опциялар" жиынтығы 
Алдыңғы орындықтарды жылыту

Алдыңғы әйнегін электрмен жылыту

Алдыңғы әйнегін жуғыштың бүріккіштерін жылыту

Электр жетегі және жылытқышы бар бүйірлік айналар

Руль дөңгелегін жылыту

Екінші қатардағы орындықтарды жылыту

Экстерьері

Электр жетегі және қашықтықтан басқарылатын жылжымалы артқы бүйір есіктер

Интеллектуалды жүк салғышты және жылжымалы артқы бүйірлік есіктерді ашу жүйесі

Артқы көрініс айналарын бүктеуге арналған электр жетек

Хроммен әрленген радиатор торы

Хроммен әрленген артқы тірек

Төбедегі рейлингтер

235/60 R18 шиналары бар 18" жеңіл қорытпалы дискілер

Проекциялық жарықдиодты (LED) фаралар

Жарықдиодты (LED) тұманға қарсы шамдар

Жарықдиодты (LED) артқы шамдар

Электр жетегі бар екі люк

Артқы есік әйнектерін қараңғылау

Қосымша дыбыс оқшаулағышы бар алдыңғы әйнек

Интерьері
8 орын

Екінші қатардағы 3 бөлек орындық, алынбалы, қозғалыс барысына қарсы орнату мүмкіндігі бар

7 орын

Екінші қатардағы 2 бөлек орындық, шынтақ қойғыштары және аяқ тіреуіштері бар

Жасанды былғарымен қапталған орындықтар

Аралас былғарымен қапталған орындықтар

Жоғарыға көтерілу кезіндегі көмек жүйесі (HAC)  
Біріктірілген белсенді басқару жүйесі (VSM) 
Алдыңғы қауіпсіздік жастықшалары

Бүйірлік жастықшалар мен қауіпсіздік перделері
Жүргізуші тізесінің қауіпсіздік жастықшасы
Балалар орындықтарына арналған 2-ші және 3-ші 
қатардағы ISOFIX орындықтары 

ЭРА-ГЛОНАСС жедел байланыс жүйесі  
Шина қысымын бақылау жүйесі (TPMS)  
Уақытша пайдаланылатын қосалқы болат 
дөңгелегі

Круизді бақылау
Бойлық бағытта 2-ші қатардағы орындықтарды реттеу 
Үшінші қатардағы орындықтар еденге 60/40 арақатынаста 
бүктеледі

Қозғалыс режимдерін таңдау жүйесі (Drive Mode Select) 
Электр тұрақ тежегіші (EPB)

Алдыңғы панельде қуат беретін екі USB қосқышы бар
Алдыңғы орындықтың артқы бүйір жағында қуат 
беретін USB қосқышы бар

Жүк салғыштағы 12V розетка Екінші және үшінші қатардағы балаларға арналған Isofix 
орындықтарына бекітпелер

Жарықдиодты (LED) күндізгі жүріс  шамдары Қосымша (LED) жарықдиодты тоқтату сигналы
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G667, G764

Былғарымен қапталған руль дөңгелегі

Алдыңғы панель ағаш құрылымына сәйкес ендірмемен әрленген (Hydrographics)

Алдыңғы панель хромдалған ендірмемен әрленген (Satin chrome)

Жарықдиодты (LED) ішкі жарық жиынтығы

Жүк салғыштың бүйірлік панеліндегі органайзер

Жүк салғышты бекітуге арналған тор

Carnival

Mood lamp интерьерді атмосфералық жарықтандыру

Қосымша жиынтық: Жеңіл қорытпалы 19" дискілер 400 000 тг
H264

Ұялы құрылғыларды қосуға арналған Bluetooth 
Рульдік бағанды биіктігі мен шығымы бойынша реттеу



Жабдықталымдары мен бағалары
Carnival 2022 жылы шығарылған / 2022 модельдік жыл

Prestige Limousine

3.5 MPI, 249 л. c., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
HSB8J961J

23 990 000 тг
G667, G764

3.5 MPI, 249 л. c., Бензин | Автомат | Алдыңғы жетек 
HSB7J961J

26 590 000 тг
H262

Жүргізушіге көмек көрсетудің DRIVE WISE заманауи жүйелері 
Stop&Go функциясы бар интеллектуалды круизді басқару (SCC) 

Көше қиылысында бұрылған кезде соқтығысуды алдын алу жүйесі (FCA-JX)

Қозғалыс жолағынан шығудың алдын алу жүйесі (LKA)

Жолақтағы қозғалыс көмекшісі (LFA)

Жасырын аймақты бақылау жүйесі (BCW)

Артқы жүріспен тұрақтан шығу кезінде бүйірлік соқтығысудың алдын алу жүйесі (RCCW)

Жасырын аймақта көлікпен соқтығысудың алдын алу жүйесі (BCA)

Тұрақтан артқы жүріспен шығу кезінде бүйірлік соқтығысудың алдын алу жүйесі (RCCA)

Жасырын аймақтардағы суреттерді аспаптар панеліне шығаратын камералар (BVM) 

Автокөліктен қауіпсіз шығу жүйесі: тек ескерту (SEW)

Автокөліктен қауіпсіз шығу жүйесі: ескерту және артқы есіктерді құлыптау (SEA)

Қозғалыстың басталғаны туралы ескерту қызметі бар жүргізушінің назарын бақылау жүйесі (DAW)

Алыс жарықты басқару көмекшісі (HBA)

Тұрақтан артқы жүріспен шығу кезінде соқтығысудың алдын алу жүйесі (PCA)

Жайлылық

Жүргізуші мен алдыңғы жолаушы үшін бөлек климатты бақылау

Екінші және үшінші орындықтар үшін климатты бақылау

Auto функциясы бар алдыңғы және артқы әйнек көтергіштер 

Жаңбыр берілгісі

Smart Key кілтсіз кіру және түймеше арқылы қозғалтқышты іске қосу жүйесі

Қозғалтқышты кілт арқылы қашықтан іске қосу (Smart Key үшін)

Apple Carplay / Android Auto қолдайтын Navitel 12,3" навигациялық жүйесі 

12 динамигі бар BOSE аудиожүйесі

1-нші беттің бастауы
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TFT 4.2" дисплейі бар Supervision аспаптар панелі

TFT 12.3" дисплейі бар Supervision аспаптар панелі

Орталық консольдегі 220в Розетка

Үшінші қатардағы жолаушыларға арналған қуат беретін екі USB жалғағышы

Ұялы телефондарға арналған сымсыз қуат бергіш 

4 камерасы бар айналаны шолып қарау жүйесі (AVM)

Артқы тұрақ берілгілері

Алдыңғы тұрақ берілгілері

БАҚ электрондық селекторы

Руль астындағы берілістерді ауыстырып қосқыштар 

Автоматты қараңғыланатын салон айнасы (ECM)

Екінші және үшінші қатарларға арналған күннен қорғайтын перделер

Артқы қатардағы жолаушылар туралы ескерту (ROA)

Жүргізуші орындығын жад теңшеулері қызметі бар 12 бағытта электрмен реттеу

Жолаушы орындығын 8 бағытта электрмен реттеу

Жолаушы орындығын 8 бағытта электрмен реттеу

Екінші қатардағы орындықтарды 6 бағытта электрмен реттеу; орындықтарды релаксация режиміне ауыстыру түймешесі

Екінші қатардағы орындықтарды желдету

Ұсынылған бөлшек сауда бағалары 2022 жылдың 1 қыркүйек бастап жарамды. Өзекті арнайы ұсыныстарды ескерген кездегі нақты бағасын www.kia.com.kz сайтынан және ресми Kia дилерлерінен 
нақтылаңыз. Kia брендінің кез келген өнімін сатып алу жеке сатып алу-сату шартының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады. Автокөліктің берілген суреті сатылатын көліктен өзгеше болуы мүмкін. 

«Allur Motor Qazaqstan» ЖШС өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүргізеді. Сатылатын тауарларды Қазақстан Республикасының 
аумағында алуға болады. Қазақстан Республикасынан тыс жерлердегі субъектілердің тұтыну тәртібіне мониторинг жүргізілмейді. Тиісті модельдер мен жабдықталымдар туралы ақпаратты, көрсетілген 
жабдықталымдардағы автокөлік модельдерін сатып алу мүмкіндігі, бағалар, ықтимал пайда мен сатып алу шарттары Дилерлерде қолжетімді. Тауар сертификатталған. Жария оферта емес.

Carnival



Стандартное оборудование
Безопасность

Комфорт

Интерьер

Экстерьер

Комплектации и цены
Carnival 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Prestige Limousine

3.5 MPI, 249 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
HSB8J961J

23 990 000 тг

3.5 MPI, 249 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
HSB7J961J

26 590 000 тг
H262

Пакет "Теплые опции" 
Подогрев передних сидений

Электрообогрев ветрового стекла

Подогрев форсунок омывателя ветрового стекла

Боковые зеркала с электроприводом и подогревом

Подогрев рулевого колеса

Подогрев сидений второго ряда

Экстерьер

Сдвижные задние боковые двери с электроприводом и дистанционным управлением

Интеллектуальная система открывания багажника и сдвижных задних боковых дверей

Электропривод складывания зеркал заднего вида

Решетка радиатора с отделкой хромом

Задняя стойка с отделкой хромом

Рейлинги на крыше

Легкосплавные диски 18" с шинами 235/60R18

Проекционные светодиодные (LED) фары

Светодиодные (LED) противотуманные фары

Светодиодные (LED) задние фонари

Два люка с электроприводом

Тонировка стекол задних дверей

Ветровое стекло с дополнительной шумоизоляцией

Интерьер
8 посадочных мест

3 отдельных сиденья второго ряда, съемные, с возможностью установки против хода движения

7 посадочных мест

2 отдельных сиденья второго ряда с подлокотниками и поддержкой для ног

Сиденья с отделкой искусственной кожей

Сиденья с комбинированной кожаной отделкой

Система помощи при старте на подъёме (HAC) 
Интегрированная система активного управления (VSM) 
Фронтальные подушки безопасности

Боковые подушки и шторки безопасности
Коленная подушка безопасности водителя
Сиденья 2-го и 3-го ряда с креплением для детских сидений 
ISOFIX

Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС
Система контроля давления в шинах (TPMS) 
Стальное запасное колесо временного 
использования

Круиз-контроль
Регулировка сидений 2го ряда в продольном направлении 
Сиденья третьего ряда, складывающиеся в пол в соотношении 
60/40

Bluetooth для подключения мобильных устройств 
Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету

Система выбора режимов движения (Drive Mode Select) 
Электрический стояночный тормоз (EPB)

Два разъёма USB зарядки в передней панели
Разъем USB зарядки в боковой части спинки передних 
сидений

Розетка 12V в багажнике Крепления для детских сидений Isofix на втором и третьем 
ряду

Светодиодные (LED) дневные ходовые огни Дополнительный (LED) светодиодный стоп-сигнал
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G667, G764

Рулевое колесо с отделкой кожей

Отделка передней панели вставками под текстуру дерева (Hydrographics)

Отделка передней панели хромированными вставками (Satin chrome)

Пакет светодиодного (LED) внутреннего освещения

Органайзер в боковой панели багажника

Сетка для крепления багажа

Carnival

Атмосферная подсветка интерьера Mood lamp

Опциональный пакет: Легкосплавные диски 19" 400 000 тг
H264



Комплектации и цены
Carnival 2022 года выпуcка / 2022 модельный год

Prestige Limousine

3.5 MPI, 249 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
HSB8J961J

23 990 000 тг
G667, G764

3.5 MPI, 249 л. c., Бензин | Автомат | Передний привод 
HSB7J961J

26 590 000 тг
H262

Современные системы помощи водителю DRIVE WISE 
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go

Система предотвращения фронтального столкновения с функцией предупреждения столкновения при повороте на 
перекрестке (FCA-JX)

Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA)

Ассистент движения в полосе (LFA)

Система контроля слепых зон (BCW)

Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW)

Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA)

Система предотвращения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA)

Камеры, отображающие изображения в слепых зонах на панель приборов (BVM)

Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW)

Система безопасного выхода из автомобиля: предупреждение и блокировка задних дверей (SEA)

Система контроля внимания водителя (DAW) с функцией предупреждения о начале движения

Ассистент управления дальним светом (HBA)

Система предотвращения столкновения при выезде с парковки задним ходом (PCA)

Комфорт

Раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира

Климат-контроль для второго ряда сидений

Передние и задние стеклоподъёмники с функцией Auto

Датчик дождя

Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой

Дистанционный запуск двигателя c ключа (для Smart Key)

Мультимедийная система 12.3" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto 

Аудиосистема BOSE c 12 динамиками

Начало на стр. 1
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Приборная панель Supervision с дисплеем TFT 4,2"

Приборная панель Supervision c дисплеем TFT 12,3"

Розетка 220в в центральной консоли

Два разъёма USB зарядки для пассажиров третьего ряда

Беспроводная зарядка для мобильных устройств

Система кругового обзора с 4-мя камерами (AVM)

Задние датчики парковки

Передние датчики парковки

Электронный селектор КПП

Подрулевые переключатели передач

Салонное зеркало с автоматическим затемнением (ECM)

Солнцезащитные шторки для второго и третьего ряда

Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA)

Электрорегулировка сиденья водителя в 12 направлениях с функцией памяти настроек

Электрорегулировка сиденья пассажира в 8 направлениях

Вентиляция передних сидений

Электрорегулировка сидений второго ряда в 6 направлениях; кнопка перевода сидений в режим релаксации

Вентиляция сидений второго ряда

Указанные рекомендованные розничные цены действительны с 1 сентября 2022 г. Действительную цену с учетом актуальных спецпредложений уточняйте на сайте www.kia.com.kz и у официальных 
дилеров Kia. Приобретение любой продукции бренда Kia осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленное изображение автомобиля может 
отличаться от реализуемого.

ТОО «Allur Motor Qazaqstan» ведет деятельность на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Реализуемые товары доступны к получению на 
территории Республики Казахстан. Мониторинг потребительского поведения субъектов, находящихся за пределами Республики Казахстан, не ведется. Информация о соответствующих моделях и 
комплектациях, возможности приобретения моделей автомобилей в указанных комплектациях, ценах, возможных выгодах и условиях приобретения доступна у Дилеров. Товар сертифицирован. Не 
является публичной офертой

Carnival

* Для корректной работы Apple Carplay и Android Auto рекомендуется использовать оригинальный кабель


