
Az új Kia



Csak rajtunk múlik, mennyire 
élünk teljes életet.
Köszöntjük a Kia világában!

Az élet csodálatos. Mozgalmas, kiszámíthatatlan, és min-

den pillanatában izgalmas. Akármi történik, akármerre jár, 

akármit fedez is fel, a Kiára mindig számíthat.

A Kia munkatársaiként nem kisebb életcélt tűztünk ki 

magunk elé, mint hogy aktívan hozzájáruljunk egy szebb 

jövőhöz. Ezért tervezünk és építünk olyan autókat, amelyek 

révén vadonatúj távlatokat fedezhet fel. Lenyűgöző forma-

tervű, fejlett technológiájú autókat, tele okos megoldások-

kal. Autókat, amelyek kiemelkedő minőségéről a páratlan, 

hétéves garancia tanúskodik. Bármit is teszünk, mindig egy 

cél lebeg a szemünk előtt: hogy minduntalan felülmúljuk  

az Ön elvárásait. Ezt úgy nevezzük: „A meglepetés ereje.”

Kérjük, tartson velünk, és engedje, hogy meglepjük Önt.



    Az Optima modellcsalád 

Innováció minden formában.
Jellegzetes formaterv. Innovatív technológia. Bőséges kényelem. Az új Kia Optima család minden 

egyes tagja kiemelkedő tulajdonságokkal bír, így Ön mindig célba ér, bármerre vezet is az útja... 
Üzleti utazás, családi kirándulás, vagy örömautózás. Bármelyiket választja – a kifinomult szedánt, 

a tágas Sportswagont vagy a környezetbarát plug-in hibridet –, az Optima kiemelkedő minősége, 
összetéveszthetetlen stílusa és lenyűgöző kényelme még ihletgazdagabbá tesz minden utazást. 

4 5



 Dinamikus sziluettjével és lenyűgözően sportos oldalfalával az Optima valóban friss színt hoz  
a kategóriába. A tetszetős LED-es hátsó lámpatestek, a merész légterelők, és a kipufogó, 

valamint a lökhárító alsó fele környékén látható, egyedi krómozott részletek kiemelik a modell 
természetes szépségét. A szembeötlő, 17 colos, mart felületű keréktárcsák gondoskodnak arról,  

hogy a legapróbb részletek is maximálisan stílusosak legyenek.

17 colos keréktárcsák lenyűgöző mart felülettel

     Külső formaterv 

Merész. És szép.
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Kecses vonalai, kifinomult formavilága és magabiztos kiállása teszi olyan karakteressé a Kia Optima 
megjelenését. A bőséges méretek kiemelkedő stabilitást, vezethetőséget, kényelmet és helykínálatot 
eredményeznek. Nézze meg közelebbről, és még több, lenyűgözően innovatív ötletre talál rá.  
A karakteres Kia hűtőmaszk összetéveszthetetlen megjelenést kölcsönöz a modellnek;  
a merész stílust a látványos rajzolatú fényszórók, valamint az ablakokat díszítő,  
szemkápráztató króm részletek teszik teljessé.

Külső formaterv

Első benyomás, amely hosszan tart.
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Fedezze fel a kényelem vadonatúj dimenzióját az új Optima fedélzetén. A kiváló minőségű, 
puha tapintású anyagok a kifinomultság új szintjét képviselik; a fényes fekete dekorelemek 

még stílusosabbá teszik a beltér megjelenését. Az intelligens kialakítású, vezetőcentrikus 
utastérnek köszönhetően a sofőr mindig biztos lehet abban, hogy mindent ott talál majd, 

ahol arra szüksége van.

     Belső kialakítás

Nyugodt, vagány, és végtelenül 
kényelmes.
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 Az Optima puha tapintású belső tere a lehető legtöbb 
férőhelyet, ráadásul maximális kényelmet kínál. A bőséges 

méreteknek köszönhetően könnyedén elhelyezkedhet, és átadhatja 
magát az utazás élvezetének. Az olyan zseniális ötletek, mint  

a memóriás, szellőztethető ülések kényelmessé, jól temperálttá teszik 
az utazás minden percét. Végezetül az optimalizált hangszigetelésnek 

köszönhetően az utastérben mindig üdítő nyugalom vár Önre.

1. A 8 irányban, motorosan állítható első üléseket a vezető oldalán 4, az utasén 2 irányban

    állítható deréktámasz teszi maximálisan kényelmessé.

2. A fűthető és szellőztethető ülések nyáron kellemesen hűsítenek, télen pedig otthonos meleget

     varázsolnak az utastérbe.

3. Az integrált ülésmemória rendszer még kényelmesebbé teszi az utazást: megjegyzi a vezetőülés 

     és a külső visszapillantó tükrök ideális pozícióját.

    Belső kialakítás

Élettér.
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Az Optima GT Line nem szégyenlős megmutatni a sportos oldalát: bővelkedik látványos, 
szemkápráztató részletekben. A karakteres látványt merész LED-es fényszórók, fekete keretű 

hátsó lámpatestek, tetszetős küszöbtoldatok, dupla kipufogóvég és sportos lökhárítók teszik 
még merészebbé. A Kia jellegzetes hűtőmaszkja és a 18 colos könnyűfém keréktárcsák szintén 

lenyűgözően stílusossá teszik az autó megjelenését.

A jellegzetes, ultramodern LED-es fényszórók tökéletes látási viszonyokat teremtenek, míg a dinamikus 

kanyarfényszóró a kanyar íve felé irányítja a fényt, ezzel javítva tovább a megvilágítást.

     GT Line külső formaterv

A legjobb pontokon sportos.
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    GT külső formaterv

Izgalomra született.
Vannak sportos autók - és van az új Optima GT. A GT minden irányból lenyűgöző: éles kontúrok, 

sportos vonzerő, és egy sor csodálatos részlet - mint például a 18 colos könnyűfém kerék- 
tárcsák, a piros féknyergek, a lenyűgöző küszöbtoldatok vagy a dupla kipufogóvég.  

A csomagot a 238 lóerős 2.0 T-GDI benzinmotor teszi teljessé – így találkozik  
az Optima GT-ben a komoly teljesítmény és a maximális kifinomultság.
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 Az Optima GT és GT Line modellek kecses belső terének nehéz ellenállni. A kényelmet rendkívül 
divatos, puha tapintású anyagok és pihentető hangulatvilágítás fokozzák, míg a műszeregység 

praktikus sport üzemmódja tájékoztatja a vezetőt a sebességről, a forgatónyomatékról és a 
töltőnyomásról. A rengeteg kényelmi funkciót természetesen stílusos megoldások kísérik: a D-alakú 

kormánykerék, az alumínium pedálok, a határozottan sportos ülések mellett számos további részlet 
gondoskodik az izgalomról.  

1. Alumínium pedálok: stílusos kidolgozás gondoskodik a részletekbe menő kifinomultságról

2. Műszeregység GT üzemmód képernyővel: a fedélzeti számítógép 4,3 colos képernyőjén megjeleníthető a sebesség, 

    a forgatónyomaték, valamint a töltőnyomás, így a legfontosabb információk mindig a vezető keze ügyében vannak.

    GT és GT Line belső kialakítás

Sportos, tágas és ellenállhatatlan.
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 Az élet jóval tartalmasabb, ha magunk dönthetjük el, mire használjuk.  
Az új Optima fedélzetén mindig számíthat a helykínálatra és a rugal- 

masságra, köszönhetően a bőségesen méretezett csomagtartónak,  
a sokoldalú, egyetlen mozdulattal síkba dönthető üléseknek, és az utastér 

okosan kidolgozott méretezésének, ami a lehető legtágasabbá, egyszersmind 
legkényelmesebbé teszi a belső teret. A kiegészítő részletek még praktikusabbá 

teszik az autót -  ilyenek a padló alatti tárolórekeszek, az állítható csomagrendező 
sínrendszer, vagy a kéz nélkül nyitható, intelligens csomagtérajtó.

1.  Tágas csomagtartó 40:20:40 arányban osztott ülésekkel: a hátsó ülések osztva, síkba dönthetők, 

    így gond nélkül elférnek az autóban az utasok és a csomagok.

2.  Csomagrögzítő háló: biztonságosan szállíthatja a nagyobb tárgyakat vagy házi kedvenceit a praktikusan 

      kezelhető csomagrögzítő háló segítségével, amely menet közben megakadályozza a csomagok 

     elmozdulását.

3.  Állítható csomagrögzítő sínrendszer: a függőleges sínelemek megakadályozzák a csomagok csúszkálását.

      A beilleszthető rugalmas alumínium rudakat egyenként szabályozva a legkülönfélébb méretű és jellegű 

       csomagok biztonságosan rögzíthetők. A kerek tárgyak rögzítésére praktikus szíjak szolgálnak, a sínekbe 

        akasztófülek is illeszthetők

           Praktikum és helykínálat

   Rugalmas. 
Alkalmazkodó. Tágas.
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Ha hajtásláncokról van szó, az új Kia Optima a lehetőségek széles választékát kínálja. Kifinomult 
benzines és dízelmotorok állnak rendelkezésére, köztük a 163 lóerős, 2,0 literes benzinmotor,  
a 180 lóerős benzines turbómotor, vagy a 136 lóerős 1,6-os dízel erőforrás. Akármelyik mellett 
dönt, biztos lehet abban, hogy autója csodálatosan finom járású, csendes és takarékos lesz.

1.  7 fokozatú duplakuplungos sebességváltó (DCT): A dízelmotorhoz és az 1.6 T-GDI benzinmotor-

hoz még sportosabb és élvezetesebb vezetési élményt nyújtó, hétfokozatú duplakuplungos 

sebességváltó is rendelhető.

2.  6 fokozatú kézi sebességváltó: Gyorsabb, jobb és finomabb – a hatfokozatú kézi 

sebességváltóval még élvezetesebb a vezetés. 

3.  Fékenergia-visszanyerő rendszer: Az Optima fékenergia-visszanyerő rendszere az 

ISG start-stop rendszerrel együtt áll rendelkezésre. Az üzemanyag-takarékos, CO2-

csökkentő ISG rendszer egyszerre kíméli a környezetet és az Ön pénztárcáját:  

a technológia leállítja a motort, ha a sebességváltó üresben van, és Ön 

felengedi a tengelykapcsolót. A fékenergia-visszanyerő rendszer már akkor 

bekapcsol, amikor a vezető felemeli lábát a gázpedálról: visszanyeri  

a máskülönben elvesző mozgási energiát, és az akkumulátort tölti vele.

Hajtásláncok

Intelligens, finom járású motorok.

GT motor 

A lenyűgözően robbanékony 2.0 T-GDI motor 238 LE csúcs- 
teljesítménye kiemelkedő menetteljesítményeket, dinamikus  
és élvezetes vezetést ígér.

 Hatfokozatú automata sebességváltó

Finom gyorsítóképesség, dinamikus sebességváltások, 
takarékosság – ezt kínálja a hatfokozatú automata  
sebességváltó.
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Helyezkedjen el kényelmesen, és élvezze a csodálatosan finom utazást. Az Optima  
futóműve még pontosabb reakciókat, még kezesebb irányíthatóságot kínál, függetlenül  

az útviszonyoktól. Ugyanakkor a strapabíró első kerékcsapágyak és a nagyobb, kettős hátsó, 
alsó lengőkarok minden eddiginél kifinomultabb rugózást és vezethetőséget kínálnak.

Az új Optima számára a biztonság mindennél fontosabb: nem véletlenül emeli magasra a 
lécet az utasok védelmét szolgáló anyagok és funkciók terén. Az utascellát a fémötvözetek 

és szerkezeti ragasztók innovatív alkalmazása teszi merevebbé, a részletekbe menő 
figyelemnek köszönhetően a vezető és utasai kiemelt védelmet élvezhetnek.

      Kezelhetőség

Mindig Ön irányít.
     Védelem 

Mindenre kiterjedő védelem.

Előfeszített, lineáris 
lengéscsillapítók (PLD)

A jobb rugózási kényelmet szolgálja az alapkivitelű, 
előfeszített lineáris lengéscsillapító, amely a jobb csillapítás 

érdekében a szelepek rendkívül gyors nyitását és zárását 
teszi lehetővé. Az innovatív dugattyúkialakítás csökkenti 

a zajszintet, a még jobb komfort érdekében a karosszéria 
rezgései csillapítottak.

Elektronikus szabályozású 
felfüggesztés (ECS)

Az elektronikus szabályozású futómű valós időben reagál  
a menetkörülményekre, és a csillapítási jellemzőket változtatva 

biztosít optimális vezethetőséget és kényelmet. GT kivitelben 
alapfelszerelés, a GT-Line kivitelű, hétfokozatú DCT váltóval 

szerelt, dízelmotoros modellekhez külön rendelhető.

Fejlett ragasztóanyag

Az új Optima gyártása során 119 méternyi 
szerkezeti ragasztóanyagot alkalmaztunk, 

ami fokozott szerkezeti merevséget, 
valamint alacsonyabb zaj- és rezgésszintet 

eredményezett.

Melegen sajtolt komponensek

A karosszéria 16, nagy terhelésnek kitett pontján 
alkalmaztunk melegen sajtolt idomokat. Ez számottevően 

merevebb karosszériaszerkezetet eredményezett, ami jobb 
ütközésvédelmet, kedvezőbb menetdinamikát és csendesebb 

rugózást biztosít.

Fejlett, nagy szakítószilárdságú acél

Az új Optima karosszériája több mint 50%-ban ultra nagy 
szilárdságú acélból (AHSS) áll. A merev vázszerkezet még jobb 

védelmet kínál a vezető és az utasok számára. Ráadásul a 
szedán kivitelben a hátsó ülések mögött, a kalaptartó alatt 

kialakított, gyűrű alakú szerkezet alkotja a csomagtérnyílást, 
nagyban növelve a karosszéria merevségét, ami még jobb 

biztonságot, még nagyobb szilárdságot eredményez.

7 légzsák

Az utasok jobb védelmét és  
a sérülések esetleges mérsék- 

lését szolgálja az Optima vezető  
és utasoldali, két oldalsó, és két 

függönylégzsákja, valamint a minden 
modellen megtalálható, vezető oldali 

térdlégzsák.
Fogaslécre ható, elektromos 

kormányszervó (R-MDPS)
Feszes, precíz középállás, korábban nem tapasztalt, kezes 

irányíthatóság: ezt kínálja az innovatív, fogaslécre ható, elektromos 
kormányszervó (R-MDPS) Alapfelszerelés a dízel modelleken, illetve 

az Optima GT kivitelen.
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Az új Kia Optima Plug-in Hybrid és Optima Sportswagon Plug-in Hybrid izgalmat csempész  
a mindennapokba. Környezetbarát hibrid járműként üzemanyag-fogyasztásuk és károsanyag-

kibocsátásuk egyaránt alacsony - ám annál stílusosabbak! Az alaphangulatot dinamikus vonalak és 
sportos arányok teremtik meg; a látványos részletekbe menő figyelemnek köszönhetően az Optima 

Plug-in Hybrid modellek minden irányból lenyűgözők. 

1. Töltő csatlakozó: Szabványos európai csatlakozójának köszönhetően az Optima Plug-in Hybrid éppúgy feltölthető 

   a 220 voltos otthoni hálózatról, mint egy nyilvános töltőponton.

2. A LED-es első lámpatestek és a hűtőrács jellegzetes öko-kék eleme még merészebbé teszi az autó megjelenését, 

      miközben jobb megvilágítást és kedvezőbb energia-felhasználást kínál. 

    Plug-in Hybrid külső formaterv

Környezetbarát és divatos.
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 Plug-in hybrid jellemzők

Magasabb szintű hibrid teljesítmény.
A minden ízében lenyűgöző Optima Plug-in Hybrid és Optima Sportswagon Plug-in Hybrid a bizonyíték arra, 
hogy igenis lehetséges egyszerre takarékoskodni és szuverén menetdinamikának örvendeni. A modellek 
fejlett hajtáslánca egyesíti magában a takarékosságot és a dinamizmust. Elektromos üzemből gyorsan, 
zökkenőmentesen váltanak át hibrid (benzin/elektromos) üzembe, városi forgalomban éppúgy, mint  
az autópályán. 

1. A navigációs rendszer kijelzőjén jeleníthetők meg az olyan információk, mint az energiaáramlás,  

a vezetési stílus vagy az üzemanyag-takarékosság.

2. A fehér bőrkárpit csomag még stílusosabbá teszi az autó utasterét, pihentető, nyugalmat  

sugárzó környezetet teremtve.

3.  A műszeregység megjeleníti az aktuális üzemmódot (hibrid vagy elektromos) és az energiaáramlási 

diagramot.Az ECO-DAS vezetőtámogató rendszer részei a szabadonfutás támogatás (CG)  

és a prediktív energia-szabályozás (PEC) funkciók. Ezek az Optima navigációs rendszerével 

együttműködve képesek előre felmérni az útviszonyokat, és felismerni a takarékos  

közlekedésre kínálkozó lehetőségeket.

4. Tágas csomagtartó 40:20:40 arányban síkba dönthető ülésekkel. A hátsó üléseket síkba 

fektetve az Optima Sportswagon Plug-in Hybrid lenyűgöző 1574 literes csomagteret kínál.
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Az új Kia Optima vezetőközpontú belső tere könnyen kezelhető, biztonságos csatlakozási 
megoldásokat kínál. A vezeték nélküli töltőnek hála soha többé nem kell amiatt aggódnia,  

hogy lemerül telefonja, míg a Harman/Kardon audiorendszer prémium hangminőséget kínál.  
A navigációs rendszer 7 vagy 8 colos kijelzőjén kristálytisztán jelennek meg az útvonalak, és mivel  

a rendszerhez 7 éven át ingyenes* térképfrissítés jár mindig aktuális információknak örvendhet.

1. Supervision műszeregység 4,3 colos TFT-LCD kijelzővel:  

A merész, ikercsöves Supervision műszeregység 4,3 colos,  

színes TFT LCD kijelzője testre szabhatóan jeleníti meg az adatokat,  

az átlagos üzemanyag-fogyasztástól a navigációs útmutatásokig. 

2. Vezeték nélküli mobiltelefon töltő: Élvezze a vezeték nélküli töltés  

kényelmét. Helyezze QI technológiával ellátott vagy megfelelő tokba  

helyezett telefonját a padlókonzolra, és a töltés azonnal, kábelek nélkül  

megkezdődik. 

3. Harman/Kardon audiorendszer: A Clarify technológiával felszerelt,  

fejlett rendszer világszínvonalú hangzást kínál.  A szedán esetében a rendszer  

10 hangszóróból és egy 8 colos mélynyomóból áll; a Sportswagonhoz 8 hangszóró  

és egy 8 colos mélynyomó tartozik.

            Kapcsolódás

   Kapcsolja be. Csatlakozzon.
Mindig elérhető marad.

Érvényes minden új, navigációs rendszerrel 

rendelkező Kia modellre. Évente egyszer, 

összesen hat alkalommal.

*7 éven át 
ingyenes térképfrissítés
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  Kia kapcsolt szolgáltatások

Hol? Mikor? Hogyan? 
A választ itt találja.

A TomTom Live szolgáltatásra épülő Kia kapcsolt szolgáltatásokkal felszerelt, új navigációs rendszer 
pontosságával és kiváló minőségével új mércét állít az útvonal-információ terén. Folyamatos kapcsolatot tart 

fenn a külvilággal, és minden eddiginél több hasznos információval szolgál. A rendszer lelke egy wifi hálózat, 
amely révén az Optima navigációs rendszere az Ön mobiltelefonján keresztül elérheti az internetet.*

1 Live Traffic**

A navigációs rendszer pontos és 

aktuális, élő közlekedési infor- 

mációi kétpercenként frissülnek, 

így Ön pontosan tudhatja, hogy hol 

nincs fennakadás, illetve mely környé-

keket érdemes elkerülni. Ha sűrűsödik a 

forgalom, a rendszer tájékoztatja Önt, és 

alternatív útvonalakat javasol.

2. Traffipax**

A rendszer a legkülönfélébb sebességellenőrző 

rendszerekre hívja fel a figyelmét, beleértve a telepí-

tett traffipaxokat is, valamint tájékoztatást nyújt  

a behajtási korlátozással sújtott területekről. A rendszer  

a baleseti statisztikákat is képes figyelembe venni, és meg-

jeleníti a baleseti gócpontokat.

3. Helyi keresés

Ha sushi éttermet keres, bevásárolna, vagy egy kellemes helyen  

találkozna barátaival, válassza a helyi keresés (Local Search) funkciót. 

Az adatbázis 500 kategóriában 250 000 helyszínt tartalmaz, amelyek 

között 25 000 kulcsszó alapján kereshet, így biztosan megtalálja, amikre 

szüksége van.

4. Időjárás előrejelzés

Napsütéses hétvége vár Önre, vagy elmossa az eső a programot? Ellenőrizze az 

időjárás előrejelzést. Írja be a célállomást, és máris megtekintheti az arra vonatkozó, 

négynapos előrejelzést, a minimum és maximum hőmérsékleteket, a szélsebességet, 

valamint a várható napsütést vagy csapadékot.

5. Parkolási információ (új)

A villámgyors parkolás érdekében a rendszer már az előtt megjeleníti a szabad parkolóhelyeket, 

hogy Ön megérkezne. Az előzmények ismeretében megjeleníti a lehetséges utcai parkolóhelye-

ket, míg a parkolóházak esetében színkódokkal jelzi a szabad helyek elérhetőségét.

6. Üzemanyag-információ (új)

Amikor kezd kiürülni a tank, a rendszer a TomTom online adatbázisa segítségével megjeleníti a legközeleb-

bi üzemanyagtöltő állomásokat, valamint azok árait, így Ön pontosan megtervezheti tankolását.

* A szolgáltatás aktiválásához aktív adatszolgáltatással rendelkező okostelefonra van szükség. 
** A szolgáltatások igénybe vételét az adott országban törvényi korlátozások szabályozhatják

1

2

3

4

5

6

Az Android AutoTM rendszerrel Ön menet közben is élvezheti okostelefonja online funkcióit, 
anélkül, hogy azok elterelnék figyelmét az útról. Az egyszerű, ösztönösen működtethető 
kezelőfelületen keresztülhozzáférhet a Google Térképekhez, a különböző alkalmazások-
hoz, a zeneszámokhoz vagy a hangvezérléshez. A rendszer automatikusan egyszerű 
kártyákra rendezi az információkat, amelyek szükség esetén megjeleníthetők. 

A CarPlayTM segítségével hatékonyan, biztonságosan használhatja vezetés 
közben iPhone készülékét. A rendszer minden olyan funkciót az Optima 
fedélzeti kijelzőjén jelenít meg, amit Ön használni szeretne, így anélkül 
kérhet útbaigazítást, tárcsázhat egy telefonszámot vagy hallgathat 
zenét, hogy le kellene vennie tekintetét az útról.
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1. Ráfutásos ütközéselkerülő támogatás (FCA) 

A ráfutásos ütközéselkerülő támogatás az Optima előtt haladó járműveket és az úton átkelő gyalogosokat egyaránt észleli. 

A környező járművek távolságát és sebességét radar és kamera segítségével felügyelő rendszer ütközés veszélye esetén 

figyelmezteti a vezetőt. Ha a vezető nem reagál, a rendszer önműködően fékez, elkerülve a balesetet vagy enyhítve annak 

súlyosságát.

2. Adaptív sebességtartó automatika (SCC) Stop & Go funkcióval

Az adaptív sebességtartó automatika radar segítségével észleli az elöl haladó jármű sebességét és távolságát. A rendszer  

az Optima sebességét automatikusan szabályozva tart biztonságos követési távolságot. A meg-megtorpanó forgalomban  

a rendszer képes teljesen megállítani az autót, majd automatikusan ismét az eredetileg beállított sebességre gyorsítani azt.

3. Sávtartó asszisztens (LKA) vezető éberség figyelmeztetéssel (DAW)

Ne aggódjon, hogy kisodródik a sávjából. A sávtartó asszisztens figyelmezteti Önt, és vissza is kormányozza járművét oda, ahol lennie kellene.

A vezető éberség figyelmeztetés (DAW) a kormányzást és a gázadást figyelve megállapítja, ha romlik a vezető koncentrációs képessége,  

és hangjelzéssel, valamint a műszeregységben felvillanó kávéscsésze piktogrammal figyelmezteti a vezetőt, hogy ideje pihenőt tartani. 

4. Holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetés (BCW) és sávváltást segítő rendszer (LCW)

A holttéri ütközésveszélyre figyelmeztetés rendszer radarok segítségével észleli a holttérben megjelenő tárgyakat, és a külső tükörben villogó 

fényjelzéssel figyelmeztet a közeledő autókra, míg a sávváltást segítő rendszer a manőverezést teszi biztonságossá. A rendszer felismeri,  

ha a szomszédos sávokban akár 70 méterre járművek közelednek, és figyelmezteti Önt.

5. Intelligens sebességhatár figyelmeztetés (ISLW)

Az Intelligens sebességhatár figyelmeztetés segít Önnek betartani a megengedett sebességet. A rendszer a szélvédő mögött elhelyezett 

kamera segítségével leolvassa a sebességkorlátozó és előzést tiltó táblákat, és az információt jól leolvashatóan megjeleníti a navigációs 

képernyőn és a műszerfalon.

Az új Kia Optima méterről méterre tökéletes védelmet biztosít. Az Optima maximális 
nyugalmat és biztonságot kínál, a vezetőt támogató, innovatív technológiáktól az utasokat és a 

gyalogosokat egyaránt védelmező, aktív biztonsági rendszerekig.

      Aktív biztonság

Fejlett megoldások gondoskodnak 
Önökről.
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1. Panoráma kamerarendszer (AVM)

20 km/óra alatti sebességnél az AVM rendszer négy (elöl, hátul és két oldalt elhelyezett) széles látószögű kamera segítségével nyújt 

madártávlati képet környezetéről. 

2. Intelligens parkolást segítő rendszer (SPAS)

Az intelligens parkolást segítő rendszerrel gyerekjáték a parkolás. Oldalt elhelyezett érzékelőkkel vezeti be az Optimát a párhuzamos 

és merőleges parkolókba. Önnek nincs más dolga, mint fékezni, gyorsítani és sebességet váltani - a rendszer mindent mást megold.

A kiállás funkció pedig segít elhagyni a párhuzamos parkolókat.

3. Dinamikus tompított fényszóró asszisztens 

Soha többé nem marad sötétben. A dinamikus tompított fényszóró asszisztens a kanyar íve felé mozdítja el a tompított világítást, 

és ezzel jobb látási viszonyokat teremt éjszaka. A rendszer figyelembe veszi a jármű sebességét, tömegét és a kanyarszöget.

4. Távolsági fényszóró asszisztens (HBA)

A szélvédő mögötti kamera felismeri az elöl haladó gépkocsikat, és az adaptív távolsági világítás automatikusan átvált a tompított 

és távolsági világítás között, alkalmazkodva a forgalmi helyzethez.

5. Mögöttes keresztirányú ütközésveszélyre figyelmeztetés (RCTA)

Soha többé nem érik kellemetlen meglepetések, ha parkolóból vagy autóbeállóból kell kitolatnia. A mögöttes keresztirányú 

ütközésveszélyre figyelmeztetés felhívja a figyelmét a keresztben érkező járművekre. Praktikus, ha parkolóhelyről kell kitolatnia.

Az új Kia Optima fedélzetén nem érhetik kellemetlen meglepetések. Az Optima innovatív funkciókkal 
segíti az Ön közlekedését, tájékoztatja Önt a fejleményekről, és nyújt optimális biztonságot.

    Vezetőtámogatás

Innovatív ötletek, intelligens támogatás.
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Panoráma napfénytető 
A széles, háromrészes panoráma napfénytető friss levegővel és napfénnyel gazdagítja az utazást.  
A tető motorosan, könnyedén nyitható és csukható. Opció az EX, GT Line és GT kivitelekben.

Az Optima részletekbe menő figyelme, aprólékos kidolgozása egyenesen lenyűgöző. 
A zseniális funkcióktól a felülmúlhatatlan komforton át az izgalmas opciók gazdag 

választékáig nem csupán igényeit, de szíve titkos vágyait is kielégíti.

    Praktikum és kényelem 

Hiánytalan szolgáltatások.

Fűthető kormánykerék 
Az opciós kormányfűtéssel a 
leghidegebb téli reggeleket is 
legyőzheti.

Hátsó árnyékoló 
A behúzható hátsó árnyékoló nyáron 
segít hűsen tartani az utasteret és a 
csomagtartót.

LED-es ködfényszórók 
A stílusos és praktikus LED-es 
ködfényszórók rossz látási viszonyok 
mellett is megvilágítják az utat.

Intelligens kulcs 
Az intelligens jeladó révén könnyen, 
kulcs használata nélkül nyithatja 
az ajtókat, majd a motor egyetlen 
gombnyomással beindítható, vagy 
leállítható.

Intelligens környezeti megvilágítás 
A külső és belső világítás az Intelligens 
kulccsal szinkronban felgyulladnak, 
üdvözölve a visszatérő utasokat.

Hátsó csatlakozó aljzat 
A hátsó konzolon elhelyezett 12 voltos 
és USB csatlakozók révén utasai 
menet közben tölthetik elektronikus 
készülékeiket.

Távvezérelt ablakemelő 
Tartsa nyomva a távirányító gombját 
három másodpercig, és a rendszer 
le- vagy felhúzza az összes ablakot. 
Becsípődésgátló funkcióval.

Kétzónás, teljesen automatikus klímaberendezés 
Mindenkinek a maga kedve szerint: az alapkivitelű kétzónás, automata 
klímaberendezést egymástól függetlenül szabályozhatja a vezető és utasa.

Váltófülek A keze ügyében elhelyezett váltófülek révén villámgyorsan válthat 
sebességet. Kizárólag az automata és duplakuplungos sebességváltók 
esetében. Kormánykeréken elhelyezett kezelőszervek. Hangerő-szabályozás, 
csatornaváltás - mindehhez el sem kell engednie a kormányt, hála a 
praktikus távvezérlőnek.

Automatikus páramentesítés 
Hideg, párás időben is gyorsan letisztítja a szélvédőt, így mindig garantált  
a zavartalan kilátás. Alapfelszerelés az EX szinten.

Elektromos rögzítőfék  
Auto Hold funkcióval
Biztonságos, kényelmes és gyors  
a gombnyomásra működő elektromos 
rögzítőfék

LED olvasólámpák 
A tetőkonzolba integrált nagy 
fényerejű, hosszú élettartamú 
LED olvasólámpák mindent új 
megvilágításba helyeznek. Panoráma 
napfénytető esetén alaptartozék.

60:40 arányban osztott ülések  
az Optima szedán fedélzetén. 
A tökéletes helykihasználás érdekében 
a szedán hátsó ülései osztva 
ledönthetők. Az Optima Plug-in Hybrid 
modellhez nem elérhető. 
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3. Négyévszakos szőnyeg: Négydarabos, a lábterekbe tökéletesen illeszkedő szőnyegkészlet. A strapabíró, tartós szőnyegek megóvják  

az utasteret a víztől, sártól, homoktól és a sótól; egyedi felületkezelésük révén különösen könnyen tisztíthatók.

4. Csomagtértálca: A könnyű, vízálló és igen tartós védőtálca megemelt pereme révén óvja a csomagteret a piszoktól és a nedvességtől.   

A tálcát kifejezetten az Optimához méreteztük, felszínét a modell logója díszíti. 

5. LED ajtó projektorok: Stílusos beszállás az éjszakában: a visszafogott, mégis jól látható megvilágítás lenyűgöző látványosságként  

a Kia logóját vetíti a talajra. Az első ajtók nyitásakor automatikusan felgyullad.

6. LED lábtéri megvilágítás: Az ajtózárak oldásakor piros fénybe borul a lábtér, a motor indításakor fokozatosan elhalványul a prémium 

megvilágítás. Válasszon a piros és fehér színű megvilágítás között.

7. Külső tükörházborítás: A magas fényű nemesacél tükörházborítás még stílusosabbá teszi az Optima megjelenését.

A Kia eredeti tartozékok minősége és stílusa egyaránt a legmagasabb színvonalat képviseli. 
Szerelje fel Kia Optima gépkocsiját a prémium tartozékok kínálatából, Kia márkakereskedője készséggel 

segít Önnek választani.

           Tartozékok

      Óvja meg Kiája tökéletes 
megjelenését stílusosan és okosan.

1.+ 2. Csomagtérszőnyeg és hátsó lökhárító védőfólia. A kiváló minőségű velúr szőnyeg segít megőrizni a csomagtartó 

tiszta, új, tetszetős megjelenését. Tökéletesen illeszkedik a csomagtartóba. A hátsó lökhárító védőfólia a csomagok be- 

és kirakodása során óvja a fényezést a sérülésektől. Fekete vagy átlátszó kivitelben.
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Válasszon kedve szerint az új Optima kifinomult szín-, anyag- és kárpitkínálatából.
A háromféle eltérő, kifinomult belső színharmónia egytől egyig remek választás.

     Beltéri kivitelek

Nincsenek rossz döntések.

EX/LX alapfelszerelés fekete szövet

EX opciós kivitel fekete szövet és műbőr

Fekete egytónusú beltér
Visszafogott, mégis telített fekete szín, egytónusú műszerfallal, fekete bőr, 

bőr-szövet vagy szövet ülésekkel, fémhatású dekorrészletekkel.

EX opciós kivitel Saturn fekete bőr

Szürke kéttónusú beltér
Stílusos kéttónusú szürke belső tér. Szürke kéttónusú bőr-, bőr/szövet- 

vagy szövetülések, szürke árnyalatú ajtóbetétek, alsó műszerfal és 

középső könyöklő; fekete felső műszerfal és ajtóküszöb, fekete lábtér, 

padlókonzol és ajtó alsó rész, fémhatású díszítőelemek.

EX opciós kivitel szürke bőr

EX/LX alapfelszerelés szürke szövet

EX opciós kivitel szürke szövet és műbőr

Barna egytónusú beltér
Pihentető barna környezet, egytónusú műszerfallal, barna bőr, bőr-szövet 

vagy szövet ülésekkel, fémhatású dekorrészletekkel.  

Az Optima Sportswagonhoz nem elérhető.

EX opciós kivitel barna bőr

EX/LX alapfelszerelés barna szövet

EX opciós kivitel barna szövet és műbőr

Egyedi belső kidolgozás
A GT Line és GT kivitelekben válasszon a kontrasztos piros öltésekkel 

varrott, lenyűgöző fekete bőr sportülések, illetve a GT emblémával 

díszített fekete/piros bőr sportülések között. 

Az Optima Plug-in Hybridet kecses fehér bőrcsomaggal teheti 

teljességgel egyedülállóvá.

Fehér bőrcsomag (csak PHEV)

Fekete/piros bőrkárpit piros öltésekkel (GT Line és GT)

Fekete bőrkárpit piros öltésekkel (GT Line és GT)
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Az élénk, dinamikus karosszériaszínek, a különféle rajzolatú keréktárcsák, valamint a stílusos 
részletek révén teljesen saját ízléséhez alakíthatja az új Optimát.

Keréktárcsák

16 colos sötétszürke
könnyűfém keréktárcsa

GT Line 18"
könnyűfém keréktárcsa

GT 18"
könnyűfém keréktárcsa

Plug-in Hybrid 17"
könnyűfém keréktárcsa

17"
hyper ezüstmetál

     Színek és műszaki adatok

Saját színek és stílus, Önnek

Méretek (mm)

4855
2805965 1085

1860

14
65

1860
4855
2805965 1085

1860

14
65

1860

Műszaki adatok 

Motorok 1.6 CRDi 
136 LE

2.0 CVVL 
163 LE

1.6 T-GDi 
180 LE

2.0 T-GDi 
238 LE

2.0 GDi Plug-in 
Hybrid 202 LE

Sebességváltó Kézi, ISG-vel DCT, ISG-vel Kézi Automata DCT, ISG-vel Automata Automata

Hajtásmód Elsőkerék Elsőkerék Elsőkerék Elsőkerék Elsőkerék Elsőkerék Elsőkerék

Üzemanyag típusa Gázolaj Benzin Benzin Benzin Benzin

Lökettérfogat (cm3) 1598 1999 1591 1998 1999

Max. teljesítmény (LE/perc) 136/4000 163/6500 180/5500 238/6000 202*/6000

Max. forgatónyomaték (Nm/perc) 320/2000-2250 196/4800 265/1500-4500 353/1400-3500 375/2330

Végsebesség (km/óra) 197 (SW: 195) 195 (SW: 193) 210 (SW: 206) 208 (SW: 205) 210 (SW: 207) 240 (SW: 232) 192

CO2-kibocsátás 
(városi) (g/km)

130–137 124–136 239–243 232–243 177–183 300–302 0 (SW: 0)

CO2-kibocsátás 
(országúti) (g/km)

105–113 105–115 140–144 134–136 119–126 147–159 122 (SW: 119)

CO2-kibocsátás 
(vegyes) (g/km)

114–122 112–123 176–180 171–174 140–147 203–212 37 (SW: 33)

Üzemanyag-fogyasztás 
(városi) (l/100km)

4.9–5.2 4.7–5.2 10.4–10.6 10.1–10.6 7.7–8.0 13.1–13.2 0.0 (SW: 0.0)

Üzemanyag-fogyasztás 
(országúti) (l/100km)

4.0–4.3 4.0–4.4 6.1–6.3 5,8–5,9 5.2–5.5 6.4–7.0 5.3 (SW: 5.2)

Üzemanyag-fogyasztás 
(vegyes) (l/100km)

4.3–4.6 4.3–4.7 7.7–7.9 7.5–7.6 6.1–6.4 8.9–9.3 1.6 (SW: 1.4)

Menetkész tömeg (kg) (max.) 1630 (SW: 1675) 1645 (SW: 1695) 1565 (SW: 1600) 1585 (SW: 1625) 1580 (SW: 1610) 1680 (SW: 1720) 1775 (SW: 1805)

Megengedett legnagyobb 
össztömeg (kg)

2070 (SW: 2140) 2080 (SW: 2150) 2000 (SW: 2070) 2020 (SW: 2090) 2050 (SW: 2080) 2120 (SW: 2190) 2200 (SW: 2270)

Max. vontatható tömeg (kg), 
fékezett utánfutó

1800 1500 1700 1300 1400 1400 – (SW: 1500)

Max. vontatható tömeg (kg), 
fékezetlen utánfutó

750 750 750 650 700 700 – (SW: 750)

Üzemanyagtartály (l) 70 55

Teljes hosszúság (mm) 4855 Teljes szélesség (mm) 1860

Teljes 
magasság (mm)

1465 (SW: 1460)
(GT: 1455)

Tengelytáv (mm) 2805

Első túlnyúlás (mm) 965 Hátsó túlnyúlás (mm) 1085

Csomagtartó (l) 
(VDA)

510 (SW: 552)

Méretek és térfogatok

Fejtér (elöl)  
(mm)

1020 Fejtér (hátul)  
(mm)

970 (SW: 985)

Lábtér (elöl)  
(mm)

1155 Lábtér (hátul)  
(mm)

905

Válltér (elöl)  
(mm)

1475 Válltér (hátul)
(mm)

1432

Belső

Színek

Aurora Black [ABP]Silky Silver [4SS]

Moss Grey [M5G]
(kivéve Plug-in Hybrid)

Gravity Blue [B4U] 

Runway Red [CR5] 

Pluto Brown [G4N]
(kivéve Plug-in Hybrid)

Platinum Graphite [ABT]Snow White Pearl [KombiP]

Aluminium Silver [C3S]
(csak Plug-in Hybrid)

Clear White [UD]

A Kia hétéves vagy 150.000 kilométeres gyártói garancia Érvényes az EU-tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és Gibraltáron), a helyi (országos) feltételek szerint. 
A megadott fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek a hatályos jogszabályok által meghatározott mérési eljárás [(EU) 2017/1153] szerinti mérésekből származnak. A fenti 
értékek meghatározása az RDE (ang.röv.) („Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás”) vizsgálattal kiegészített új WLTP (ang.röv.) (könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten 
harmonizált vizsgálati eljárás) szerinti mérési ciklussal történt. Az adatok tájékoztató jellegűek, egyes konkrét mérési eredmények ezektől eltérhetnek, különbségeket mutathatnak.

2805

4855

965 1085

14
70

 te
tő

sí
n

ek
ke

l (
G

T:
 1

46
0)

1607 / 1597 / 1597

1860 

1614 / 1604 / 1604 (GT: 1608)

* Kombinált Hybrid rendszerteljesítmény
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   Lelki nyugalom

Nincs miért 
aggódnia.

7-éves garancia 

Minden Kia modellhez 7 évre/150 000 kilométerre érvényes 
gyártói garanciát kínálunk (3 évig km-korlátozás nélkül,  

a 4. évtől 150 000 kilométerig). A teljes körű garancia ingyenes 
és a későbbi tulajdonosokra szabadon átruházható, feltételezve, 

hogy a járművet előírásszerűen karbantartják.

A fényezésre vállalt ötéves, az átrozsdásodásra vállalt 12 éves 

garancia 

A kiváló minőségű fényezés hosszú évekre tartós védelmet és 
tetszetős megjelenést biztosít új Kia járművének. Amelyet kiemelkedő 

korrózióvédelemmel és 12 éves átrozsdásodás elleni garanciával kínálunk.

Kapcsolatban a Kiával 
A www.kia.com oldalon megtalálja a márkára vonatkozó legfrissebb híreket. 

Ismerje meg részletesen a Kiát és izgalmas új modelljeit. Tájékozódjon a legfrissebb 
műszaki újdonságokról, az alternatív üzemanyagokról – a gázüzemű, hibrid vagy 

üzemanyagcellás jármű-technológiákról, vagy fedezze fel, hogyan dolgozik a Kia 
környezetvédelmi kutató központja.

A Kia a sportok világában is aktív: hivatalos partnerei vagyunk az UEFA-nak és a FIFA-nak, 
támogatjuk az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságot és Rafael Nadal teniszezőt.

Finanszírozás 
Kia márkakereskedője segít Önnek megtalálni a személyes igényeinek leginkább megfelelő 

finanszírozási konstrukciót.
A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

Kia 7-éves garancia
Max. 150 000 kilométeres gyártói garancia. Érvényes az EU  
tagállamokban (valamint Norvégiában, Svájcban, Izlandon és  
Gibraltáron). Eltérések a hatályos garanciális feltételek szerint,  
pl. fényezésre és felszereltségre. Helyi feltételek szerint érvényes.
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A kiadványban megjelenített felszereltségek, kiegészítők nem mind az alap- 
felszereltség részei. A felszereltség függhet a Magyarországon elérhető kiviteltől, 
felszereltségi szinttől vagy opciós rendelhetőségtől. Minden információ és specifikáció 
a nyomdába adás időpontjában helytálló, azonban a gyártó az előzetes értesítés 
nélküli változtatás jogát fenntartja. A nyomdai eljárás technológiai korlátai miatt a 
valós karosszériaszínek kis mértékben eltérhetnek az itt bemutatott árnyalatoktól. 
Az aktuális információkért forduljon Kia márkakereskedőjéhez.

KIA Motors Hungary Kft
Infóvonal: 06-80-315-542
Internet: www.kia.com

www.kia.comKia 7-éves garancia
Max. 150 000 kilométeres gyártói garancia. 
Érvényes az EU tagállamokban (valamint Norvégiában, 
Svájcban, Izlandon és Gibraltáron). Eltérések a hatályos  
garanciális feltételek szerint, pl. fényezésre és 
felszereltségre. Helyi feltételek szerint érvényes.


