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הפינוק המשפחתי 
המושלם

לאתגר  הופכת  רכב  בחירת  מתרחבת,  כשהמשפחה 
מורכב יותר. אתם לא מחפשים רק את הנוחות האישית 
את  המשפחה  לכל  שתעניק  המכונית  את  אלא  שלכם, 
כדאי  לכן  בדיוק  ביותר.  והמפנקת  החוויתית  הנסיעה 
שתכירו את קיה קרניבל מודל 2022 . עם רווח ונוחות יוצאי 
תהיה  הבא  הרכב  בחירת  חדשניים,  שכלולים  וסט  דופן 

עבורכם קלה ופשוטה...

הדור הבא של המשפחתיות
הקרניבל החדש מציג לראווה מגוון שכלולים שלא יותירו אתכם 
אדישים. החל ממנגנון פתיחה חשמלי לדלתות ההזזה ותא המטען, 
קונסולה מרכזית חדשנית המורכבת משני מסכים ברזולוציה גבוהה 
האחרונה  המילה  את  המהוות  ומתקדמות  חדשניות  למערכות  ועד 

בשוק המכוניות המשפחתיות
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KIA CARNIVAL

להתפנק בדרך שלך
בקרניבל החדש תמצאו את התנאים האידיאליים לחווית 

מרחב  שלך.  לצרכים  בדיוק  המותאמת  מושלמת,  נסיעה 
נפח  בעל  מטען  תא  נפרדת,  אחורית  מיזוג  יחידת  מחייה, 

 USB עצום, וילונות הצללה, חלון שמש אחורי נפתח, שקעי
לטעינה לכל נוסע, וכן אבזור עשיר ומוקפד עד לפרטים הכי 

קטנים. מה שנקרא, לפנק, לפנק, לפנק...

נסיעה שקטה ועוצמתית
לקרניבל החדש מנוע חזק ועוצמתי וכן רצועת כוח רחבה המאפשרת 

תאוצה חלקה ונעימה, לרבות שיוט במהירויות גבוהות. הכל בנינוחות 
ובשקט שאינם מאפיינים לרוב את המיניוואנים המשפחתיים ומעניקים 

חווית נהיגה מהנה ונוחה.





אלגנטי מתמיד
ונראות  בעיצוב  מתהדר  החדש  הקרניבל   ,  2022 למודל  בהתאם 
מודרניים ויוקרתיים, הן חיצונית והן פנימית. עם ריפוד ודיפון איכותיים, 
גימורי מתכת וסביבת נהג משופרת הוא מוכיח שרכב פנאי גדול לא 
בהכרח חייב להיות אגרסיבי ומגושם, אלא גם עדין ואלגנטי ויש שיאמרו 

אפילו מנקר עיניים… 

לנסוע בבטחה
מאפיין הבטיחות הוא אולי הנחוץ ביותר בנסיעה ברכב בכלל ובנסיעה משפחתית 
כולל  בעולם,  ביותר  המתקדמות  הבטיחות  מערכות  החדש  בקרניבל  בפרט. 
מערכת אקטיבית לניטור רכבים ב”שטח מת” ומניעת התנגשות. בדגם הפרימיום 

תמצאו תצוגת “שטח מת” על לוח המחוונים בעת הפעלת איתות

בשורה התחתונה:
הקרניבל החדש הוא רכב הפנאי האידיאלי למשפחה המורחבת. מרווח מאוד, מאובזר, 

כי  שלכם.  הבאה  המכונית  זוהי  ספק  ללא  ובטוח.  שקט  עוצמתי,  חסכוני,  חדשני, 

משפחתית לא בוחרים פשוט קונים...



אלגנטי מתמיד
ונראות  בעיצוב  מתהדר  החדש  הקרניבל   ,  2022 למודל  בהתאם 
מודרניים ויוקרתיים, הן חיצונית והן פנימית. עם ריפוד ודיפון איכותיים, 
גימורי מתכת וסביבת נהג משופרת הוא מוכיח שרכב פנאי גדול לא 
בהכרח חייב להיות אגרסיבי ומגושם, אלא גם עדין ואלגנטי ויש שיאמרו 

אפילו מנקר עיניים… 

לנסוע בבטחה
מאפיין הבטיחות הוא אולי הנחוץ ביותר בנסיעה ברכב בכלל ובנסיעה משפחתית 
כולל  בעולם,  ביותר  המתקדמות  הבטיחות  מערכות  החדש  בקרניבל  בפרט. 
מערכת אקטיבית לניטור רכבים ב”שטח מת” ומניעת התנגשות. בדגם הפרימיום 

תמצאו תצוגת “שטח מת” על לוח המחוונים בעת הפעלת איתות

בשורה התחתונה:
הקרניבל החדש הוא רכב הפנאי האידיאלי למשפחה המורחבת. מרווח מאוד, מאובזר, 

כי  שלכם.  הבאה  המכונית  זוהי  ספק  ללא  ובטוח.  שקט  עוצמתי,  חסכוני,  חדשני, 

משפחתית לא בוחרים פשוט קונים...
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COMFORT נוחות
8-passenger seating 8 מקומות ישיבה

Removeable 2nd row seats מושבי שורה שניה ניתנים להסרה

60:40 3rd row split fold-in-floor seats מושבי שורה שלישית ניתנים לקיפול לתוך רצפת הרכב, בפיצול 60:4

Cloth seats ריפוד בד למושבים

Tilt and telescopic steering wheel הגה מתכוונן לגובה ולעומק

Soft PVC-wrapped gear shift knob ידית בורר הילוכים בציפוי PVC רך

Front seat back pockets כיסי אחסון בגב מושבי הנהג והנוסע הקדמי

Illuminated vanity mirrors מראות איפור עם תאורה בסכי השמש

Metal-painted interior trim גימור פנים בצבע מטאלי

Cargo net hooks ווים לקיבוע רשת בתא המטען

TECHNOLOGY טכנולוגיה

Air conditioning מערכת מיזוג אוויר

8” Display audio מערכת שמע עם צג מידע "8

AM/FM/MP3 radio 3MP / FM / AM רדיו

USB audio input port שקע USB לחיבור מדיה

Bluetooth® hands-free cell phone connectivity 3,7 דיבורית ®Bluetooth לטלפון נייד 3,7

Apple CarPlay® and Android AutoTM smartphone integration3,8,9 מערכות Apple CarPlay® ו- TMAndroid Auto מובנות 3,8,9

4.2" Supervision LCD/TFT instrument cluster TFT לוח מחוונים מרוכז לנהג LCD 4.2 " צג מידע

12V cabin power outlet שקע אספקת מתח V12 בתא הנוסעים

12V cargo area power outlet שקע אספקת מתח V12 בתא המטען

Steering wheel-mounted audio and cruise controls
שליטה על שמע ובקרת שיוט באמצעות בקרי שליטה מובנים בגלגל 

ההגה

Remote keyless entry כניסה באמצעות שלט

Electronic parking brake בלם חניה אלקטרוני

Drive Mode Select אפשרות בחירת מצב נסיעה

Obstacle-detecting driver window מערכת זיהוי מכשולים בחלון הנהג

Heated windshield שמשה קדמית עם חימום

Heated washer nozzle פתח התזת נוזל שמשות עם חימום

Trip computer מחשב דרך

Immobilizer אימובילייזר

LX



LX
SAFETY בטיחות

7 airbags (dual advanced front, dual side curtain, dual front side 
seat, driver's knee)

7 כריות אוויר (2 כריות אוויר קדמיות מתקדמות, 2 כריות אוויר וילון, 2 
כריות  אוויר צדיות, כרית אוויר לברכי הנהג)

Electronic stability control (ESC) (ESC) בקרת ייצוב אלקטרונית

4-wheel anti-lock braking system (ABS) מערכת מניעת נעילת גלגלים בעת בלימה (ABS) ב- 4 גלגלים

Hill-assist control (HAC) מערכת עזר לזינוק בעלייה

High beam assist (HBA) (HBA) מערכת עזר לאור גבוה

Forward collision-avoidance assist (FCA)2 2(FCA) מערכת אקטיבית למניעת התנגשות קדמית

Lane keeping assist system (LKAS)2 2(LKAS) מערכת עזר לשמירה על נתיב הנסיעה

Lane following assist (LFA)2 2(LFA) מערכת לשמירת מרכז נתיב

Driver attention warning (DAW)2 2(DWA) מערכת התרעת ערנות נהג

Rear parking sensors2 חיישני חניה אחוריים2

Rear occupant alert2 מערכת מניעת שכחת ילדים במושב האחורי הכוללת חיישני תנועה 
2(ROA)

Tire pressure monitoring system (TPMS) (TPMS) מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים

2nd and 3rd row lower anchors נקודות קיבוע ותושבות עיליות לעיגון

and top tethers for children (LATCH) (LATCH) 3 -מושבי בטיחות לילדים במושבים בשורה ה- 2 וה

Low washer fluid warning indicator חיישן התרעה על ירידת מפלס הנוזל לשטיפת שמשות

Rearview camera2 מצלמת רוורס2

EXTERIOR גימור חיצוני

17" alloy wheels חישוקי סגסוגת קלה "17

Temporary spare tire גלגל חלופי

Automatic headlights פנסים ראשיים בהפעלה אוטומטית

LED headlights LED תאורת מיצוב מסוג

LED positioning lights LED פנסים ראשיי ם מסוג

LED daytime running lights LED תאורת יום אוטומטית מסוג

Solar glass windshield שמשה קדמית עם חלון זכוכית בעל הגנה סולארית

Sound-reducing windshield שמשה קדמית מפחיתת רעשים

Heated sideview mirrors מראות צד עם חימום

Body coloured sideview mirrors מראות צד בצבע הרכב

Body coloured door handles ידיות דלתות בצבע הרכב

Silver painted grille trim with black grille insert גריל בגימור כסוף עם עיטורים בצבע שחור

Silver painted front and rear skid plates חיפוי פגוש קדמי ואחורי בגימור כסוף

Black door garnish פסי קישוט בדלתות בצבע שחור

Rear spoiler מסיט רוח (ספוילר) אחורי

Splash guards מגני בוץ



KIA CARNIVAL

COMFORT נוחות
8-way power adjustable driver's seat מושב נהג בעל 8 אפשרויות לכיוונון חשמלי

2-way driver's seat lumbar support תמיכה לגב במושב הנהג עם 2 מצבי כוונון

Heated front seats מושבים קדמיים עם חימום

Heated steering wheel גלגל הגה עם חימום

Leather-wrapped steering wheel גלגל הגה בציפוי עור

Leather-wrapped gear shift knob ידית בורר הילוכים בציפוי עור

Integrated manual rear door/window sunshades (2nd and 3rd row)
סכי שמש ידניים מובנים בדלתות/חלונות האחוריים (שורת מושבים 

שניה ושלישית)

Cargo net רשת תא מטען

Chrome interior door handles ידיות פנימיות בגימור כרום

TECHNOLOGY טכנולוגיה

Multi-zone automatic climate control מערכת בקרת אקלים מרובת אזורים

Automatic defog system מערכת מניעת ערפול חלונות אוטומטית

Wireless phone charger3 מטען אלחוטי3

Smart key with push- button start מפתח חכם עם התנעה בלחיצת כפתור

Dual power sliding doors דלתות הזזה חשמליות

Smart power litigate דלת אחורית עם אפשרות פתיחה ללא מגע

Cargo area USB charging port שקע טעינה USB בתא המטען

EXTERIOR גימור חיצוני

Chrome door handles ידיות דלתות בגימור כרום

Roof rails מסילות גג

Trailer lighting pre-wiring חיווט מקדים למערכת גרירת טריילר

LX+LX תוספות או שדרוגים מול דגם

COMFORT נוחות
Leather seats (synthetic) מושבי עור (סינטטי)

8-way power adjustable passenger seat מושב נוסע קדמי בעל 8 אפשרויות לכיוונון חשמלי

Hydro graphic trim גימור ועיטורים גרפיים

TECHNOLOGY טכנולוגיה

UVO IntelligenceTM connected car services3,5 UVO IntelligenceTM שירותי רכב

EXLX+ תוספות או שדרוגים מול דגם



SiriusXM® satellite radio6 SiriusXM® רדיו לווייני

HD radio HD רדיו

Advanced smart cruise control (ASCC)2 2(ASCC) מערכת בקרת שיוט מתקדמת

Highway drive assist2 מערכת עזר לנסיעה בינעירונית2

Intelligent speed limit assist (ISLA) (ISLA) מערכת חכמה להגבלת מהירות נסיעה

Sliding door spot lamp תאורה בדלתות ההזזה

110V invertor 110V מנגנון היפוך מתח

Obstacle-detecting front and rear windows מערכת זיהוי עצמים בחלונות הקדמי והאחורי

Auto-dimming rearview mirror מראה פנימית מתכהה אוטומטית

HomeLink® system11 11HomeLink® מערכת

SAFETY בטיחות
Blind spot collision avoidance assist (BCAA)2 מערכת אקטיבית לניטור רכבים ב”שטח מת” ומניעת התנגשות במעבר 

2(BCCA) נתיב

Rear cross traffic collision avoidance assist (RCCA)2 2(RCCA) מערכת אקטיבית לניטור תנועה חוצה מאחור

Forward collision avoidance assist with junction turning function 
(FCA-JX)2

מערכת אקטיבית למניעת התנגשות קדמית כולל תנועה חוצה בצומת 
2(JX-FCA)

Safe exit assist2 מערכת התרעה ומניעת פתיחת דלת אחורית במקרה של רכב חוצה 
2(SEA)

Rear occupant alert with sensor2 מערכת למניעת שכחת ילדים במושב אחורי הכוללת חיישן תנועה 
2(ROA)

Front and rear parking sensors2 חיישני חניה קדמיים ואחוריים2

EXTERIOR גימור חיצוני
19" machined-finish alloy wheels חישוקי סגסוגת קלה "19

LED taillights LED פנסי אחוריים מסוג

Upgraded matte chrome-coated grille גריל משודרג בציפוי כרום מאט

Sideview mirror signal repeaters תאורת איתות במראות הצד

Automatic power folding sideview mirrors מראות צד חשמליות עם אפשרות קיפול אוטומטי

Chrome door handles ידיות דלתות בגימור כרום

Chrome window trim עיטור חלונות בגימור כרום

Chrome skid plates, bumper molding and door garnish לוחית גחון, עיטורי פגוש ועיטורי דלת בציפוי כרום

TECHNOLOGY טכנולוגיה
12.3" multimedia interface with integrated navigation4 מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך ”12.3 ומערכת ניווט מובנית4

12.3" Supervision LCD/TFT instrument cluster TFT ולוח מחוונים מרוכז לנהג LCD 12.3” צג מידע

Rear voice recognition מערכת זיהוי פקודות קוליות אחורית

Passenger view camera מצלמת תצפית על שורות המושבים האחוריות

Navigation-based smart cruise control (NSCC-C)2 2(C-NSCC) מערכת בקרת שיוט מתקדמת מבוססת ניווט

EX+EX תוספות או שדרוגים מול דגם
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SAFETY בטיחות

360° camera monitoring system2 מערכת ניטור עם מצלמה היקפית 2360°

Blind view monitor2 מערכת ניטור ”שטחים מתים”2

EXTERIOR גימור חיצוני

Dual LED headlights LED פנסים קדמיים כפולים מסוג

LED fog lights LED פנסי ערפל מסוג

Aeroblade wipers Aeroblades מגבי

Solar front door glass חלונות זכוכית בעלת הגנה סולארית בדלתות הקדמיות

COMFORT נוחות
7-passenger seating מקומות ישיבה

Leather seats מושבי עור

Driver's seat memory function פונקציית קיבוע כוונון מושב נהג בזיכרון

4-way driver's seat lumbar support תמיכה לגב במושב הנהג עם 4 מצבי כוונון

Air-cooled 1st and 2nd row seats מושבים מאווררים בשורת המושבים הראשונה והשנייה

Heated 2nd row seats מושבים מחוממים בשורת המושבים השנייה

2nd row VIP lounge seats (power-reclining captain's chairs)
מושבי VIP בשורת המושבים השנייה (מושבים ניתנים להטיה בהפעלה 

חשמלית)

Ion plating trim פסי עיטור בגימור מתכתי

TECHNOLOGY טכנולוגיה

Bose® premium audio system10  10Bose® מערכת שמע פרמיום

LED interior lighting LED תאורה פנימית מסוג

SAFETY בטיחות

Parking collision avoidance assist — reverse2 מערכת מניעת התנגשות בעת חניה – רוורס2

EXTERIOR גימור חיצוני

19" black alloy wheels חישוקי סגסוגת קלה "19 בצבע שחור

Dual power sunroof חלון גג חשמלי כפול

SXEX+ תוספות או שדרוגים מול דגם



Mechanical מכני
Engine type 3.5L V6 GDI סוג מנוע

Horsepower 290 hp @ 6,400 rpm הספק

Torque 262 lb.ft. @ 5,000 rpm מומנט

Transmission 8 הילוכים, אוטומטית תיבת הילוכים

Drive type (FWD) הנעה קדמית הנעה

Recommended fuel 95 נטול עופרת דלק מומלץ

Measurements מידות
Towing capacity12 יכולת גרירה12

Fuel tank capacity נפח מיכל דלק

Maximum cargo volume נפח תא מטען מקסימלי

Minimum cargo volume נפח תא מטען מינימלי

Fuel consumption צריכת דלק
City / Highway (L/100km) 12.0/8.9 עירוני / מהיר (ל׳/100 ק״מ)

please visit kia.ca for full vehicle specifications בקרו באתר kia.ca לצפייה במפרט המלא של הרכב

SXEX+ תוספות או שדרוגים מול דגם

צבעי מרכב

צבעי גימור פנים

גלגלים

Flare red

Storm Blue

כתום מאדים

Thunder Grey

Aurora Black

שחור - עור

Ultra Silver

Ghost Grey

שחור - סינטטי

Snow White Pearl

Mineral Blue

שחור - בד

חישוקי סגסוגת ״17חישוקי סגסוגת ״19 בגימור מתכתיחישוקי סגסוגת ״19 בצבע שחור

טויוטה אבלון
 Toyota Avalon Hybrid

 DOHC  i-VVTסוג מנוע
4 צילינדרים

2500נפח מנוע

215הספק מירבי )כ"ס(

מומנט מירבי )קג""מ/
סל""ד( מנוע בנזין

22.5/3600

מומנט מירבי )קג""מ/
סל""ד( מנוע חשמל

20.6

 אוטומטית היברידיתתיבת הילוכים
אלקטרונית רציפה

צריכת דלק עירוני/
 בינעירוני ליטר

ל 100 ק"מ
5.3/5.5

8 שניותתאוצה מ-0 ל-100

4976אורך כללי )מ"מ(

1849רוחב כללי )מ"מ(

1435גובה כללי )מ"מ(

 רדיוס סיבוב
מזערי )מ'(

11.4-11.8

מידת צמיגים
P215/55R17 
P235/45R18

455.6נפח תא מטען

 קיבולת מיכל
דלק )ל'(

50

5מס' מושבים

1650-1685משקל עצמי )ק"ג(

רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

רמת אבזור בטיחותידגם

דרגה 8טויוטה אבלון

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מדגם

דרגה 5.53משולב5.5בינעירוני5.3עירוניטויוטה אבלון

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

* נתוני צריכת הדלק הינם כפי שהתקבלו מהיצרן
* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

אחריות 7 שנים או 160,000 ק"מ על המערכת ההיברידית ועל הסוללה 9 שנים או 240,000 ק"מ המוקדם מביניהם

מפרט

XLE אבלון לימטדאבלון

מחירוןמחירון
₪ 299,900₪ 359,900

פירוט מערכת הבטיחות המותקנות:
• 10 כריות אוויר

• בקרת סטייה מנתיב
• ניטור מרחק מלפנים

• זיהוי כלי רכב בשטח מת
• בקרת שיוט אדפטיבית

• זיהוי הולכי רגל
• מצלמת רוורס

• חיישני לחץ אוויר

• זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
• חיישני חגורות בטיחות

• מערכת סטייה מנתיב אקטיבית
• שליטה באורות גבוהים

• בלימה אוטומטית בעת חירום
• זיהוי תמרורי תנועה )חלקי(

• זיהוי תנועה חוצה מאחור

מקרא:
• מערכת מותקנת בדגם הרכב

○ מערכת אופציונלית להתקנה
× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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רמת אבזור בטיחותידגם

LX+  /  LX  דרגה 7קיה קרניבל

SX  /  EX  דרגה 8קיה קרניבל

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מדגם

דרגה 15משולב10.6קיה קרניבל



KIA CARNIVAL

רח׳ ירמיהו 68, ירושלים
WWW.TARGETMOTORS.CO. IL

*3594

* ייתכנו שינויים קלים במפרט בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור
** מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב, התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.


