
Nowa Kia



Otwórz się na nowe 
perspektywy

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji. 

Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek 

poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze 

chwile. 

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego 

pomagamy odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy 

samochody o niepowtarzalnej stylistyce, pełne 

zaawansowanych rozwiązań technicznych. Dowodem 

niezwykłej jakości naszych pojazdów jest objęcie ich 

najdłuższą w branży, 7-letnią gwarancją. Przyświeca 

nam jeden cel: przekraczać oczekiwania. To cel, który 

określamy hasłem „The Power to Surprise”, czyli 

„Zdolność Zaskakiwania”. Jak go osiągamy? 

Przeczytaj i daj się zaskoczyć.



    Kia Optima 

Nowe oblicze innowacji
Atrakcyjny wygląd, innowacyjne rozwiązania techniczne, pełen komfort. Oto najważniejsze zalety nowej 

Optimy. Każda jej wersja spełnia inne oczekiwania. Elegancki sedan to samochód człowieka biznesu. 

Przestronne kombi jest idealnym samochodem rodzinnym. Auto hybrydowe podkreśla indywidualizm 

i nowoczesność kierowcy. Bez względu na to, którą wersję wybierzesz, możesz mieć pewność, że każda 

z nich odznacza się najwyższą jakością wykonania, oryginalną stylistyką i dobrymi osiągami. 
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 Dzięki dynamicznemu profilowi i sportowej stylistyce nowa Kia Optima wyróżnia się w swojej 

klasie. Atrakcyjne diodowe lampy tylne, wyraziste spojlery i oryginalne chromowane akcenty 

podkreślają wyjątkowość modelu. Polerowane 18-calowe obręcze kół dopełniają wrażenia 

wyrafinowanej elegancji.

18-calowe polerowane obręcze kół

    Stylistyka zewnętrzna 

Odważne piękno
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Wyjątkowy wygląd nowej Optimy tworzą pełna elegancji linia, zwarta, dynamiczna sylwetka i starannie 

dobrane detale stylistyczne. Efektowny, typowy dla marki Kia grill chłodnicy podnosi oryginalność pojazdu. 

Nowoczesne lampy przednie, chromowane wyloty powietrza i obramowanie szyb bocznych podkreślają 

temperament najnowszego sedana marki Kia. Samochód wyróżnia się nie tylko znakomitą prezencją. 

Na uwagę zasługują też nowe rozwiązania techniczne. Dłuższy rozstaw osi zapewnia jeszcze lepsze 

własności jezdne, większą przestronność i wyższy komfort.

Atrakcyjne diodowe lampy przednie oświetlają drogę mocnym, krystalicznym światłem. Dzięki 

dynamicznemu doświetlaniu zakrętów światła przednie podążają za ruchami kierownicy.

Stylistyka zewnętrzna

Nie tylko pierwsze wrażenie
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Wnętrze Optimy to połączenie naturalnej elegancji i pełnej wygody. Zastosowano w nim 

przyjemne w dotyku, wysokiej jakości materiały wykończeniowe. Finezji dodają czarne akcenty 

o wysokim połysku. Dzięki starannemu, ergonomicznemu rozplanowaniu kokpitu kierowanie 

pojazdem sprawia przyjemność. Intuicyjna obsługa bogatego wyposażenia dodatkowo podnosi 

komfort jazdy.

    Wnętrze

Relaks, spokój i wygoda
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 Nowa Kia Optima imponuje przestronnym, komfortowym 

wnętrzem. Dzięki pokaźnym wymiarom pojazdu kierowca 

i pasażerowie otrzymują dużo miejsca wewnątrz samochodu. 

Inteligentne rozwiązania, takie jak wentylowanie foteli przednich  

czy funkcja zapamiętywania ustawień kierowcy, gwarantują najwyższy 

poziom wygody. Staranne wyciszenie wnętrza dodatkowo podnosi  

komfort jazdy.

1. Fotele przednie z regulacją elektryczną w 8 kierunkach. Podparcie odcinka lędźwiowego  

jest regulowane w 4 kierunkach w fotelu kierowcy i 2 kierunkach w fotelu pasażera.

2. Podgrzewanie i wentylacja foteli daje wytchnienie latem, a zimą zapewnia przyjemne ciepło.

3. Funkcja zapamiętywania ustawień umożliwia automatyczne przywrócenie jednego z dwóch 

zapisanych w pamięci położeń fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych.

    Wnętrze

Przestrzeń dla Ciebie
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 Kia Optima w wersji GT Line demonstruje sportowego ducha. Przyciąga spojrzenia 

charakterystycznymi detalami. Należą do nich diodowe lampy przednie i tylne z przyciemnianymi 

kloszami, specjalnie zaprojektowane listwy progowe, dwie końcówki układu wydechowego i sportowe 

zderzaki. Wrażenia dopełniają 18-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego, typowy  

dla marki Kia grill chłodnicy i eleganckie boczne wyloty powietrza.

    Stylistyka zewnętrzna wersji GT Line

W sportowym wydaniu
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    Stylistyka zewnętrzna wersji GT

Stworzona, by ekscytować
Nowa Kia Optima w wersji GT to samochód dla kierowców z temperamentem. Imponuje 

zarówno rasowym wyglądem, jak i znakomitymi osiągami. Jej turbodoładowany silnik 

benzynowy 2.0 T-GDi rozwija moc maksymalną 245 KM. Czas na wyjątkowe emocje!
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 Wnętrze Optimy GT i GT Line zachęca do jazdy. W trybie sportowym zestaw wskaźników pokazuje 

prędkość jazdy, rozwijany moment obrotowy i ciśnienie turbodoładowania. Wygoda idzie w parze 

z elegancją. Spłaszczona u dołu kierownica ułatwia wsiadanie i wysiadanie. Aluminiowe pedały 

i ergonomicznie ukształtowane fotele demonstrują potencjał auta a czerwone przeszycia tapicerki, 

kierownicy, osłony dźwigni zmiany biegów i podłokietnika wywołują przyjemny dreszczyk emocji.  

1. Aluminiowe pedały: stylowe wykończenia podkreślające dbałość o każdy szczegół.

2. Zestaw wskaźników wersji GT: wyświetlacz komputera pokładowego o przekątnej 4,3” prezentuje najważniejsze parametry 

dotyczące jazdy i silnika.

    Stylistyka wewnętrzna wersji GT i GT Line

Pokusa sportowych emocji
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Chcesz cieszyć się swobodą? Korzystać z uroków życia? Odkrywać 

nieznane? Jeżeli tak, nowa Kia Optima to samochód właśnie dla Ciebie!  

Jest wyjątkowo przestronna i uniwersalna. Wyróżnia się dużym bagażnikiem. 

Jej kanapa tylna składa się na płasko jednym pociągnięciem. Umożliwia  

to łatwe powiększenie przestrzeni ładunkowej. Funkcjonalność podnoszą schowki 

pod podłogą bagażnika i wygodny system aranżacji przestrzeni bagażowej.  

Całości dopełnia klapa bagażnika z funkcją automatycznego otwierania  

Smart Power Tailgate.

1. Przestronny bagażnik i oparcie kanapy tylnej dzielone w proporcji 40:20:40

Dzielona i składana na płasko kanapa tylna zapewnia maksymalną pojemność bagażnika. 

2. Siatka zabezpieczająca

Siatka zabezpieczająca zapobiega przemieszczaniu się bagażu w trakcie jazdy.  

Dzięki niej duże przedmioty pozostaną bezpieczne na swoim miejscu.

3. System aranżacji przestrzeni bagażowej

Specjalne szyny w podłodze w połączeniu z ruchomymi aluminiowymi poprzeczkami zapobiegają przesuwaniu  

się przedmiotów. Pozwala to aranżować przestrzeń bagażnika stosownie do potrzeb. Bagażnik jest dodatkowo 

wyposażony w zaczepy i wygodne pasy do mocowania przedmiotów o nietypowych kształtach.

         Elastyczność i przestronność

  Niezawodna 
towarzyszka    
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Gama jednostek napędowych Optimy obejmuje 3 silniki. Można wybierać pomiędzy silnikami 

benzynowymi 2.0 i 2.0 T-GDi oraz silnikiem wysokoprężnym 1.7 VGT. Każdy z nich charakteryzuje 

się szybką reakcją na wciśnięcie pedału przyspieszenia, cichą pracą i niewielkim zużyciem paliwa.

1.  7-biegowa przekładnia DCT

Silnik wysokoprężny jest dostępny z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (DCT). Dzięki niej jazda 

nabiera sportowego charakteru.

2.  6-biegowa przekładnia mechaniczna

Mechaniczna skrzynia biegów o 6 przełożeniach działa precyzyjnie i daje poczucie pełnej kontroli nad 

pojazdem. 

3.  Układ odzyskiwania energii

Kia Optima w wersji ECO Dynamics jest wyposażona w funkcję odzyskiwania energii oraz 

układ Start/Stop (ISG). Układ Start/Stop to rozwiązanie korzystne dla kieszeni i środowiska 

naturalnego. Obniża zużycie paliwa i ogranicza emisję CO2. Wyłącza silnik kiedy sprzęgło nie 

jest wciśnięte, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej. Zdjęcie stopy 

z pedału przyspieszenia aktywuje funkcję odzyskiwania energii. Energia kinetyczna 

pojazdu zamieniana jest na energię elektryczną i doładowuje akumulator. Układ 

Start/Stop jest dostępny z silnikiem wysokoprężnym: standardowo z 7-biegową 

przekładnią DCT, opcjonalnie z 6-biegową przekładnią mechaniczną.

Jednostki napędowe

Nowoczesne silniki

Silnik wersji GT

Turbodoładowany silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem 

paliwa 2.0 T-GDi rozwija moc maksymalną 245 KM  

i maksymalny moment obrotowy 350 Nm.  

Zapewnia znakomite osiągi oraz dynamiczną, emocjonującą jazdę.

 6-biegowa przekładnia automatyczna

Zapewnia płynne przyspieszanie, sprawną zmianę biegów  

i najwyższy komfort prowadzenia.
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  Udoskonalony układ jezdny nowej Optimy zapewnia jeszcze większą precyzję kierowania 

i wyższy komfort jazdy. Duże, wytrzymałe łożyska kół przednich i większe, podwójne wahacze 

dolne kół tylnych zapewniają znakomite prowadzenie po nierównościach i w zakrętach.

Priorytetem jest bezpieczeństwo. Dlatego zastosowano nowe, wytrzymalsze materiały 

konstrukcyjne oraz wiele elektronicznych układów bezpieczeństwa biernego i czynnego. 

Nowatorskie odmiany stali i sposoby łączenia elementów konstrukcyjnych podnoszą 

wytrzymałość karoserii. W ten sposób nowa Kia Optima  

wznosi bezpieczeństwo na wyższy poziom.

    Kontrola

Zawsze pod kontrolą
    Ochrona 

Pełne bezpieczeństwo

Układ kierowniczy wspomagany 
silnikiem elektrycznym (R-MDPS)

Układ wspomagania R-MDPS zapewnia niezwykłą precyzję 
pracy układu kierowniczego i poczucie pełnej kontroli nad 

pojazdem. Stanowi wyposażenie standardowe wersji z silnikiem 
wysokoprężnym i wersji GT.

Amortyzatory specjalnej konstrukcji 
(PLD)

Oferowane w standardzie amortyzatory z innowacyjnymi 
zaworami wewnętrznymi odznaczają się liniową 

charakterystyką tłumienia. Pracują ciszej, lepiej przeciwdziałają 
drganiom nadwozia i zdecydowanie podnoszą komfort jazdy.

Zawieszenie sterowane elektronicznie 
(ECS)

Układ automatycznie dostosowuje charakterystykę zawieszenia 
do stanu nawierzchni. Zapewnia optymalne prowadzenie i komfort 

jazdy. Wyposażenie standardowe wersji GT.

Inteligentna folia

Do budowy pojazdu wykorzystano 119 metrów 
folii strukturalnej. Dzięki temu nadwozie Optimy 

odznacza się większą sztywnością oraz lepszym 
tłumieniem hałasu i drgań.

Elementy tłoczone na gorąco

W 16 miejscach szczególnie narażonych na naprężenia 
wykorzystano elementy tłoczone na gorąco. Zdecydowanie 

wzmacniają one konstrukcję karoserii. Zapewniają cichą, 
spokojniejszą jazdę i lepszą ochronę w razie wypadku.

Stal o wyjątkowo wysokiej 
wytrzymałości

Nowa Kia Optima w ponad 50% wykonana jest ze stali 
o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości. Sztywne nadwozie oznacza 

lepszą ochronę kierowcy i pasażerów. Ponadto w wersji sedan 
wzmocniono sekcję otworu bagażnika. Podnosi to sztywność 

karoserii podczas jazdy na nierównościach.

7 poduszek 
powietrznych

Robimy wszystko, aby chronić 
i ograniczać skutki potencjalnych kolizji. 

Dlatego wyposażyliśmy Optimę  
w 7 poduszek powietrznych: przednie 

kierowcy i pasażera, boczne, kurtynowe oraz 
kolanową poduszkę powietrzną kierowcy.
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Nowa Kia Optima Plug-in Hybrid to pełen zalet samochód przyszłości. Jest przyjazna dla 

środowiska, niezwykle oszczędna i nad wyraz elegancka. Wśród pojazdów hybrydowych wyróżnia  

się szykowną linią nadwozia. Imponuje nie tylko nowoczesnym, ekologicznym układem napędowym,  

ale również wyglądem.

1. Standardowe złącze ładowania (EU) Umożliwia ładowanie z domowego gniazdka 220 V lub z publicznej stacji ładowania.

2. Diodowe światła przednie zapewniają lepsze oświetlenie i niższe zużycie energii. Charakterystyczny znak „eco blue” wraz 

z błękitnymi akcentami podkreślają walory tej wersji pojazdu.

    Stylistyka zewnętrzna wersji Plug-in Hybrid

Nowa twarz ekologii
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Właściwości wersji Plug-in Hybrid

Nowa generacja osiągów
Imponująca Kia Optima Plug-in Hybrid dowodzi, że można ograniczać emisję, nie rezygnując z osiągów. Dzięki 

płynnemu przechodzeniu z trybu elektrycznego na hybrydowy (benzynowo-elektryczny), ten nowoczesny 

układ napędowy tworzy równowagę pomiędzy wydajnością a dynamiką. Doskonale sprawdza się zarówno 

w ruchu miejskim, jak i w trasie. 

1. Ekran systemu nawigacji prezentuje dane na temat przepływu energii, stylu jazdy i wydajności napędu.

2.  Zestaw wskaźników informuje o trybie jazdy (hybrydowy/elektryczny) i przepływie energii.
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Wnętrze nowej Optimy zaprojektowano z myślą o kierowcy. Obsługa najważniejszych 

układów odbywa się bez odwracania uwagi od prowadzenia i odrywania dłoni od kierownicy. 

Bezprzewodowa ładowarka urządzeń mobilnych ułatwia ładowanie smartfona. System nagłośnienia 

Harman/KardonTM gwarantuje dźwięk najwyższej jakości. Ekran o przekątnej 7” lub 8” czytelnie 

prezentuje podpowiedzi systemu nawigacji. Natomiast 7-letni program bezpłatnej aktualizacji mapy* 

zapewnia dotarcie do celu optymalną trasą.

1. Zestaw wskaźników typu Supervision z wyświetlaczem TFT LCD o przekątnej 4,3”

Zestaw wskaźników z kolorowym wyświetlaczem TFT LCD o przekątnej 4,3” prezentuje najważniejsze dane dotyczące jazdy 

(takie jak np. średnie zużycie paliwa) lub podpowiedzi systemu nawigacji.

2. Bezprzewodowa ładowarka urządzeń mobilnych

Korzystaj z wygodnego ładowania bezprzewodowego. Wystarczy położyć telefon z technologią Qi lub odpowiednią obudową 

bezpośrednio na konsoli pomiędzy fotelami przednimi. Do ładowania już nie potrzeba przewodów!

3. System nagłośnienia Harman/KardonTM

Ciesz się dźwiękiem najwyższej jakości z technologią ClarifyTM. Wersja sedan wyposażona jest w 10 głośników z subwooferem 8”, natomiast 

kombi w 8 głośników z subwooferem 8”.

* Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie wyposażony w system nawigacji firmy LG, umożliwia korzystanie 

przez 7 lat z najnowszych wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

    Słuchaj, oglądaj, jedź

Zawsze w kontakcie
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  Kia Connected Services

Dokąd? Kiedy? Którędy? Z nawigacją 
odnajdziesz właściwą drogę

Udoskonalony system nawigacji obejmuje najnowsze usługi dostępu, oparte na technologii TomTom Live. Dzięki nim 

prowadzenie w trasie staje się dokładniejsze i wygodniejsze. Takie rozwiązanie pozwala pozostać w kontakcie  

ze światem i dostarcza jeszcze więcej przydatnych informacji. Nową Kia Optimę wyposażono również w modem Wi-Fi, 

który umożliwia podłączenie systemu nawigacji do Internetu za pomocą smartfona*.

Innowacyjna aplikacja Hotspot Kia wykorzystuje łącze bezprzewodowe Bluetooth urządzenia przenośnego z systemem 

Android do wykrywania obecności systemu nawigacji Kia. Następnie przechodzi w tryb „hotspot” i łączy się z Wi-Fi systemu 

nawigacji. W ten sposób ułatwia korzystanie z usług dostępu Kia Connected Services. Aplikacja Hotspot wyłącza się w przypadku 

zakłócenia lub przerwania łączności z samochodem.

1

2

3

4

1. Usługa „Live traffic”

System nawigacji dostarcza dokładne informacje dotyczące sytuacji  

na drodze, aktualizowane co 2 minuty. Powiadamia kierowcę 

o zwiększonym natężeniu ruchu i sugeruje wybór innej trasy.  

Tym samym pozwala uniknąć utknięcia w korkach.

2. Usługa „Speed cameras”

System nawigacji ostrzega o punktach pomiaru prędkości oraz o obszarach 

ograniczonego dostępu. Wskazuje również miejsca oznaczone jako  

tzw. „czarne punkty”, w których często dochodzi do wypadków drogowych.

3. Usługa „Local Search”

Umożliwia zlokalizowanie restauracji, supermarketu lub innego miejsca docelowego. Baza 

danych obejmuje 500 kategorii, 25 000 słów kluczowych oraz 250 000 miejsc. Dzięki temu  

niemal zawsze znajdziesz to, czego szukasz. System umożliwia wyszukiwanie w 10 językach, 

również podczas pobytu poza granicami kraju.

4. Prognoza pogody

Jaka będzie aura? Słoneczna czy deszczowa? Lepiej to sprawdzić. Wystarczy wprowadzić cel podróży 

i uzyskać dostęp do pełnej prognozy pogody na 4 dni. Obejmuje ona temperaturę minimalną i maksymalną, 

prędkość wiatru i prawdopodobieństwo wystąpienia opadów.

Usługi Kia Connected Services:

 * Aby aktywować usługę należy dysponować smartfonem z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu bez  

odrywania uwagi od prowadzenia. Tym samym podnosi bezpieczeństwo jazdy. Prosty, intuicyjny 

interfejs umożliwia dostęp do serwisu Google Maps, aplikacji, muzyki i funkcji poleceń  

głosowych. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się na ekranie multimedialnym.

Aplikacja Apple CarPlayTM umożliwia bezpieczne korzystanie z iPhone’a podczas  

prowadzenia samochodu. Wszystkie informacje i komunikaty wyświetlają się  

na ekranie multimedialnym. Dzięki temu kierowca może korzystać z nawigacji, 

nawiązywać połączenia telefoniczne i wybierać ulubioną muzykę bez utraty 

koncentracji.
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1. Autonomiczne hamowanie awaryjne (Kia Brake Assist)

Układ wykrywa zarówno pojazdy jadące z przodu, jak również pieszych przechodzących przez jezdnię. Dzięki czujnikowi i kamerze 

monitoruje odległość i prędkość wykrywanych obiektów. W przypadku ryzyka kolizji lub potrącenia ostrzega kierowcę. W razie braku 

jego reakcji samochód hamuje automatycznie, zapobiegając zderzeniu lub ograniczając jego skutki.

2. Aktywny tempomat (Kia Smart Cruise Control)

Dzięki czujnikowi radarowemu aktywny tempomat automatycznie dostosowuje prędkość i utrzymuje bezpieczną odległość od pojazdu 

poprzedzającego. Kiedy pojazd poprzedzający przyspiesza, nowa Kia Optima samoczynnie przyspiesza do zadanej prędkości.  

Kiedy zwalnia i bezpieczny dystans zmniejsza się, aktywny tempomat hamuje lub nawet zatrzymuje samochód.

3. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (Kia Keep Lane Assist)

Samochód dba o to, by senny, zmęczony lub nieuważny kierowca nie zjechał z drogi. Układ ostrzega o potencjalnie niebezpiecznym 

manewrze, a w razie konieczności może nawet przejąć kontrolę nad pojazdem.

4. Układ monitorowania martwego pola (Kia Blind Spot Detection) i asystent zmiany pasa ruchu (Kia Lane Change Assist)

Układ monitorowania martwego pola wykorzystuje czujniki radarowe i ostrzega przed pojazdami znajdującymi się w strefie 

niewidocznej w lusterkach zewnętrznych. Z chwilą wykrycia pojazdu w tej strefie w danym lusterku zewnętrznym miga lampka 

ostrzegawcza. Z kolei asystent zmiany pasa ruchu pomaga bezpiecznie zmienić pas. Ostrzega przed pojazdami, które nadjeżdżają 

sąsiednim pasem i znajdują się w odległości mniejszej niż 70 m.

5. Funkcja informowania o ograniczeniach prędkości (Kia Speed Assist)

Układ rozpoznawania znaków drogowych przypomina kierowcy o limicie prędkości obowiązującym na danym odcinku. Kamera 

umieszczona na szybie czołowej odczytuje znaki ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania. Następnie wyświetla odpowiednie 

informacje na ekranie systemu nawigacji i w zestawie wskaźników.

Nowa Kia Optima podnosi bezpieczeństwo w każdych warunkach jazdy. Jest zaprojektowana 

tak, by zapewnić spokojną podróż. Jej innowacyjne układy elektroniczne wspomagają kierowcę, 

a układy bezpieczeństwa czynnego chronią zarówno pasażerów, jak i pieszych.

         Bezpieczeństwo czynne

  Zaawansowane rozwiązania 
podnoszące bezpieczeństwo
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1. Układ monitorowania otoczenia (Kia Round View Camera)

Przy prędkości poniżej 20 km/h układ prezentuje obraz z 4 szerokokątnych kamer, zamontowanych z przodu, z tyłu oraz po bokach 

pojazdu. Zapewnia podgląd otoczenia i daje poczucie pewności podczas parkowania oraz manewrowania. W wersji Plug-in Hybrid 

zakres pola widzenia wynosi 270°.

2. Asystent parkowania (Kia Auto Park Assist)

Układ automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego znakomicie ułatwia wykonywanie manewrów. Dzięki 

bocznym czujnikom układ samodzielnie wprowadza samochód na miejsce postojowe. Kierowca obsługuje jedynie hamulec, pedał 

przyspieszenia i zmienia biegi. Resztą zajmie się elektroniczny asystent. Wspomaga on kierowcę również podczas wyjeżdżania 

z równoległego miejsca postojowego.

3. Dynamiczne doświetlanie zakrętów

Poprawia widoczność po zmroku. Ustawia odpowiednio światła mijania podczas pokonywania zakrętów. Dostosowuje kierunek  

ich świecenia do prędkości, obciążenia pojazdu i kąta obrotu kierownicy.

4. Asystent świateł drogowych (Kia High Beam Assist)

Kamera umieszczona na szybie czołowej wykrywa nadjeżdżające i poprzedzające pojazdy. Dzięki temu układ automatycznie przełącza 

światła drogowe i mijania.

5. Monitorowanie pojazdów w tylnej strefie (Kia Rear Cross Traffic Alert)

Unikniesz niemiłych niespodzianek podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca postojowego. Funkcja ostrzega przed każdym pojazdem 

nadjeżdżającym podczas włączania się tyłem do ruchu.

Nowa Kia Optima to pewność i spokój ducha. Innowacyjne układy elektroniczne wspomagają 

kierowcę, zapewniając aktualne informacje i zwiększając bezpieczeństwo jazdy.

        Wspomaganie kierowcy

  Innowacyjne rozwiązania,  
inteligentne wsparcie
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Panoramiczny szklany dach  Szeroki, 3-częściowy panoramiczny szklany dach otwiera zupełnie nowe perspektywy.  
Można go otworzyć i zamknąć jednym naciśnięciem przycisku. Dostępny opcjonalnie w wersji XL, GT Line i GT.

 Dbałość o szczegóły w nowej Optimie może zadziwiać.  Ma wszystko, czego 

potrzebujesz i wiele rozwiązań, których zapragniesz. Począwszy od eleganckich 

dodatków, aż po elementy podnoszące komfort i funkcjonalność. 

    Wygoda i komfort 

Bogactwo wyposażenia

Podgrzewana kierownica 
Z opcjonalną podgrzewaną kierownicą 
zapomnisz, że jest środek zimy.

Rolety tylne 
Rolety okien bocznych tylnych 
chronią przed silnymi promieniami 
słonecznymi.

Diodowe przednie światła 
przeciwmgielne
Eleganckie i praktyczne. Oświetlają 
drogę przed pojazdem we mgle 
(niedostępne w wersji GT Line i GT).

Inteligentny kluczyk 
Umożliwia zdalne otwieranie 
samochodu lub przyciskiem 
znajdującym się w klamce drzwi 
przednich.

Oświetlenie powitalne  
Zewnętrzne i wewnętrzne światła, 
zsynchronizowane z inteligentnym 
kluczykiem, zapalają się podczas 
wsiadania do samochodu.

Tylne gniazda elektryczne 
Gniazda USB i 12 V w tylnej części 
umożliwiają pasażerom ładowanie 
urządzeń mobilnych.

Zdalne sterowanie szybami 
Naciśnięcie i przytrzymanie przez  
3 sekundy przycisku pilota powoduje 
opuszczenie lub podniesienie 
wszystkich szyb. Rozwiązanie 
z funkcją bezpieczeństwa.

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna 
Dostępna w standardzie. Zapewnia pełen komfort. Umożliwia utrzymywanie  
innej temperatury po stronie kierowcy i pasażera.

Łopatki zmiany biegów 
Dzięki łopatkom przy kierownicy zmiana biegów przebiega szybko i płynnie. 
Rozwiązanie dostępne z automatyczną i dwusprzęgłową skrzynią biegów 
(DCT).  
Zdalne sterowanie systemem audio z kierownicy  
Umożliwia regulację głośności oraz zmianę stacji radiowych/odtwarzanych 
utworów bez odrywania dłoni od kierownicy.

Automatyczny nawiew na szybę czołową 
Błyskawicznie usuwa zaparowanie szyby w zimne i w deszczowe dni,  
zapewniając pełną widoczność. 

Elektromechaniczny hamulec 
postojowy (EPB)
Wygodny w użyciu 
elektromechaniczny hamulec 
postojowy włącza się i wyłącza  
za pomocą przełącznika.

Diodowe lampki do czytania 
Zlokalizowane w konsoli podsufitowej 
pełnią funkcję oświetlenia 
punktowego. Dostępne wraz 
z panoramicznym szklanym dachem.

Oparcie kanapy tylnej dzielone 
w proporcji 60:40 (40:20:40 kombi)
Składane oparcie tylnej kanapy 
umożliwia przewożenie większych  
i długich przedmiotów. Rozwiązanie 
niedostępne w wersji Plug-in Hybrid.
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2. Zestaw chlapaczy   

Specjalnie zaprojektowane chlapacze zabezpieczają podwozie przed nadmiernym zabrudzeniem.

3. Nakładki lusterek zewnętrznych   

Dzięki nakładkom lusterek z błyszczącej stali nierdzewnej Kia Optima wygląda jeszcze atrakcyjniej. 

4. Owiewki   

Aerodynamiczne owiewki pomagają redukować turbulencje podczas jazdy z nieznacznie opuszczoną szybą boczną przednią.

Oryginalne akcesoria Kia spełniają najwyższe standardy jakości. 

Są eleganckie, zaprojektowane specjalnie do tego modelu, bezpieczne i trwałe. 

 

    Akcesoria

Zawsze nienaganna prezencja

1. Dywanik bagażnika i folia ochronna zderzaka tylnego

Dzięki dywanikowi wykonanemu z weluru wysokiej jakości bagażnik wygląda jak nowy. Pasuje idealnie do kształtu bagażnika. 

Folia ochronna zderzaka tylnego zapobiega uszkodzeniu lakieru podczas ładowania i rozładowywania bagażnika.  

Dostępna jako czarna i przezroczysta.

5. + 6. Diodowe oświetlenie miejsca na nogi i dywaniki welurowe   

Oświetlenie diodowe włącza się w momencie odblokowania drzwi. Gaśnie po uruchomieniu silnika. Dostępne kolory podświetlenia to stylowa czerwień 

i klasyczna biel. Wysokiej jakości dywaniki welurowe pasują idealnie do pojazdu. Gwarantują czystość podłogi, a tym samym schludność wnętrza.  

Standardowe zaczepy zapobiegają przesuwaniu. 

7. Wieszak na ubrania   

Wieszak łatwo przypiąć, zdemontować, a nawet użyć w innym miejscu. Wszystko dla Twojej wygody.
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Wybierz jeden z wariantów kolorystycznych i preferowaną tapicerkę.

Wszystkie kombinacje są starannie przemyślane, dlatego każdy wybór jest dobry.

    Wersje wykończenia wnętrza

Wybór należy do Ciebie!

Czarna tapicerka z tkaniny
Wersja M

Czarna tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej
Wersja L

Wnętrze jednotonowe czarne

Głęboka, lecz subtelna czerń z jednolitą kolorystycznie deską rozdzielczą, 

czarną tapicerką oraz szykownymi metalicznymi detalami.

Czarna tapicerka skórzana
Wersja XL

Wnętrze dwutonowe szaro-czarne
(dostępne tylko dla Optimy kombi)

Dyskretny kolor szary: tapicerka siedzeń i drzwi, podłokietniki oraz dolna część 

deski rozdzielczej. Elegancka czerń: część górna deski rozdzielczej, część górna 

i dolna drzwi, wykładziny podłogowe. Do tego szykowne metaliczne detale.

Szara tapicerka skórzana
Wersja XL

Szara tapicerka z tkaniny
Wersja M

Szara tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej
Wersja L

Wnętrze dwutonowe beżowo-czarne 
(dostępne tylko dla Optimy sedan)

Przyjemny beż: tapicerka siedzeń i drzwi, podłokietniki oraz dolna część deski 

rozdzielczej. Elegancka czerń: część górna deski rozdzielczej, część górna 

i dolna drzwi, wykładziny podłogowe. Do tego szykowne metaliczne detale. 

Beżowa tapicerka skórzana
Wersja XL

Beżowa tapicerka z tkaniny
Wersja M

Beżowa tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej
Wersja L

Specjalne wersje wykończenia wnętrza

Wnętrze wersji GT i GT Line Sportowe skórzane fotele: czarne z czerwonymi 

przeszyciami. W wersji GT zdobione dodatkowo logotypem GT (niedostępne 

w wersji GT Line).

Czarna tapicerka skórzana z czerwonymi przeszyciami 
Tylko wersja GT i GT Line
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 Atrakcyjne i modne kolory lakieru nadwozia oraz szeroki wybór obręczy kół.  

Dzięki nim nowa Kia Optima będzie taka, jak zechcesz.

Obręcze kół

16” obręcze kół  
ze stopu lekkiego 

215/60R

18” obręcze kół  
ze stopu lekkiego 

235/45R

18” obręcze kół  
ze stopu lekkiego dla 

wersji GT/GT Line

17” obręcze kół  
ze stopu lekkiego 

Plug-in Hybrid

Kolory

Aurora Black (ABP)Clear White (UD)  
(niedostępny dla wersji 
Plug-in Hybrid)

Gravity Blue (B4U)Moss Grey (M5G) 
(niedostępny dla 
wersji Plug-in 
Hybrid)

Platinum Graphite (ABT)

Pluto Brown (G4N) 
(niedostępny dla wersji 
Plug-in Hybrid)

Silky Silver (4SS)Snow White Pearl (SWP)

Temptation Red (K3R) Aluminium Silver (C3S) 
(tylko dla wersji  
Plug-in Hybrid)

    Dane techniczne, obręcze kół i lakiery nadwozia

Twoja wersja oryginalności

Wymiary (mm)

Dane techniczne 

Silniki 2.0 DOHC 2.0 T-GDi 1.7 CRDi 2.0 GDi PHEV

Skrzynia biegów 6-biegowa M/T 6-biegowa A/T 6-biegowa A/T 6-biegowa M/T 7-biegowa DCT 6-biegowa A/T

Rodzaj paliwa Benzyna Benzyna Olej napędowy Benzyna

Rodzaj silnika 4-cylindrowy rzędowy 4-cylindrowy rzędowy turbodoładowany 4-cylindrowy rzędowy

Silnik elektryczny – – – Silnik synchroniczny 
z magnesem stałym

Pojemność skokowa (cm³) 1999 1998 1685 1999

Moc maks. (KM przy obr./min) 163/6500 245/6000 141/4000 205/6000**

Moment obrotowy maks.  
(Nm przy obr./min)

196/4800 350/1350 ÷ 4000  340/1750 ÷ 2500 375/2330

Prędkość maks. (km/h) 210 (kombi: 206) 208 (kombi: 205) 240 (kombi: 232) 203 (kombi: 200) 203 (kombi: 200) 192

Emisja CO2 w cyklu mieszanym/km) 173 (kombi: 174) 173 191 110÷121 (kombi: 113÷125) 116 (kombi: 120) 37

Zużycie paliwa (cykl miejski) 9,9 (kombi: 10,5) 10,4 11,8 5,1* ÷ 5,6 (kombi: 5,2 ÷5,8) 5,1 (kombi: 5,2) 0

Zużycie paliwa (cykl pozamiejski) 5,9 (kombi: 6,2) 5,9 6,1 3,7* ÷ 4,1 (kombi: 3,8) 4,1 (kombi: 4,2) 5,3

Zużycie paliwa (cykl mieszany) 7,4 (kombi: 7,6) 7,6 8,2 4,2* ÷ 4,6 (kombi: 4,4 ÷4,7) 4,4 (kombi: 4.6) 1,6

Masa własna min. (kg) 1455 (kombi: 1475) 1470 (kombi: 1495) 1580 (kombi: 1605) 1515 (kombi: 1545) 1530 (kombi: 1560) 1775

Masa całkowita (kg) 2000 (kombi: 2070) 2020 2120 (kombi: 2190) 2070: (kombi: 2140) 2080: (kombi: 2150) 2200

Maks. masa holowanej przyczepy 
(z hamulcami) (kg)

1700 1300 1400 1800 1500 –

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 70 (PHEV: 55)

Odległość od siedzisk do dachu  
(z przodu) (mm)

1020 Miejsce na nogi (z przodu) 
(mm)

1155

Odległość od siedzisk do dachu (z tyłu) 
(mm)

970 Miejsce na nogi (z tyłu)  
(mm)

905

Pojemność bagażnika (litry) 510 (PHEV: 307)

Kia Optima sedan – wymiary i pojemność

Odległość od siedzisk do dachu  
(z przodu) (mm)

1020 Miejsce na nogi (z przodu) 
(mm)

1155

Odległość od siedzisk do dachu (z tyłu) 
(mm)

985 Miejsce na nogi (z tyłu)  
(mm)

905

Pojemność bagażnika (litry) 552

Pojemność bagażnika (złożone fotele) 1686

Kia Optima kombi – wymiary i pojemność

* Dane dla wersji z systemem KiaECOdynamics.
** Osiągi łączne napędu hybrydowego.

17” obręcze kół  
ze stopu lekkiego  

215/55R
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   Spokój ducha

Spokój, którego 
potrzebujesz

7-letnia gwarancja 

Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją na 7 lat lub 

150 000 km przebiegu (przez pierwsze 3 lata: bez ograniczeń przebiegu, 

od 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.

5-letnia gwarancja na powłokę lakierową i 12-letnia gwarancja na perforację nadwozia 

Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą ochronę i odpowiedni wygląd 

samochodów marki Kia. Nasze pojazdy są też bardzo dobrze chronione przed korozją 

i objęte 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.

Pozostań w kontakcie z Kia! 

Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się z nowościami. Dowiedz się więcej o marce Kia i nowych 

modelach samochodów. Zapoznaj się z naszymi osiągnięciami w rozwijaniu technologii paliw 

alternatywnych, takich jak gaz płynny, napęd hybrydowy i ogniwa paliwowe. Przeczytaj, nad czym 

aktualnie pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe ochrony środowiska.

Angażujemy się w duże imprezy sportowe. Kia Motors to oficjalny partner UEFA i FIFA. Jesteśmy oficjalnym 

sponsorem turnieju tenisowego Australian Open i światowej gwiazdy tenisa — Rafaela Nadala.

Finansowanie 

Wybrany dealer Kia przygotuje i przedstawi najbardziej korzystny plan sfinansowania zakupu samochodu. 

Z przyjemnością omówi wszystkie szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia
7 lat/150 000 km gwarancji. Obowiązuje ona we wszystkich krajach UE 
(oraz w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i na Gibraltarze). Szczegółowe okresy 
gwarancji oraz jej warunki określone są w Książce gwarancyjnej.
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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 25 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. 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.


