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Rugalmas. 
A kulturált dízel-
motor a Carens 
egyik legpozití-
vabb pontja

ELNYOMTA A KONKURENCIA

Jellegzetes Kia. Csak a szélérzékenység 
követel nagyobb odafi gyelést a vezetőtől

FOTÓK: PINTI ATTILA

A 
kompakt, gyakran 
hétszemélyesként 
is elérhető buszli-
muzinokat sokáig a 
stabil, de unalmas 
munkahellyel és az 

egyre gyarapodó családdal asszoci-
álták – aki ilyet vezetett, arról lerítt, 
hogy karrierje nagyjából csúcsra ért, 
nem kockáztatja holmi gyorshajtás-
sal egyrészt a monotonságot kö-
vetelő irodai munkáért kapott tuti 
fi zetséget, másrészt az utódok testi 
épségét. Apu, anyu és a gyerekek 
utaznak a végtelen országúton száz-
ra belőtt tempomattal, miközben 
dalolnak tapsolva, mosolyogva – az 
úgynevezett MPV-kategória közhe-
lyek korlátai közé szorított reklámjai 
szinte kivétel nélkül erről szóltak. 
Aztán történt valami, és az ormót-
lan bódékat egyre esztétikusabb 
kasztnik váltották, az autók imboly-
gásmentes futóművet kaptak, az 
ügyfélkör kibővült, az MPV-vásár-
lók átlagéletkora zuhanni kezdett. 
Bebizonyosodott, hogy az egyterű 
egy fi atal baráti társaság sízős hét-
végéjéhez, tengerparti kiruccanásá-
hoz vagy országjáró túrázásához is 

„menő” tud lenni. A Kia Carens is 
ilyen: több karosszériakivitel előnyét 
úgy kovácsolta egybe, hogy nehéz 
rajta negatívumot találni.

Ritkaságszámba menő

A Kiának dél-koreai gyártóként ko-
moly erőfeszítéseket kellett tennie 
azért, hogy megvethesse a lábát az 
európai piacon – hosszú évekig volt 
is egy bizonyos fokú fenntartás vele, 
illetve a testvér Hyundai-jal szemben, 
amihez az Opel-alapokkal Chevrolet-
té „átvedlett”, szintén dél-koreai Dae-
woo bukása is nagyban hozzájárult. 
Az igazán szilárd alapokat a Ceeʼd 
tette le, onnan pedig már meredeken 
ívelt felfelé a keletiek pályafutása. 
Manapság az éppen az MPV-kategó-

riából vásárlókat elhappoló szabad-
időautók, hobbiterepjárók (SUV) 
között hódító Sportage a Kia sláger-
modellje, Carensből a romániai köz-
utakon csak elvétve lehet látni. Telje-
sen indokolatlanul.

Élet a franciákon, németeken túl

A kompakt buszlimuzinok képviselői 
közül talán a VW Touran, a Reanult 
Grand Scénic és a Ford C-Max a legis-
mertebb, holott a Carens mind helykí-
nálat, mind felszereltség és menetdi-
namika terén hozza a francia–német 

Sokáig összeegyeztethetetlennek bizonyult a kompakt egyterű kate-
góriában, hogy egy autó kimagasló helykínálatához elfogadható, sőt 
meggyőző vezetési élmény társuljon. Ennek megfelelően a többgyerme-
kes családfők közlekedési és szállítási eszközének tekintett gépeknél 
korábban a tervezők nem is fordítottak figyelmet arra, hogy ne legyen 
siralmasan unalmas például egy szerpentin megmászása. Az újabb ge-
nerációs egyterűek azonban ebből a szempontból is szintet léptek.
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