
Nová Kia



Život je takový,  
jaký si ho uděláte.
Vítejte ve světě značky Kia.

Život je úžasný. V každém ohledu je intenzivní, 

nepředvídatelný a vzrušující. Ať se stane cokoli, ať se 

vydáte kamkoli a ať budete objevovat cokoli, Kia bude 

s Vámi. 

Ve společnosti Kia zasvěcujeme své životy snaze o budování 

lepší budoucnosti. Proto vyvíjíme a vyrábíme automobily, 

které Vám pomohou objevovat a užívat si nové horizonty. 

Automobily s ohromujícím designem, vyspělou technikou 

a chytrými řešeními. Automobily s naší pozoruhodnou 

7letou zárukou, která dokládá naši výjimečnou kvalitu. 

Ve všem, co děláme, sledujeme jeden cíl: Vždy chceme 

překonávat Vaše očekávání. Říkáme tomu 
”
The Power 

to Surprise“, síla překvapovat.

Nyní Vás zveme k podrobnější prohlídce, během níž bychom 

Vás rádi překvapili.



    Modelová řada Optima

Inovace v každém tvaru.
Osobitý design. Inovativní technika. Mimořádný komfort. Zcela nová modelová řada Kia Optima 

zahrnuje výjimečné verze, s nimiž dojedete přesně tam, kde potřebujete být. Vozy pro podnikání. 

Pro rodinu. Pro zábavu. Ať si vyberete jakoukoli verzi – kultivovaný sedan, prostorný Sportswagon 

nebo ekologický Plug-in Hybrid, s hybridním pohonem a možností vnějšího nabíjení – každá cesta 

v modelu Optima Vám bude přinášet ještě více inspirace, díky dokonalé kvalitě, nezaměnitelnému 

stylu a pozoruhodnému komfortu.
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Optima vnáší do svého segmentu svěží vítr díky dynamickému profilu a pozoruhodně 

sportovnímu charakteru. Atraktivní zadní svítilny LED, odvážné spoilery a jedinečné chromované 

ozdobné prvky kolem koncovky výfuku a na spodní části nárazníku umocňují nenucený skvělý 

vzhled. A 18“ kola se strojově opracovanou povrchovou úpravou posunou laťku z hlediska elegance 

ještě o pořádný kus výš.

18" kola s přitažlivou strojově opracovanou povrchovou úpravou

     Vnější design

Odvážný. A nádherný.
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Objevte v interiéru nového modelu Optima zcela nový svět komfortu. Velmi kvalitní materiály 

s měkkým povrchem posouvají kultivovanost na novou úroveň, zatímco leskle černé 

ozdobné prvky přidávají ještě více stylu. Díky chytře navržené přístrojové desce, orientované 

na řidiče, budete vždy vědět, že všechno naleznete přesně tam, kde to potřebujete mít.

     Vnitřní design 

Skvělý, tichý a plný komfortu.
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    Vnitřní design

Prostor, v němž Vám 
bude skvěle.

Interiér modelu Optima s příjemně měkkými povrchy Vám 

poskytne maximální prostor – a komfort. Velkorysé rozměry 

jsou zárukou dostatku prostoru pro příjemné cestování. Důmyslné 

nápady, jako jsou ventilovaná sedadla s integrovanou pamětí 

pro uložení polohy jejich nastavení, Vám zajistí dokonalý komfort. 

A v neposlední řadě Vám optimalizované odhlučnění zajistí vždy příjemně 

tiché prostředí uvnitř vozu.

1.  Sedadla vpředu, nastavitelná elektricky v 8 směrech, poskytují nejvyšší úroveň komfortu 

díky bederní opěrce, která je u sedadla řidiče nastavitelná ve 4 směrech a u sedadla 

spolujezdce vpředu ve 2 směrech.

2.  Vyhřívaná a ventilovaná sedadla Vás v létě osvěží a během chladných dní zahřejí.

3.  Integrovaná paměť přispěje k ještě vyšší úrovni komfortu, protože si do ní můžete uložit 

požadovaná nastavení polohy sedadla řidiče a vnějších zpětných zrcátek.
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Optima GT Line hrdě demonstruje svůj sportovní charakter a Vaši pozornost zaujme celou 

řadou výjimečných detailů. Odvážné světlomety LED a zadní svítilny s černými ozdobnými prvky, 

speciální boční prahy, sportovní nárazníky a dvojitá koncovka výfuku umocňují osobitý vzhled 

tohoto modelu. Vysoké estetické nároky splňuje rovněž charakteristická maska chladiče Kia, společně 

s 18“ koly z lehké slitiny a elegantními otvory pro přívod vzduchu.

     Vnější design GT Line

Sportovní detaily na všech 
správných místech.

12 13



    Vnější design GT Line

Vůz, který Vás uchvátí.
Můžete mít sportovní vůz – nebo můžete mít zcela nový model Optima GT. Jeho design 

na Vás zapůsobí z každého úhlu. Verze GT se může pochlubit ostrými konturami, atletickým 

půvabem a celou řadou nádherných detailů, jako jsou například úžasné boční prahy. Výbavu 

završuje motor 2.0 T-GDI s výkonem 245 k. Optima GT je díky tomu podmanivou kombinací 

skutečně sportovních výkonů a ryzí kultivovanosti.
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Elegantnímu interiéru modelů Optima GT a GT Line je těžké odolat. Neuvěřitelně atraktivní měkké 

materiály zvyšují Váš komfort, zatímco praktické přístroje Vás ve sportovním režimu informují 

o rychlosti, točivém momentu a plnicím tlaku. A veškerý komfort je samozřejmě prodchnutý 

vytříbeným stylem. Volant s věncem ve tvaru písmene D, hliníkové pedály a výrazně sportovní sedadla 

jsou krátkou ukázkou prvků výbavy, která umocňuje vzrušující zážitky.

1.  Hliníkové pedály: Atmosféru kultivovanosti v celém interiéru umocňují elegantní povrchové úpravy.

2.  Panel přístrojů s režimem zobrazování GT: 4,3“ displej palubního počítače zobrazuje rychlost, točivý moment a plnicí tlak 

turbodmychadla, abyste měli vždy po ruce všechny důležité informace.

    Vnitřní design GT a GT Line

Sportovní, prostorný a neodolatelný.
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Život je mnohem příjemnější, když máte veškerou volnost k tomu, abyste z něj 

mohli vytěžit maximum. V novém modelu Optima je prostor a variabilita vždy 

na Vaší straně, díky velkorysému zavazadlovému prostoru, praktickému sklápění 

zadních sedadel jednoduchým úkonem a chytře navrženým rozměrům interiéru, 

které maximalizují prostornost a komfort. Ještě více praktičnosti přináší celá řada 

důmyslných detailů, mezi něž patří například odkládací schránky pod podlahou, užitečný 

nastavitelný systém kolejnic pro zajištění zavazadel a chytré elektrické ovládání zadního 

víka pro bezdotykové otvírání zavazadlového prostoru.

1.   Objemný zavazadlový prostor se sedadly dělenými v poměru 40 : 20 : 40. Díky zadním sedadlům, 

která jsou pro maximální přepravní kapacitu dělená a sklopná, nebudete mít žádný problém nalézt jakýkoli 

potřebný prostor navíc

2.   Nastavitelný systém kolejnic pro zajištění zavazadel Speciální kolejnice v podlaze zavazadlového prostoru 

zabraňují nebezpečnému pohybu věcí. Lze k nim připevnit nastavitelné hliníkové příčky, jejichž poloha se 

individuálně přizpůsobí různým rozměrům a požadavkům. Součástí systému jsou také háčky na zavazadla 

a praktické pásy pro kulaté předměty.

           Variabilita a prostornost

   Variabilní. Přizpůsobivý. 
Prostorný.
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Zcela nová Optima je nabízena s výkonným vznětovým motorem 1.7 CRDi s výkonem 141 k. 

Motor vyniká klidným a tichým během a mimořádnou hospodárností. Na přání může být 

kombinován se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou, která umožňuje ještě 

sportovnější a zábavnější jízdu.

1. 7stupňová dvouspojková převodovka (DCT)  Pro vznětový motor 1.7 CRDi je na přání nabízena 

7stupňová dvouspojková převodovka, která umožňuje ještě sportovnější a zábavnější jízdu.

2. 6stupňová manuální převodovka  Šestistupňová mechanická převodovka vyniká hladkým 

a přesným řazením rychlostí, pro ještě větší potěšení z jízdy.

3. Systém rekuperace kinetické energie  Paket ECO Dynamics pro model Optima, zahrnuje 

systém rekuperace kinetické energie a systém ISG (Stop & Go). Systém ISG snižuje 

spotřebu paliva a emise CO2 vypínáním motoru u stojícího vozidla, jakmile při zařazeném 

neutrálu uvolníte pedál spojky. Je tedy přínosný pro životní prostředí i pro Vaši 

peněženku. Systém rekuperace kinetické energie přichází ke slovu, jakmile uvolníte 

pedál plynu, a využívá kinetickou energii, která by jinak přišla vniveč, k nabíjení 

akumulátoru.

Poháněcí ústrojí

Chytré a kultivované motory.

Motor 2.0 T-GDI (GT) 

Motor 2.0 T-GDI s pozoruhodně pohotovými reakcemi poskytuje 

nejvyšší výkon 245 k pro velmi sportovní, dynamickou a strhující 

jízdu.

6stupňová automatická převodovka

Užívejte si plynulou akceleraci, rychlé řazení a vysokou 

hospodárnost s 6stupňovou automatickou převodovkou.
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Podvozek s novou konstrukcí umožňuje ještě kultivovanější jízdní vlastnosti s pohotovějšími reakcemi, aby byla zachována 

naprostá kontrola nad vozem při jakýchkoli provozních podmínkách. Robustní ložiska předních kol a dvojice mohutnějších 

spodních ramen vzadu zároveň přispívají ke skutečně kultivované jízdě a vynikající ovladatelnosti.

Zcela nová Optima stanovuje nová měřítka také v oblasti bezpečnosti všech cestujících. Bezpečnostní 

skelet karoserie byl optimalizován důmyslnějším využitím vysokopevnostních kovových materiálů 

a lepidel, jakož i ještě větší pozorností věnované každému důležitému detailu.

      Kontrola

Mějte vždy vše pod kontrolou.
     Bezpečnost

Skvělé nápady a úžasné materiály.

Řízení s elektrickým posilovačem 
R-MDPS

Inovativní řízení s elektrickým posilovačem R-MDPS, jehož 
elektromotor je uložen v převodce řízení, díky němuž 

si budete užívat mimořádné citlivosti řízení a rychlých 
reakcí s výbornou zpětnou vazbou.

Tlumiče s lineární aktivní 
charakteristikou ventilu PLD

Standardně dodávané tlumiče s lineární aktivní charakteristikou 
ventilu zvyšují jízdní komfort účinnějším tlumením díky jeho 

velmi rychlému otvírání a zavírání. Inovativní geometrie pístu 
snižuje hlučnost. Díky účinnému tlumení pohybů karoserie si 

budete za jízdy užívat ještě většího pohodlí.

Elektronicky nastavitelné odpružení ECS
Elektronicky nastavitelné odpružení vozu ECS přizpůsobuje charakteristiku tlumení 

provozním podmínkám v reálném čase, aby byla zajištěna optimální ovladatelnost a jízdní 
komfort. K dispozici na přání.

Sofistikovaná lepidla

Zcela nová Optima má vyšší strukturální tuhost 
a minimalizovanou úroveň hlučnosti i vibrací, 

a to také díky aplikaci 119 metrů lepených 
spojů, což je o 560 % více než u předchozí 

generace.

Komponenty tvářené za tepla

Komponenty tvářené za tepla jsou použity v 16 nejvíce 
zatěžovaných oblastech, což představuje 320% nárůst 

v porovnání s předchozím modelem. Vyztužení skeletu karoserie 
zvyšuje ochranu posádky při nárazu, zlepšuje jízdní dynamiku 

a přispívá k tišší jízdě.

Vyspělé vysokopevnostní ocele 

Zcela nová Optima používá více než 50 % vyspělých vysokopevnostních 
ocelí AHSS, což odpovídá 150 % nárůstu v porovnání s předchůdcem. 

Nová prstencová struktura za zadními sedadly pod vodorovnou odkládací 
plochou vymezuje otvor do zavazadlového prostoru a výrazně zvyšuje tuhost 

karoserie.

7 airbagů

Optima nabízí dva 
čelní a dva boční airbagy 

pro řidiče a spolujezdce vpředu, 
dva okenní airbagy a kolenní airbag 

pro řidiče. Díky tomu je zajištěna 
vynikající ochrana cestujících 

v případě kolize.
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Zcela nový model Kia Optima Plug-in Hybrid bude určitě přitahovat pozornost. Jako ekologický automobil 

s hybridním pohonem má nízkou spotřebu paliva a nízké emise, ale současně splňuje i vysoké nároky na styl. Tón 

udávají dynamické linie a sportovní proporce, zatímco velmi atraktivní detaily jsou zárukou, že Optima Plug-in Hybrid 

zanechá hluboký dojem ze všech úhlů pohledu.

1. Standardní nabíjecí zásuvka EU umožňuje nabíjet model Optima Plug-in Hybrid z domácí sítě s napětím 230 V, 

nebo u veřejných nabíjecích stanic.

2. Přední světlomety LED a osobitý prvek modrých motivů na masce chladiče umocňují odvážný vnější design a zároveň poskytují 

lepší osvětlení při nižší spotřebě energie.

    Optima Plug-in Hybrid

Nový vzhled v ekologickém stylu.
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 Optima Plug-in Hybrid

Nová úroveň výkonů hybridního vozu.
Po všech stránkách pozoruhodný model Optima Plug-in Hybrid je důkazem, že lze snižovat emise a zároveň 

plnit vysoké nároky na výkon. Díky vyspělému pohonnému ústrojí harmonicky kombinuje hospodárnost 

s dynamikou a zajišťuje rychlý a hladký přechod z elektrického do hybridního (zážehový motor/

elektromotor) provozního režimu – při popojíždění ve městech, i na dálnici.

1. Displej navigačního systému zobrazuje informace, jako jsou toky energií, jízdní styl a hospodárnost.

2. Paket White s bílou kůží umocňuje eleganci interiéru i pocit odpočinku a klidu.

3. Přístrojová deska Supervision nabízí užitečné informace o aktuálním režimu (hybridní režim, elektrický 

režim) a tocích energie.
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 Interiér nového modelu Kia Optima je orientovaný na řidiče a poskytuje mu spojení s okolním 

světem prostřednictvím mnoha bezproblémových prvků výbavy, disponujících často bezdotykovou 

technologií. Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů Vám umožní být na příjmů za všech okolností, 

zatímco audiosystém Harman/Kardon™ poskytuje zvuk prémiové kvality. Díky výběru navigačních 

systémů se 7“ nebo 8“ displejem budete mít jasný přehled o své trase – a díky sedmiletému programu 

bezplatných aktualizací mapových podkladů* budete mít vždy po ruce správné informace.

1. Panel přístrojů Supervision s 4,3“ displejem TFT LCD Odvážný panel přístrojů Supervision se dvěma tubusy je vybaven 

4,3“ barevným displejem LCD TFT, který poskytuje volitelné zobrazování důležitých provozních údajů – od průměrné 

spotřeby paliva, až po aktuální pokyny navigační soustavy.

2. Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů Užívejte si praktické bezdrátové nabíjení. Jednoduše umístěte telefon s technologií 

Qi nebo vhodným pouzdrem přímo na středovou konzolu a nechte jej bez kabelu nabíjet.

3. Audiosystém Harman/KardonTM Užívejte si zvuk světové úrovně díky tomuto vyspělému systému s technologií Clarify™.

Sedan nabízí systém s 10 reproduktory a 8“ subwooferem, zatímco Sportswagon je vybaven systémem s osmi reproduktory a 8“ 

subwooferem.

* obsahuje šest mapových aktualizací pro nový vůz Kia s LG navigací

            Konektivita

   Zapnuto. Připojeno.
Vždy ve spojení.
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  Propojené služby Kia Connected Services

Kde? Kdy? Jak?
Odpověď je zde.

1

2

3

4

Android Auto™ Vám zajistí dokonalé spojení s Vaším telefonem a zároveň minimalizuje 

rozptylování, aby byla zachována bezpečnost jízdy. Jednoduché, intuitivní rozhraní Vám umožní 

používat různé funkce, například Google Maps, aplikace, přehrávání hudby a hlasové ovládání. 

Informace jsou automaticky zpracovávány do jednoduchých přehledů, které se zobrazí přesně 

v okamžiku, kdy je potřebujete.

Apple CarPlay™ je chytrý, bezpečný způsob používání telefonu iPhone za jízdy. 

Systém přenese veškeré funkce a obsahy Vašeho chytrého telefonu na displej 

Vašeho vozu Optima. Díky tomu budete dostávat navigační pokyny, telefonovat 

a poslouchat hudbu a zároveň se můžete zcela soustředit na řízení.

Náš nový navigační systém, který umožňuje využívání služeb TomTom, zajišťuje spolehlivé navádění na cestách, 

a to s nebývalou mírou přesnosti. Umožňuje, abyste byli trvale informováni o dění v okolním světě, a poskytuje více 

praktických informací než kdykoli dříve. Navigační systém je vybaven jednotkou WiFi, která umožňuje jeho připojování 

k Internetu prostřednictvím vašeho chytrého telefonu.*

1. Doprava v reálném čase**:

Navigační systém poskytuje velmi přesné dopravní informace 

v reálném čase, které jsou aktualizovány v dvouminutovém intervalu. 

Díky tomu budete vědět, kde je doprava plynulá a kterým oblastem 

se raději vyhnout. Vznikne-li na Vaší trase dopravní kolona, systém Vás 

upozorní a navrhne alternativní trasy.

2. Měření rychlosti**:

Budete také upozorňováni na rozmanité druhy měření rychlosti, včetně 

stacionárních radarů a kamer, jakož i na zóny s omezeným vjezdem. Systém může 

zohledňovat také oblasti, v nichž dochází mimořádně často k dopravním nehodám, 

a upozorňovat Vás na ně. 

3. Místní vyhledávání: 

Hledáte-li restauraci, čerpací stanici, supermarket nebo konkrétní místo setkání, jednoduše 

využijte funkcí místního vyhledávání. Databáze obsahuje 500 kategorií pro vyhledávání, 25 000 

klíčových slov a 250 000 lokalit. Díky tomu naleznete přesně to, co hledáte. Systém Vám navíc 

umožní vyhledávání v deseti jazycích, a to i v zahraničí.

4. Předpověď počasí:

Bude Váš víkend slunečný nebo zamračený? Raději si zkontrolujte předpověď počasí. Zadejte pouze Vaši 

destinaci a získáte souhrnnou čtyřdenní předpověď, včetně nejnižších a nejvyšších teplot, rychlosti větru 

a pravděpodobnosti slunečního svitu, nebo deště.

Propojené služby Kia Connected Services, zajišťované společností:

*K aktivaci služeb je nezbytný chytrý telefon s datovým tarifem.
**V závislosti na zemi se mohou na tyto služby vztahovat právní omezení.30 31



1. Systém autonomního nouzového brzdění AEB

Systém autonomního nouzového brzdění AEB detekuje vpředu jedoucí vozidla a chodce přecházející dráhu před vozidlem. 

Vzdálenost a rychlost vozidel je určována pomocí senzorů a kamery. Řidič je upozorněn, pokud existuje riziko kolize. Jestliže řidič 

nereaguje, vůz automaticky brzdí, čímž může kolizi zabránit nebo zmírnit intenzitu nárazu.

2. Pokročilý adaptivní tempomat ASCC

Pokročilý adpativní tempomat ASCC používá radarový senzor na přídi vozu ke sledování vzdálenosti vpředu jedoucích vozidel. 

Pokud není vzdálenost od vozidla vpředu bezpečná, systém sníží rychlost jízdy, v případě potřeby až do úplného zastavení, dokud 

se vozidlo vpředu nerozjede.

3. Aktivní systém pro jízdu v pruzích LKAS

Už nemusíte mít obavy, že vyjedete z jízdního pruhu nekontrolovatelně bez varování. Aktivní systém pro jízdu v pruzích LKAS Vás 

upozorní a dle Vašeho uživatelského nastavení dokonce zasáhne do řízení, aby vrátil vůz přesně tam, kde potřebujete, aby byl.

4. Systém sledování mrtvého úhlu BSD 

Systém sledování mrtvého úhlu BSD hlídá situaci kolem vozidla pomocí radarových senzorů, které sledují oblasti slepého úhlu 

a upozorní Vás na přibližující se vozidla přerušovaným světlem ve vnějším zpětném zrcátku.

5. Ukazatel rychlostních limitů SLIF

Ukazatel rychlostních limitů SLIF používá kameru, která rozpoznává dopravní značky omezující rychlost jízdy a následně zobrazuje 

nejvyšší povolenou rychlost společně s aktuální rychlostí vozidla. Systém bere v úvahu dokonce i aktuální denní dobu a počasí.

Zcela nová Kia Optima Vám poskytne nejvyšší míru jistoty a bezpečí. Díky skeletu karoserie, který 

je o 50 % tužší, a řadě vyspělých prvků aktivní bezpečnosti si můžete být jisti, že o Vás bude 

postaráno na každém metru Vaší cesty.

      Aktivní bezpečnost

Intuitivní inteligence.
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1. 360° monitorovací systém AVM

360° monitorovací systém AVM kombinuje při rychlostech nižších než 20 km/h obrazy ze čtyř širokoúhlých kamer (na přídi, zádi 

a bocích vozidla), aby Vám poskytl náhled z ptačí perspektivy na prostor kolem Vašeho vozu.

2. Inteligentní parkovací asistent SPAS

Inteligentní parkovací asistent SPAS používá boční senzory, které Vám pomohou zajet na podélně a příčně orientovaná parkovací 

místa. Z podélného parkovacího stání můžete využít podpory asistence vyjetí.

3. Adaptivní přední světlomety AFLS

AFLS nenechá žádné místo neosvětlené. Tlumená světla jsou natáčena do zatáčky v souladu s otáčením volantu, aby byla 

zajištěna ještě lepší viditelnost. Systém pracuje v závislosti na rychlosti jízdy, zatížení vozidla a úhlu natočení předních kol.

4. Automatické přepínání dálkových světlometů HBA

Kamera na čelním okně detekuje vozidla vpředu a asistent dálkových světel HBA automaticky přepíná mezi dálkovými a tlumenými 

světly v závislosti na provozních podmínkách.

5. Upozornění na přijíždějící vozidla v příčném směru při couvání RCTA

Při couvání z parkovacího místa nebo příjezdové cesty Vás už nic nepřekvapí. Systém RCTA Vás upozorní na všechna vozidla, 

která se přibližují v jízdním pruhu, do něhož chcete vjet.

Ve zcela novém modelu Kia Optima Vás už nikdy nic nepřekvapí. Díky inovativním prvkům 

výbavy, které Vás budou za jízdy podporovat, Vás bude Optima vždy dokonale informovat 

– a optimalizovat Vaši bezpečnost.

    Asistenční systémy

Každá pomoc je příjemná.
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2. Sada lapačů nečistot. Praktické lapače nečistot, vyrobené na míru pro Váš vůz, chrání spodní část vozu před nadměrným znečišťováním 

a rozstřikovaným blátem.

3. Kryty vnějších zpětných zrcátek. Kryty vnějších zpětných zrcátek z velmi lesklé ušlechtilé oceli dodají exteriéru modelu Optima ještě více 

elegance.

4. Větrné deflektory. Aerodynamické deflektory snižují turbulence za jízdy s mírně otevřeným předním oknem.

5. + 6. Osvětlení LED prostoru pro nohy a textilní podlahové rohože z veluru. Osvětlení prostoru pro nohy Vás přivítá po odemčení dveří 

a po spuštění motoru se plynule vypne. K dispozici v elegantní červené a klasické bílé. Velmi kvalitní velurové rohože jsou vyrobeny na míru 

a dokonale odpovídají tvaru prostoru pro nohy. Rohože, připevněné standardními úchyty, chrání podlahu a přispívají k trvale čistému a svěžímu 

vzhledu interiéru. 

7. Ramínko na oblek. Pro maximální pohodlí se ramínko na oblek snadno připevňuje i vyjímá z vozidla.

Originální příslušenství Kia splňuje nejvyšší standardy kvality – a stylu. Rozšiřte výbavu Vašeho vozu Kia 

Optima o řadu prémiového příslušenství, s jehož výběrem Vám ochotně pomůže Váš nejbližší prodejce Kia.

1. Rohož do zavazadlového prostoru a ochranná fólie na zadní nárazník. Díky rohoži z velmi kvalitního veluru bude 

zavazadlový prostor vypadat čistě, nově a elegantně. Tvar rohože přesně odpovídá ložné ploše. Ochranná fólie na zadní 

nárazník zabraňuje poškození laku při nakládání a vykládání zavazadel. K dispozici je černá a průsvitná fólie.

Příslušenství

Elegantní a chytrý způsob, 
jak zachovat Váš vůz  

v nejlepší formě.
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Vyberte si pro zcela nový model Optima rozmanitou kombinaci barev interiéru, materiálů a ozdobných 

obložení. Se třemi různými sofistikovanými variantami interiéru nemůžete udělat chybu.

     Varianty interiéru

Každé rozhodnutí bude dobré.

Černé látkové čalounění (Business Line)

Černé čalounění v kombinaci látka/umělá kůže (Exclusive)

Černý jednobarevný interiér

Interiér v sytém, ale jemném černém odstínu s jednobarevnou přístrojovou 

deskou, výběrem čalounění sedadel černou kůží nebo tkaninou, 

resp. částečného čalounění kůží, a s kovovými ozdobnými prvky.

Šedý dvoubarevný interiér

Sedadla čalouněná kůží v příjemném šedém odstínu, s šedými výplněmi 

dveří, spodní částí přístrojové desky a loketní opěrkou na konzole, 

černou horní částí přístrojové desky a horní částí prahů dveří, černým 

prostorem pro nohy, spodní částí konzoly i spodní částí dveří a kovovými 

ozdobnými prvky.

Šedé látkové čalounění (Business Line)

Šedé čalounění v kombinaci látka/umělá kůže (Exclusive)

Béžový dvoubarevný interiér 

Sedadla čalouněná kůží v příjemném béžovém odstínu, s béžovými výplněmi 

dveří, spodní částí přístrojové desky a loketní opěrkou na konzole, černou 

horní částí přístrojové desky a horní částí prahů dveří, černým prostorem 

pro nohy, spodní částí konzoly i spodní částí dveří a kovovými ozdobnými 

prvky. Nedodává se pro model Optima Sportswagon.

Béžové látkové čalounění (Business Line)

Béžové čalounění v kombinaci látka/umělá kůže (Exclusive)

Speciální interiéry

Interiéry verzí GT a GT Line  Sportovní design sedadel s výběrem nádherné 

černé kůže s červeným prošíváním nebo červené kůže s šedým prošíváním 

a logem GT na sedadle (verze GT Line bez loga na sedadle). 

Paket White s koženým čalouněním v bílé barvě  Optima Plug-in Hybrid nabízí 

paket s elegantní bílou kůží pro skutečně výjimečný styl.

Paket White (pouze PHEV)

Červená kůže s šedým prošíváním (GT a GT Line)

Černá kůže s červeným prošíváním (GT a GT Line)
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Kola

16“ kola z lehké slitiny, 
světle šedá, s pneumatikami 

215/60 R 16

18“ kola z lehké slitiny 
pro GT/GT Line

17“ kola z lehké slitiny 
pro Plug-in Hybrid

17“ kola z lehké slitiny, 
s pneumatikami 215/55 R 17

Barvy karoserie

Černá Aurora Black 
Pearl [ABP]

Bílá Clear White [UD]
(nedodává se pro 
Plug-in Hybrid)

Modrá Gravity Blue 
[B4U]

Šedá Platinum Graphite 
[ABT]

Hnědá Pluto Brown 
[G4N]
(nedodává se pro 
Plug-in Hybrid)

Stříbrná Silky Silver 
[4SS]

Bílá Snow White Pearl 
[SWP]

Červená Temptation 
Red [K3R]

Stříbrná Aluminium [C3S]
(pouze pro Plug-in Hybrid)

Rozměry (mm)

Technické údaje 

Motory 2.0 T-GDI 245 PS 1.7 CRDi 141 PS 2.0 GDI PHEV

Převodovka 6stupňová AT 6stupňová MT 7stupňová DCT 6stupňová AT

Pohon pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol

Palivo benzin nafta benzin

Druh motoru řadový čtyřválec přeplňovaný řadový čtyřválec

Druh elektromotoru - -
Synchronní elektromotor 

s permanentním magnetem

Zdvihový objem (cm3) 1 998 1 685 1 999

Max. výkon (k/min-1) 245/6 000 141/4 000 205/6 000*

Max. točivý moment (N.m/min-1)
353/1 350~4 000

(SW: 350)
340/1 750~2 500 375/2 330

Největší rychlost (km/h) 240 (SW: 232) 203 (SW: 200) 203 (SW: 200) 192

Kombinované emise CO2 (g/km) 191 110 (SW: 113) 116 (SW: 120) 37

Spotřeba paliva (město) 11,8 (SW: 11,9) 5,1 (SW: 5,2) 5,1 (SW: 5,2) –

Spotřeba paliva (mimo město) 6,1 3,7 (SW: 3,8) 4,1 (SW: 4,2) –

Spotřeba paliva (kombinovaná) 8,2 4,2 (SW: 4,4) 4,4 (SW: 4,6) 1,6 /100 km; 122  Wh/km

Provozní hmotnost (kg) (max.) 1 680 (SW: 1 720) 1 630 (SW: 1 675) 1 645 (SW: 1 695) 1 775

Celková hmotnost (kg) 2 120 (SW: 2 190) 2 070 (SW: 2 140) 2 080 (SW: 2 150) 2 200

Max. hmotnost přívěsu (kg), brzděného 1 400 1 800 1 500 -

Max. hmotnost přívěsu (kg), nebrzděného 700 750 -

Objem palivové nádrže (litry) 70 (PHEV: 55)

Výška stropu nad sedákem (vpředu) (mm) 1 020 Prostor pro nohy (vpředu) (mm) 1 155

Výška stropu nad sedákem (vzadu) (mm) 970 Prostor pro nohy (vzadu) (mm) 905

Objem zavazadlového prostoru (litry) 510 (PHEV: 307)

Rozměry a objemy modelu Kia Optima Sedan

Výška stropu nad sedákem (vpředu) (mm) 1 020 Prostor pro nohy (vpředu) (mm) 1 155

Výška stropu nad sedákem (vzadu) (mm) 970 Prostor pro nohy (vzadu) (mm) 905

Objem zavazadlového prostoru (litry) 552

Objem zavazadlového prostoru 
(zcela sklopená zadní sedadla)

1 686

Rozměry a objemy modelu Kia Optima Sportswagon

*Celkový výkon hybridní soustavy

Svěží a dynamické barvy karoserie, výběr rozmanitých kol a elegantní drobné detaily Vám umožní upravit si Váš 

zcela nový model Optima přesně podle Vašich představ.

     Technické údaje a barvy

Odstíny a styly, které odrážejí 
Vaši osobnost.

Šedá Moss Grey 
[M5G]
(nedodává se pro 
Plug-in Hybrid)
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   Pocit jistoty

Veškerá jistota, 
jakou potřebujete.

7letá záruka na celý vůz 

U všech modelů Kia poskytujeme 7letou záruku na nový 

vůz s omezením na 150 000 km (bez omezení až 3 roky; 

150 000 km od čtvrtého roku). Tato záruka na celý vůz je zdarma 

a je přenositelná na následující majitele za předpokladu pravidelné 

údržby, v souladu s doporučeným plánem údržby.

5letou záruku na lak a 12letou záruku proti prorezavění 

Velmi kvalitní lak karoserie zajistí Vašemu novému vozu Kia dlouhodobou 

ochranu a lesk. K tomu poskytujeme vynikající protikorozní ochranu 

a 12letou záruku proti prorezavění zevnitř ven.

Zůstaňte v kontaktu se značkou Kia

Nejnovější zprávy naleznete na www.kia.com. Získejte více informací o značce 

Kia a naší atraktivní paletě nových modelů. Přečtěte si aktuální zprávy o pokroku 

ve vývoji pohonů na alternativní paliva, například o LPG, hybridních systémech 

a palivových článcích.

Nebo objevte, na čem pracuje naše ekologické výzkumné středisko.

Podporujeme také významné sportovní akce: Kia je oficiálním partnerem UEFA a FIFA. 

Sponzorujeme Australian Open a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.

Financování 

Váš nejbližší prodejce Kia Vám pomůže sestavit plán financování, který nejlépe vyhoví Vašim 

potřebám. Požádejte ho o podrobné informace.

7letá záruka Kia
7letá záruka na nový vůz s omezením na 150 000 km. Platí ve všech 
členských státech EU (plus Norsko, Švýcarsko, Island a Gibraltar), 
v souladu s místní legislativou.
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www.kia.com

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K16.01219

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

Váš prodejce Kia:


