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Poszukujesz niezawodnego samochodu do pracy, czy nowoczesnego auta do dynamicznej, 

ekscytującej jazdy? A może Twoim celem są rekreacyjne, rodzinne wyjazdy? Teraz wszystko 

to masz w zasięgu ręki. Przekonaj się, jak znakomicie Kia Carens sprosta wszystkim Twoim  

wymaganiom. Ten efektowny i wielozadaniowy samochód, zaprojektowany specjalnie dla  

europejskiego odbiorcy, łączy przestronność z uniwersalnością. Dzięki zastosowaniu 

najnowocześniejszych rozwiązań technicznych, szerokiej gamy układów bezpieczeństwa  

i wyposażenia podnoszącego komfort jazdy,  Kia Carens korzystnie wyróżnia się wśród aut  

kompaktowych segmentu MPV.

Kia

Dla tych, którzy sięgają po więcej



Wielozadaniowa 
i efektowna
Kto by pomyślał, że samochód segmentu MPV może być aż tak  

elegancki? Projektanci Kia Carens postawili nie tylko na wygodę  

i wielofunkcyjność. Stylistyka starannie ukształtowanego nadwozia 

od razu zwraca uwagę, począwszy od atrakcyjnych ksenonowych 

lamp przednich aż po wyraziste lampy tylne, wykonane w najnowszej  

technologii diodowej.

Lepsza widoczność i wyrazisty kształt dzięki lampom 
przednim ze światłami ksenonowymi i diodami LED

Starannie 

ukształtowane 

diodowe lampy 

tylne wieńczą tył  

i boki pojazdu, 

podkreślając 

efektowną linię 

nadwozia

Stylistyka



Poznaj kolejnego członka rodziny. Kia Carens zapewni swobodę  

i możliwość spędzania czasu z najbliższymi. 

RODZINA
Funkcjonalność i relaks



Wszechstronnie uzdolniona
Uniwersalność to znak firmowy pojazdów segmentu MPV. Dlatego właśnie Kia Carens zapewnia  

obszerne wnętrze, mnogość konfiguracji miejsc siedzących oraz mnóstwo pomysłowych schowków. 

Ale to nie wszystko. Jej wnętrze zaskoczy Cię również niezwykle efektownym wyglądem.



Jako samochód segmentu MPV, Kia Carens potrafi sprostać 

najróżniejszym potrzebom. Dzięki doskonałemu rozplanowaniu 

przestrzeni jej wnętrze jest nie tylko obszerne, ale i wielofunkcyjne. 

To niezwykłe auto otacza również wyjątkowo przyjazna aura, która 

już od pierwszej chwili wprawia w doskonały nastrój.

PRZESTRONNOŚĆ
Elastyczność i nowoczesność

Miłe i przyjazne wnętrze można dodatkowo uatrakcyjnić sterowanym elektrycznie 
oknem dachowym, sięgającym od szyby czołowej aż po drugi rząd siedzeń. 
Takie rozwiązanie pozwala cieszyć się w ciepłe, pogodne dni naturalnym światłem  
i świeżym powietrzem.

Panoramiczne okno dachowe



Przyjemność z jazdy przede wszystkim
Kia Carens otwiera wspaniałą perspektywę. Niska krawędź szyby czołowej i optycznie poszerzająca wnętrze deska 

rozdzielcza gwarantują znakomitą widoczność. Komfort kierowcy zapewnia ergonomicznie zaprojektowany kokpit 

oraz intuicyjnie rozmieszczone przyciski i włączniki.



Podróżuj w pierwszej klasie
Carens w wersji zarówno 5-, jak i 7-miejscowej może poszczycić się bogactwem możliwości aranżacji wnętrza.  

Mnogość wariantów rozplanowania kabiny zapewnia swobodę konfiguracji miejsc siedzących oraz przestrzeni 

bagażowej. Aby podnieść komfort i wygodę, drugi rząd foteli wyposażony jest w wygodny mechanizm składania oparć. 

Dźwignia pozwala przesuwać fotele do przodu, ułatwiając tym samym dostęp do trzeciego rzędu siedzeń.
wersja 7-miejscowa

Beżowa tapicerka z tkaniny (S, M)

Beżowa tapicerka z tkaniny (L, XL)

Beżowa tapicerka skórzana (XL - opcja)

Kolorystyka wykończenia wnętrza 
Praktyczność może być efektowna. Szerokie zastosowanie najlepszych materiałów,  

chromowane wykończenia i wysokiej jakości tapicerka w kilku harmonijnie zestawionych 

wariantach kolorystycznych sprawiają, że wnętrze Kia Carens jest atrakcyjne i eleganckie. 

Czarno-beżowa kolorystyka kabiny dopełnia charakteru subtelnej elegancji.



5 miejsc — 5 gwiazdek
Carens w wersji zarówno 5-, jak i 7-miejscowej może poszczycić się bogactwem możliwości aranżacji 

wnętrza, które zapewniają swobodę konfiguracji miejsc siedzących oraz przestrzeni bagażowej. 

Jednym z rozwiązań są trzy składane osobno fotele drugiego rzędu.

Czarna tapicerka z tkaniny (S, M)

Czarna tapicerka z tkaniny (L, XL)

Czarna tapicerka skórzana (XL - opcja)

wersja 5-miejscowa

Kolorystyka wykończenia wnętrza 
Utrzymana w odcieniach czerni tapicerka ze standardowej tkaniny lub opcjonalnej skóry 

oraz czarne, miękkie w dotyku materiały wykończeniowe sprawiają, że wnętrze Carensa jest  

wyraziste i nowoczesne.



Przestrzeń NA CO DZIEŃWystarczy chwila, by dostosować 

wnętrze Kia Carens do przewozu 

nieporęcznych przedmiotów lub 

rodzinnych zakupów.

Złożony fotel 
pasażera oraz 
fotele drugiego  
i trzeciego 
rzędu

Dla mnie
Miejsca dla 
7 osób

Dla dzieci

Przestrzeń na WEEKEND Duża przestrzeń bagażowa oraz swoboda ustawienia foteli 

zapewnią komfort podróżowania podczas każdej wycieczki. 

Częściowo złożony drugi i całkowicie złożony 
trzeci rząd foteliZłożone fotele drugiego i trzeciego rzędu

Dla nas
Na różne okazje



Wysuwane podparcie pod uda  Elektrycznie wysuwane podparcie pod uda  
w fotelu kierowcy zapewnia pełen komfort prowadzenia nawet wysokim 
osobom. 

Fotel kierowcy
Fotel kierowcy z elektrycznie regulowanym 
podparciem odcinka lędźwiowego 
kręgosłupa podnosi komfort prowadzenia  
i zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas 
długiej jazdy. Elektryczna regulacja fotela  
w 10 płaszczyznach umożliwia jego 
wygodne dopasowanie do potrzeb 
kierowcy. 

Usiądź wygodnie, zrelaksuj się i ciesz się jazdą
Nawet jeżeli wszystkie fotele będziesz wykorzystywać tylko od czasu do czasu, z chwilą 

gdy je rozłożysz, przekonasz się o ich funkcjonalności. Wszystkie siedzenia zostały starannie  

zaprojektowane tak, by zapewnić najwyższy komfort użytkowania.

Składane oparcie  Składane do przodu oparcie fotela pasażera zapewnia 
dodatkową przestrzeń bagażową, pozwalająca przewozić przedmioty  
o długości do 215 cm. 

Przesuwane fotele drugiego rzędu   Każdy z trzech foteli drugiego rzędu 
można indywidualnie przesuwać w przód i w tył, zapewniając komfort 
pasażerom lub powiększając przestrzeń bagażową. Fotele zewnętrzne mogą 
być również podgrzewane.

Wentylowane i podgrzewane fotele  Fotele przednie chłodzone zimnym 
powietrzem zapewnią kierowcy i pasażerowi dodatkowy komfort w upalne 
dni. Gdy temperatura na zewnątrz spada, jednym przyciskiem można włączyć 
3-stopniowe podgrzewanie obu foteli przednich.

Duża przestrzeń bagażowa   Drugi rząd foteli wyposażony jest w wygodny 
mechanizm składania oparć, ułatwiający dostęp do foteli trzeciego rzędu. Przy płasko 
złożonych fotelach drugiego i trzeciego rzędu Kia Carens oferuje przestrzeń 
bagażową o pojemności 1650 l.

Roleta przedziału bagażowego   Roleta pozwala zasłonić zawartość bagażnika przed 
ciekawskimi spojrzeniami.

Składane stoliki   Pasażerowie drugiego rzędu siedzeń 
mają do dyspozycji praktyczne składane stoliki 
z uchwytami na kubki, zamontowane w oparciach foteli 
przednich.

Pojemny schowek pod podłogą bagażnika  Obszerny 
schowek pod podłogą tylnej części samochodu ułatwia 
przewożenie drobnych przedmiotów z zachowaniem 
porządku w bagażniku (dostępny tylko dla wersji 
5-miejscowej).

Uchylna pokrywa schowka pod podłogą bagażnika 
Pozwala częściowo otworzyć schowek, w którym znajduje 
się miejsce na schowanie rolety przedziału bagażowego. 

Chłodzony schowek po stronie pasażera   Schowek 
przedni o pojemności 8-litrów ma funkcję chłodzenia, 
przydatną podczas przewożenia napojów czy łatwo 
psujących się produktów.

Schowek pod podłogą  Dodatkowe miejsce do 
przewożenia drobnych przedmiotów, usytuowane pod 
podłogą foteli drugiego rzędu.

Konsola centralna   W konsoli przewidziano dwa 
bezpieczne i łatwo dostępne uchwyty na pojemniki  
z napojami. Schowki w dolnej części konsoli oraz 
środkowym podłokietniku zapewniają dużo miejsca na 
przedmioty osobiste.



Inteligentne rozwiązania 
podnoszące komfort jazdy
Szeroka gama inteligentnych rozwiązań oraz intuicyjnie rozmieszczone  

elementy sterowania dostarczają aktualnych danych dotyczących jazdy 

oraz zapewniają znakomitą rozrywkę, a także nieocenioną pomoc podczas  

parkowania. 

Komputer pokładowy z ekranem TFT LCD
Czytelny wyświetlacz, usytuowany w centralnej części zestawu 
wskaźników typu Supervision, prezentuje ważne dla kierowcy 
informacje, takie jak ostrzeżenia o niedomkniętych drzwiach  
i przypomnienia o przeglądach okresowych.  

Nawigacja satelitarna oraz najwyższej klasy 
system dźwiękowy W skład systemu wchodzi 7-calowy 
ekran dotykowy LCD wyświetlający obraz z kamery cofania, funkcja 
rozpoznawania mowy oraz zestaw głośnomówiący ze złączem 
Bluetooth®. Koneserzy muzyki z pewnością docenią najwyższej 
jakości system dźwiękowy z 6 głośnikami, osobnym głośnikiem 
niskotonowym, 8-kanałowym wzmacniaczem zewnętrznym.

Przednie i tylne czujniki parkowania 
Samochód można  opc jona ln ie 
wyposażyć w przednie i tylne czujniki 
parkowania. Jeżeli podczas parkowania 
pojazd niebezpiecznie zbliża się do 
przeszkody, czujniki ostrzegają 
kierowcę sygnałem dźwiękowym  
o narastającej intensywności.

Kia Auto Park Assist
Asystent parkowania równoległego 

Asystent parkowania równoległego 
znakomicie ułatwia wykonywanie 
tego trudnego manewru. Układ 
rozpoznaje przestrzeń odpowiednią 
do zaparkowania i sam obraca 
kierownicą, pozostawiając kierowcy 
jedynie sterowanie prędkością  
i zmianę biegów, na podstawie 
wskazań na wyświetlaczu zestawu 
wskaźników typu Supervision.

Kamera cofania  Zależnie od wersji wyposażenia, trudne manewry 
parkowania ułatwia 4,3-calowy lub 7-calowy wyświetlacz obrazu  
z kamery cofania.

System dźwiękowy z radioodbiornikiem z funkcją RDS, 
odtwarzaczem płyt CD i plików MP3  Nowoczesny system audio 
umożliwia słuchanie muzyki zarówno z odtwarzacza płyt CD, iPoda, jak 
również odtwarzacza plików MP3 poprzez złącza AUX/USB.  
Dostępny jest również system audio z 4,3-calowym kolorowym 
ekranem dotykowym TFT LCD.



Nasz priorytet to bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Dlatego projektując Kia Carens nie zapomnieliśmy o całej gamie innowacyjnych 

rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo jazdy. Aby zapewnić podróżującym najwyższy stopień ochrony, przeprowadziliśmy odpowiednie 

symulacje komputerowe oraz testy zderzeniowe.

Bezpieczna Kia Carens

Układ wspomagający ruszanie 
na wzniesieniu (HAC) 

Podczas ruszania na wzniesieniu 
układ automatycznie włącza 
hamulce, zapobiegając stoczeniu 

się pojazdu do tyłu. 

Doświetlanie zakrętów
Po obróceniu kierownicy dodatkowe żarówki 
oświetlają obszar przed pojazdem, ułatwiając 
manewrowanie w ciemnościach.

Układ ostrzegający przed niezamierzonym 
opuszczeniem pasa ruchu 
Jeżeli samochód w sposób niezamierzony zaczyna zjeżdżać  
z prawidłowo oznakowanego pasa ruchu, rozlega się dźwięk 
ostrzegawczy. Położenie samochodu względem pasa ruchu 
nadzorowane jest przez kamerę umieszczoną na szybie czołowej. 

Kia Lane Assist

6 poduszek powietrznych 
Przednie i boczne poduszki powietrzne 
kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki 
powietrzne ograniczają ryzyko urazu wtedy, 
gdy kolizja jest nieunikniona.

Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)     
W sytuacji gwałtownego hamowania układ ESC steruje 
hamowaniem każdego koła z osobna. Jednocześnie obniża on 
moc silnika, pomagając w ten sposób w zachowaniu kontroli 
nad samochodem i powróceniu na zamierzony tor jazdy.

System podpowiedzi ruchu kierownicy (VSM) 
Układ VSM współpracuje z układem kierowniczym wspomaganym silnikiem 
elektrycznym (MDPS), zapewniając stabilność podczas hamowania  
na zakrętach, zwłaszcza na śliskich i wyboistych nawierzchniach.

System wspomagania hamowania (BAS) 
Układ BAS analizuje szybkość naciskania pedału hamulca, wykrywając 
sytuacje hamowania awaryjnego. W koniecznych przypadkach przykłada 
pełną siłę do hamulców, skracając tym samym drogę hamowania pojazdu.



Gamę jednostek napędowych Kia Carens tworzy jeden silnik 

wysokoprężny oraz dwa silniki benzynowe — wszystkie one  

są nowoczesne, wykorzystują innowacyjne rozwiązania  

techniczne i odznaczają się wysokimi osiągami.

6-biegowa przekładnia automatyczna
Ta skrzynia biegów opracowana przez 
Kia Motors odznacza się zwartą 
konstrukcją, niską masą, niezawod-
nością i komfortową zmianą przełożeń. 

6-biegowa przekładnia mechaniczna
Specjalny przycisk na dźwigni 
wyłączający bieg wsteczny oraz 
krótkie skoki przełożeń pozwalają 
szybko i precyzyjnie zmieniać biegi.

Przycisk start/stop
Nowoczesne rozwiązanie 
pozwala zapomnieć 
o kłopotliwym szukaniu 
kluczyka. Prosty w obsłudze 
przycisk uruchamia i wyłącza 
silnik.

Nadzwyczajna efektywność

Ergonomiczny pedał przyspieszenia
Zamontowany w podłodze umożliwia 
wygodne, naturalne ustawienie stopy 
kierowcy, podnosząc tym samym 
komfort prowadzenia — szczególnie 
podczas długiej jazdy.

Ekonomiczny silnik z bezpośrednim 
wtrysk iem benzyny ,  l ekk im 
aluminiowym blokiem i podwójnym 
układem CVVT (zmiennych faz 
rozrządu) łączy dobre osiągi z niskim 
zużyciem paliwa.

Dostępny w dwóch wariantach 
charakterystyk i ,  zaawansowany 
technicznie s i ln ik  wysokoprężny 
wyposażony w turbosprężarkę o zmiennej 
geometrii zapewnia cichą pracę, niskie 
zużycie paliwa, dużą moc i wysoki moment 
obrotowy.

Silnik 1.7 Diesel
115 KM – 260 Nm – 129 g/km CO2 
136 KM – 330 Nm – 134 g/km CO2 

Silnik 2.0 GDI
166 KM – 210 Nm – 169 g/km CO2 

Najmocniejszy w gamie, lekki silnik  
z bezpośrednim wtryskiem benzyny, 
układem CVVT (zmiennych faz 
rozrządu) i obniżającym tarcie 
wewnętrzne przesunięciem osi wału 
korbowego.

Silnik 1.6 GDI 
135 KM – 165 Nm – 159 g/km CO2 



Rolety szyb bocznych w drzwiach 
tylnych  Zapobiegają nadmiernemu 
nasłonecznieniu w upalne dni i pomagają 
utrzymać komfortową temperaturę we 
wnętrzu pojazdu.

Światła przeciwmgielne    Wbudowane w 
zderzak przedni światła przeciwmgielne 
podnoszą zarówno bezpieczeństwo jazdy, 
jak i atrakcyjność nadwozia. 

Przenośna latarka   Ładowana przez 
podłączenie do tradycyjnego gniazda 
elektrycznego. Może służyć jako 
oświetlenie przestrzeni bagażowej.

Elektromechaniczny hamulec postojowy  
Tradycyjna dźwignia hamulca ręcznego 
została zastąpiona przyciskiem, który 
aktywuje hamulec.

Nawiewy powietrza dla pasażerów   
drugiego rzędu    Umieszczone w tylnej 
części konsoli centralnej, zapewniają 
pasażerom tylnych siedzeń komfort  
i  możliwość korzystania z funkcji 
ogrzewania i chłodzenia.

Kia Flex Steer™   Pozwala wybierać 
pomiędzy komfortowym, normalnym  
a sportowym trybem wspomagania 
kierownicy.

Lusterka zewnętrzne   Elektrycznie 
sk ładane ,  wyposażone  zosta ły  
w kierunkowskazy z diodami LED oraz 
dodatkowe lampki oświetlające podłoże.

System dostępu bezkluczykowego 
“Kia Smart Key”  Jeżeli  masz  
w kieszeni lub gdzieś przy sobie inte-
ligentny kluczyk, drzwi odblokowują 
się po naciśnięciu przycisku w klamce. 

Więcej przestrzeni 
dla dobrych rozwiązań

Kia Carens odznacza się nie tylko przestronnością wnętrza, 

ale również mnogością rozmaitych udogodnień. Ten elegancki  

samochód segmentu MPV zaskakuje mnogością praktycznych 

funkcji, które wydatnie podnoszą komfort podróżowania.

Dwustrefowa klimatyzacja automaty-
czna  Kierowca i pasażer mają możliwość 
ustawienia różnych temperatur. 
Dodatkowo automatyczny nawiew 
samodzielnie osusza szybę czołowa. 

Podgrzewana kierownica z przyciskami zdalnego sterowania  W mroźne poranki 
szybko ogrzeje dłonie kierowcy. Przyciski zdalnego sterowania pozwalają — nie 
odrywając wzroku od drogi — regulować głośność systemu dźwiękowego, obsługiwać 
połączenia telefoniczne za pomocą łącza Bluetooth® czy ustawiać tempomat.
Łopatki zmiany biegów  Umożliwiają zmianę biegów bez odrywania dłoni od 
kierownicy — sekwencyjna zmiana przełożeń zapewnia emocje sportowej jazdy.

Funkcja automatycznego odparo-
wywania przedniej szyby   Czujniki 
monitorujące obecność skroplonej pary 
wodnej na szybie czołowej w razie 
potrzeby automatycznie włączają funkcję 
nawiewu.



Zawsze patrzymy w przyszłość

7-letnia gwarancja Kia Motors
Samochody marki Kia są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami 
przemysłu motoryzacyjnego, a ich wyjątkowa jakość pozwoliła Kia Motors  
na zaoferowanie pionierskiej na rynku 7-letniej gwarancji. Nowa Kia Carens 
objęta jest gwarancją na 7 lat lub 150 000 km przebiegu (do 3 lat bez 
ograniczeń przebiegu, powyżej 4 lat do 150 000 km). Jeżeli samochód 
poddawany był regularnym przeglądom gwarancyjnym, gwarancja ta jest 
bezpłatna i przechodzi na kolejnych właścicieli.

Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki określone są w książce gwarancyjnej.

W firmie Kia jesteśmy dumni z tego, że staramy się sprostać oczekiwa-
niom i wyzwaniom XXI wieku. Stosujemy innowacyjne technologie, które 
w znaczący sposób podnoszą wydajność energetyczną. Inwestujemy  
w badania nad pojazdami hybrydowymi, elektrycznymi i napędzanymi 
ogniwami paliwowymi. Projektując samochody z myślą o ich  
recyklingu, a tym samym zwiększając poziom odzysku surowców 
wtórnych, jak również podnosząc ich wydajność energetyczną oraz 
stosując paliwa niskowęglowe, dbamy o ekologię podczas całego cyklu  
życia naszych pojazdów.

W miarę możliwości stosujemy materiały pochodzące z odzysku  
i łatwo przetwarzalne. Nawet w ostatniej fazie życia pojazdu, jednym  
z naszych celów w zakresie ochrony środowiska jest odbiór samochodów 
od właścicieli i ich utylizacja. Również podczas samej utylizacji substancji  
szkodliwych oraz odzyskiwania surowców wtórnych stosujemy  
technologie przyjazne środowisku. Podsumowując, jesteśmy  
zdeterminowani, by znaleźć rozwiązania, które zagwarantują niższe 
zużycie energii i przyczynią się do walki ze zmianami klimatycznymi.

KOLORY NADWOZIA
Wybieraj spośród 8 eleganckich i ponadczasowych kolorów nadwozia, które podkreślają atrakcyjność Kia Carens.

Titanium Silver perłowy metalik (IM)

Black Cherry perłowy (9H)

* Lakier Inferno Red dostępny w późniejszym terminie

Newport Blue perłowy (KU9)

Clear White solid (1D) Bright Silver metalik (3D)

Galaxy Brown perłowy metalik (K7N)

Celestial Silver perłowy metalik (K3Y)

225/45R  
17" obręcze 

ze stopu lekkiego

205/55R 
16" obręcze stalowe 

205/55R  
16" obręcze 

ze stopu lekkiego 

225/45R  
18" obręcze 

ze stopu lekkiego
(Niedostępne z silnikiem 

1,6 GDI)

KOŁA
4 nowe obręcze kół sprawiają, że Carens wygląda niezwykle dynamicznie

Inferno Red metalik* (AJR)



www.kia.com

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy  
i sporządzone są według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Zawarte dane zostały zebrane przy 
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre 
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą nie być dostępne na rynku polskim. 
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów 
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach 
samochodów marki Kia.”

Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod 
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały 
w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE. 
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po 
zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.2013.1162 j.t.  ze zm .). 
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji 
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

7 lat / 150 000 km gwarancji. 
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki 
określone są w książce gwarancyjnej.


