
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 znakomitej 

stylistyce, pełne zaawansowanych rozwiązań technicznych,  

a 7-letnia gwarancja jest dowodem najwyższej jakości naszych  

pojazdów. Niezmiennie przyświeca nam jeden cel: zawsze  

przewyższać oczekiwania. To cel, który określamy hasłem  

„The Power to Surprise”, czyli „Zdolność zaskakiwania”.

Jak go osiągamy? Przeczytaj i daj się zaskoczyć.



Nowa Kia Optima 

Innowacyjna w każdej wersji
Atrakcyjny wygląd, innowacyjne rozwiązania techniczne, najwyższy komfort. Oto najważniejsze zalety 

nowej Optimy. Każda jej wersja spełnia inne oczekiwania. Elegancki sedan to samochód wprost 

wymarzony dla ambitnego menedżera. Przestronne kombi jest idealnym pojazdem rodzinnym.  

Hybryda podkreśla indywidualizm i nowoczesność właściciela. Bez względu na to, którą wersję 

wybierzesz, możesz mieć pewność, że każda z nich sprosta Twoim oczekiwaniom.
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Dzięki dynamicznemu profilowi i sportowej stylistyce nowa Kia Optima zdecydowanie wyróżnia 

się w swojej klasie. Atrakcyjne diodowe lampy tylne, dyskretne spojlery i oryginalne chromowane 

akcenty podkreślają wyjątkowość modelu.

Stylistyka zewnętrzna 

Ponadczasowa elegancja  
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Nowa Kia Optima zawdzięcza swój wyjątkowy wygląd eleganckiej linii, zwartej, dynamicznej sylwetce 

i starannie dobranym detalom stylistycznym. Wymiary pojazdu zapewniają doskonałą stabilność, komfort, 

pewność prowadzenia i przestronność wnętrza. Samochód wyróżnia się nie tylko znakomitą prezencją.  

Na uwagę zasługują też nowe rozwiązania techniczne. Nowoczesne lampy przednie oraz  

chromowane obramowanie szyb bocznych podkreślają niepowtarzalny wygląd.

Stylistyka zewnętrzna

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

przyjemne w dotyku materiały wykończeniowe, które imponują jakością i dopasowaniem. 

Finezji dodają czarne akcenty o wysokim połysku. Dzięki starannemu, ergonomicznemu 

rozplanowaniu kokpitu kierowanie pojazdem to czysta przyjemność. Intuicyjna obsługa 

bogatego wyposażenia dodatkowo podnosi komfort jazdy.

Wnętrze

Relaks, spokój i wygoda
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Nowa Kia Optima kusi przestronnym, komfortowym wnętrzem. 

Dzięki pokaźnym wymiarom kierowca i pasażerowie dysponują 

dużą ilością miejsca. 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 

fotela kierowcy jest regulowane w 4 kierunkach, a fotela pasażera w 2 kierunkach.

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, takimi jak diodowe lampy przednie i tylne z czarnym 

obramowaniem, podwójna końcówka układu wydechowego oraz bardziej agresywna  

stylistyka progów i zderzaków. Całości dopełniają typowy dla marki Kia grill chłodnicy 

i 18-calowe obręcze kół ze stopu lekkiego.

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

doświetlaniu zakrętów światła przednie podążają za ruchami kierownicy. 

Stylistyka nadwozia wersji GT Line

W sportowym wydaniu
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Wersja GT

Ekscytująca
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 238 KM. Czas na wyjątkowe emocje!
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Wnętrze nowej Optimy GT i GT Line zachęca do jazdy. W trybie sportowym zestaw wskaźników 

podaje prędkość jazdy, 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 akcentują potencjał auta. Czerwone przeszycia tapicerki, 

kierownicy, osłony dźwigni zmiany biegów i podłokietnika zapowiadają moc sportowych wrażeń. 

1. Aluminiowe pedały: stylowe wykończenie dowodzi dbałości o każdy szczegół.

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

dotyczące jazdy i pracy silnika.

Stylistyka wnętrza 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 kombi to samochód właśnie  

dla Ciebie! Dzięki dużemu bgażnikowi jest wyjątkowo przestronna 

i uniwersalna. Jej tylna kanapa składa się na płasko jednym pociągnięciem 

dźwigni. Umożliwia to łatwe powiększenie przestrzeni ładunkowej. 

Funkcjonalność podnoszą schowki pod podłogą bagażnika, wygodny system 

aranżacji przestrzeni bagażowej oraz pokrywa 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 

Zapobiega przemieszczaniu się bagażu w trakcie jazdy. Dzięki niej przewożone przedmioty pozostaną 

bezpieczne na swoim miejscu.

3. System aranżacji przestrzeni bagażowej 

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.

Przestrzeń i funkcjonalność

Kombi idealne dla Ciebie
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Gama jednostek napędowych nowej Optimy obejmuje 4 silniki. Można wybierać pomiędzy  

silnikami benzynowymi 1.6 T-GDi, 2.0 i 2.0 T-GDi o mocy odpowiednio 180, 163 i 238 KM (GT),  

oraz silnikiem wysokoprężnym 1.6 o mocy 136 KM. Każdy z nich charakteryzuje się szybką 

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

1. 7-biegowa przekładnia DCT. Silnik wysokoprężny oraz silnik benzynowy 1.6 T-GDi dostępne są 

z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową (DCT). Dzięki niej jazda nabiera sportowego charakteru.

2. 6-biegowa mechaniczna skrzynia biegów. Mechaniczna skrzynia biegów o 6 przełożeniach 

działa precyzyjnie i daje poczucie pełnej kontroli nad pojazdem. 

3. Układ odzyskiwania energii Kia Optima 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 i włączony jest bieg neutralny. Zdjęcie stopy z pedału 

przyspieszenia aktywuje funkcję odzyskiwania energii. Energia kinetyczna pojazdu 

zamieniana jest na energię elektryczną i doładowuje akumulator.

Jednostki napędowe

Ekonomiczne i dynamiczne

Silnik wersji GT

Turbodoładowany silnik benzynowy z bezpośrednim wtryskiem 

paliwa 2.0 T-GDi rozwija moc maksymalną 238 KM.  

Dzięki znakomitym osiągom daje możliwość dynamicznej  

i emocjonującej jazdy.

 6-biegowa przekładnia automatyczna

Zapewnia płynne przyspieszanie, sprawną zmianę biegów  

i najwyższy komfort prowadzenia.
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Przygotuj się na zachwycająco płynną jazdę. 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 zastosowaliśmy nowe, wytrzymalsze materiały 

konstrukcyjne oraz wiele elektronicznych układów bezpieczeństwa biernego i czynnego. 

Nowatorskie sposoby łączenia elementów konstrukcyjnych podnoszą wytrzymałość karoserii. 

Zawsze pod kontrolą
Ochrona 

Bezpieczeństwo

Układ kierowniczy wspomagany 
silnikiem elektrycznym (R-MDPS)

Zapewnia niezwykłą precyzję pracy układu kierowniczego i poczucie 
pełnej kontroli nad pojazdem. 

Amortyzatory specjalnej  
konstrukcji (PLD)

Oferowane w standardzie amortyzatory z innowacyjnymi 
zaworami wewnętrznymi pracują ciszej, lepiej tłumią drgania 

nadwozia i zdecydowanie bardziej poprawiają komfort jazdy.

Zawieszenie sterowane elektronicznie (ECS)
Układ automatycznie dostosowuje charakterystykę zawieszenia 

do stanu nawierzchni. Zapewnia optymalne prowadzenie i komfort 
jazdy. Wyposażenie standardowe wersji GT.

Elementy tłoczone na gorąco

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

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

Stal o wyjątkowo  
wysokiej wytrzymałości

Nadwozie nowej Optimy w ponad 50% wykonane jest ze stali 
o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości. Dzięki temu jest 

sztywniejsze i stanowi 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 nowa Kia Optima 
posiada 7 poduszek powietrznych.

Klej strukturalny

119 metrów połączeń elementów nowej 
Optimy wykonano z wykorzystaniem kleju 

strukturalnego. Dzięki temu nadwozie jest 
sztywniejsze i lepiej tłumi hałas i drgania.
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Nowa Kia Optima Plug-in Hybrid w wersji sedan i kombi to pełen zalet samochód przyszłości.  

Jest przyjazna dla środowiska, cicha, niezwykle oszczędna i nadzwyczaj 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.

Kia Optima Plug-in Hybrid

W kierunku ekologii
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Kia Optima Plug-in Hybrid

Bez kompromisów
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)  

nowoczesny układ napędowy zapewnia idealną równowagę pomiędzy wydajnością a dynamiką.  

Doskonale sprawdza się zarówno w ruchu miejskim, jak i w trasie. 

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

2. Zestaw wskaźników informuje o trybie jazdy (hybrydowy / elektryczny) i przepływie energii.

3. Przestronny bagażnik i oparcie kanapy tylnej wersji kombi dzielone w proporcji 40:20:40. Złożenie oparć 

tylnej kanapy pozwala uzyskać płaską przestrzeń bagażową o pojemności 1574 litrów.
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Nowa Kia Optima to samochód, którego wnętrze zaprojektowano z myślą o kierowcy. 

Obsługa wielu układów odbywa się bez odwracania uwagi od prowadzenia i odrywania dłoni 

od kierownicy. Bezprzewodowa ładowarka 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 map* 

zapewni dotarcie do celu optymalną trasą.

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

Prezentuje najważniejsze dane dotyczące jazdy lub podpowiedzi  

systemu nawigacji. 

2. Bezprzewodowa ładowarka urządzeń mobilnych 

Ciesz się wygodą 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/Kardon™ 

Dźwięk najwyższej jakości z technologią Clari-Fy™.  

Wersja sedan wyposażona jest w 10 głośników z subwooferem 8”.  

Wersja kombi posiada 8 głośników z subwooferem 8”.

Słuchaj, oglądaj, jedź

Pozostań w kontakcie

Każdy nowy samochód marki Kia fabrycznie 

wyposażony w system nawigacji otrzymuje 

w autoryzowanej stacji obsługi 6 rocznych 

darmowych aktualizacji map. Dzięki naszemu 

programowi Twój system nawigacji będzie 

zawsze korzystał z najnowszych danych.

7 lat  
aktualizowania map
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Kia Connected Services

Dokąd? Kiedy? Którędy?
Z nawigacją odnajdziesz właściwą drogę

Nowy system nawigacji obejmuje najnowsze usługi dostępu, oparte na usługach 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. Wbudowany modem Wi-Fi umożliwia podłączenie 

systemu nawigacji do Internetu za pomocą smartfona*.

1. Usługa „Live traffic”**

System nawigacji podaje dokładne 

informacje dotyczące sytuacji na 

drodze, aktualizowane co 2 minuty. 

Powiadamia kierowcę o zwiększonym 

natężeniu ruchu i sugeruje wybór innej 

trasy. Dzięki temu pozwala uniknąć korków.

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 znalezienie restauracji, supermarketu lub innej wybranej 

lokalizacji. Baza danych obejmuje 500 kategorii, 25 000 słów  

kluczowych oraz 250 000 miejsc. Dzięki temu niemal zawsze znajdziesz 

to, czego szukasz. 

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 oraz  

prawdopodobieństwo wystąpienia opadów.

5. Wyszukiwanie miejsca parkingowego 

Przed przybyciem do miejsca docelowego system ułatwi znalezienie miejsca postojowego. 

Na podstawie analizy danych statystycznych pokaże potencjalne miejsca postojowe  

znajdujące się zarówno przy ulicy, jak i na wyznaczonych parkingach.

6. Informacje o stacjach paliw 

W razie potrzeby system — korzystając z internetowej bazy danych TomTom — wyświetla  

lokalizację najbliższych stacji paliw wraz z cenami. Dzięki tej funkcji można wygodnie zaplanować  

tankowanie pojazdu.

 * Do aktywowania usługi niezbędny jest smartfon z planem taryfowym obejmującym transmisję danych. 
** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać ograniczeniom prawnym.

1

2

3

4

5

6

Aplikacja Android AutoTM umożliwia kierowcy korzystanie ze wszystkich funkcji telefonu bez 

odwracania 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.

Informacje na temat dostępności usług znajdują się na stronach apple.com i android.com.
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1. System autonomicznego hamowania awaryjnego (Kia Forward Collision Avoidance Assist)

Wykrywa zarówno pojazdy jadące z przodu, jak i 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 może zahamować 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 zaczyna jechać szybciej, samochód samoczynnie przyspiesza do zadanej 

prędkości. Kiedy zwalnia i bezpieczny dystans zmniejsza się, aktywny tempomat hamuje lub nawet może zatrzymać samochód.

3. Asystent utrzymania pasa ruchu (Kia Keep Lane Assist) i System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy (Kia Driver Attention Warning)

Pierwszy ostrzega o niezamierzonym zjeżdżaniu z pasa ruchu. Drugi na bieżąco wykrywa obniżenie koncentracji kierowcy, analizując sposób operowania 

kierownicą i kierunkowskazami, szybkość reakcji oraz czas jazdy. W przypadku stwierdzenia obniżonej koncentracji i oznak senności ostrzega kierowcę  

sygnałem dźwiękowym oraz symbolem filiżanki kawy w zestawie wskaźników.

4. System monitorowania martwego pola w lusterkach (Kia Blind Spot Detection) i Asystent zmiany pasa ruchu (Kia Lane Change Assist)

System 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. System rozpoznawania znaków drogowych i informowania o ograniczeniach prędkości (Kia Speed Assist)

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 dba o 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. System monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360° (Kia Round View Camera)

Przy prędkości do 20 km/h 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. System automatycznego parkowania (Kia Auto Park Assist)

System automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego znakomicie ułatwia wykonywanie manewrów.  

Dzięki licznym czujnikom może samodzielnie wprowadzić samochód na miejsce postojowe. Kierowca obsługuje jedynie hamulec,  

pedał przyspieszenia i zmienia biegi.

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. System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania (Kia Rear Cross Traffic Collision Warning)

Dzięki tej funkcji unikniesz niemiłych niespodzianek podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca postojowego. Ostrzega on przed pojazdem 

nadjeżdżającym z boku w trakcie włączania się tyłem do ruchu.

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

kierowcę i zwiększają bezpieczeństwo jazdy.

Wspomaganie kierowcy

Innowacyjne, inteligentne wsparcie
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Panoramiczny szklany dach 

Szeroki, panoramiczny szklany dach otwiera zupełnie nowe perspektywy. Można go otworzyć i zamknąć jednym naciśnięciem przycisku.

Nowa Kia Optima może zadziwić dbałością o szczegóły. 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

Trzymając w dłoniach podgrzewaną 
kierownicę zapomnisz, że jest  
środek zimy.

Rolety tylne

Rolety okien bocznych tylnych 
chronią przed silnymi promieniami 
słonecznymi.

Diodowe przednie światła 
przeciwmgielne
Eleganckie i praktyczne. We mgle 
skutecznie oświetlają drogę przed 
pojazdem.

Inteligentny kluczyk

Umożliwia otwieranie samochodu bez 
użycia tradycyjnego kluczyka. Przycisk 
Start/Stop pozwala uruchamiać 
i wyłączać silnik jednym naciśnięciem.

Oświetlenie powitalne 

Zewnętrzne i wewnętrzne światła, 
zsynchronizowane z inteligentnym 
kluczykiem, zapalają się podczas 
otwierania i 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.

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna

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.

System automatycznego odparowywania przedniej szyby

Błyskawicznie usuwa zaparowanie z 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 pod 
sufitem pełnią funkcję oświetlenia 
punktowego. Dostępne wraz 
z panoramicznym szklanym dachem.

Oparcie kanapy tylnej wersji sedan 
dzielone w proporcji 60:40 
Składane oparcie tylnej kanapy 
wersji sedan umożliwia przewożenie 
większych i długich przedmiotów. 
Rozwiązanie niedostępne w wersji 
Plug-in Hybrid.
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3. Dywaniki gumowe 

Zestaw 4 dywaników na wszelkie warunki pogodowe. Wyjątkowo wytrzymałe. Nie przepuszczają wody, błota, piasku ani soli drogowej.  

Specjalne wykończenie ułatwia utrzymanie ich w czystości.

4. Dywanik gumowy bagażnika 

Lekki, wodoodporny i wytrzymały. Uniesione krawędzie dywanika zabezpieczają bagażnik przed zabrudzeniami.  

5. Projektory diodowe 

Oświetlają podłoże jednobarwnym, wyraźnym logo Kia. Włączają się automatycznie po otwarciu drzwi przednich.

 

 

6. Diodowe oświetlenie miejsca na nogi 

Dyskretne oświetlenie włącza się automatycznie przy każdym odblokowaniu drzwi i gaśnie po uruchomieniu silnika. 

Dostępne w dwóch kolorach: klasycznej bieli i stylowej czerwieni.

7. Nakładki lusterek zewnętrznych 

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

Oryginalne akcesoria Kia spełniają najwyższe standardy jakości. 

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

Dealer Kia z przyjemnością zaproponuje i pomoże dobrać akcesoria.

Akcesoria

Jeszcze lepsza prezencja

1. + 2. 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 w wersji czarnej i przezroczystej.
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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!

Wersja wyposażenia M - czarna tapicerka z tkaniny

Wersja wyposażenia L - czarna tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej

Wnętrze jednokolorowe czarne (sedan i kombi)

Głęboka czerń z jednolitą kolorystycznie deską rozdzielczą, czarną tapicerką 

oraz szykownymi metalicznymi detalami.

Wnętrze dwukolorowe szaro-czarne (tylko PHEV sedan i kombi)

Stylowe dwukolorowe wnętrze. Tapicerka siedzeń i drzwi, podłokietniki oraz 

dolna część deski rozdzielczej w kolorze szarym. Elegancka czerń: część 

górna deski rozdzielczej, część górna i dolna drzwi, wykładziny podłogowe. 

Do tego szykowne metaliczne detale.

Szara tapicerka skórzana - opcja

Szara tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej - standard

Wnętrze jednokolorowe brązowe (tylko sedan)

Dyskretny kolor brązu z jednolitą kolorystycznie deską rozdzielczą,  

brązową tapicerką oraz szykownymi metalicznymi detalami.

Wersja wyposażenia M - brązowa tapicerka z tkaniny

Wersja wyposażenia L - brązowa tapicerka z tkaniny i skóry ekologicznej

Wnętrze wersji GT Line i GT (sedan i kombi)

Sportowe skórzane fotele: czarne z czerwonymi szwami lub czarno-czerwone, 

zdobione logotypem GT.

Czarno-czerwona tapicerka skórzana z czerwonymi szwami 
(wersja GT Line i GT)

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

Obręcze kół

16” obręcze kół  
ze stopu lekkiego 

(Wersja M)

18” obręcze kół  
ze stopu lekkiego 
(wersja GT Line)

18” obręcze kół  
ze stopu lekkiego  

(wersja GT)

17” obręcze kół  
ze stopu lekkiego 

(wersja Plug-in Hybrid)

17” obręcze kół  
ze stopu lekkiego 

(wersja L)

Dane techniczne,  
obręcze kół, kolory nadwozia

Wymiary (mm)
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Dane techniczne 

Silniki 1.6 VGT CRDi 136 KM 2.0 DOHC 163 KM 1.6 T-GDi 180 KM 2.0 T-GDi 238 KM

Skrzynia biegów
6-biegowa  

mechaniczna 
7-biegowa  

automatyczna DCT
6-biegowa  

mechaniczna 
7-biegowa  

automatyczna DCT
6-biegowa  

automatyczna

Napęd 2WD

Rodzaj paliwa Olej napędowy Benzyna

Rodzaj silnika 4-cylindrowy, 16-zaworowy

Pojemność skokowa (cm³) 1598 1999 1591 1998

Moc maks. (KM przy obr./min) 136/4000 163/6500 180/5500 238/6000

Moment obrotowy maks. (Nm przy obr./min) 320/2000 ÷ 2250 196/4800 265/1500 ÷ 4500 353/1400 ÷ 3500

Prędkość maks. (km/h) 197 (kombi 195) 195 (kombi 193) 210 (kombi 206) 210 (kombi 210) 240 (kombi: 232)

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 114 ÷ 122 112 ÷ 123 176 ÷ 180 140 ÷ 147 203 ÷ 212

Zużycie paliwa (cykl miejski) (l/100 km) 4,9 ÷ 5,2 4,7 ÷ 5,2 10,4 ÷ 10,6 7,7 ÷ 8,0 13,1 ÷ 13,2
Zużycie paliwa (cykl pozamiejski) (l/100 km) 4,0 ÷ 4,3 4,0 ÷ 4,4 6,1 ÷ 6,3 5,2 ÷ 5,5 6,4 ÷ 7,0
Zużycie paliwa (cykl mieszany) (l/100 km) 4,3 ÷ 4,6 4,3 ÷ 4,7 7,7 ÷ 7,9 6,1 ÷ 6,4 8,9 ÷ 9,3

Masa własna minimalna (kg) 1515 (kombi 1545) 1530 (kombi 1560) 1455 (kombi 1475) 1465 (kombi 1495) 1580 (kombi 1605)

Masa całkowita (kg) 2070 (kombi 2140) 2080 (kombi 2150) 2000 (kombi 2070) 2050 (kombi 2080) 2120 (kombi 2190)

Maks. masa holowanej przyczepy (z hamulcami) (kg) 1800 1500 1700 1400 1400

Maks. masa holowanej przyczepy (bez hamulców) (kg) 750 750 750 700 700

Pojemność zbiornika paliwa (l) 70

Długość całkowita (mm) 4855 Szerokość całkowita (mm) 1860

Wysokość całkowita (mm)
1465 (GT 1455)  

kombi 1470 (GT 1460)
Rozstaw osi (mm) 2805

Zwis przedni (mm) 965 Zwis tylny (mm) 1085

Bagażnik (wg normy VDA) 510 (kombi 552)

Wymiary i pojemności

Odległość od siedzisk do dachu z przodu (mm) 1020

Odległość od siedzisk do dachu z tyłu (mm) 970 (kombi 985)

Miejsce na nogi z przodu (mm) 1155

Miejsce na nogi z tyłu (mm) 905

Szerokość na poziomie ramion z przodu (mm) 1475

Szerokość na poziomie ramion z tyłu (mm) 1432

Wnętrze

Kolory nadwozia

Aurora Black (ABP)Silky Silver (4SS)

Moss Grey (M5G)  
(nie dla wersji  

Plug-in Hybrid)

Gravity Blue (B4U) 

Runway Red (CR5) 

Pluto Brown (G4N)  
(nie dla wersji  

Plug-in Hybrid)

Platinum Graphite (ABT)Snow White Pearl (SWP)

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

Clear White (UD)

2805
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965 1085
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1607 (16“) / 1597 (17“,18“)

1860 

1614 (16“) / 1604 (17“, 18“)
1608 (18“ GT)

Wartości zużycia paliwa i emisji (cykl NEDC) wynikają z wersji / wariantu pojazdu oraz z jego wyposażenia. Dane zużycia paliwa mają charakter porównawczy i zostały 
uzyskane na stanowisku pomiarowym  zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (WE) 715/2007, uzupełnionego Rozporządzeniem Komisji 2017/1151. Wartości rzeczywiste 
mogą być inne w zależności od warunków i stylu jazdy. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne 
nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów, oraz na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury (obecnie: http://www.mi.gov.pl/). 
Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej, mają wpływ na poziom zużycia paliwa  
i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

NEDC - Nowy Europejski Cykl Jezdny wg wymogów Rozporządzenia Komisji 2017/1151
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Spokój ducha

Jakość, która 
zobowiązuje

7-letnia gwarancja Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte  
są gwarancją na 7 lat lub 150 000 km przebiegu (w tym pierwsze 

3 lata bez limitu kilometrów). 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 o nowych, ekscytujących modelach samochodów. Zapoznaj się z naszymi  

osiągnięciami w rozwijaniu technologii paliw alternatywnych. 
Przeczytaj, nad czym aktualnie pracuje nasze centrum badawczo-rozwojowe.

Angażujemy się również 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 najkorzystniejszy dla Państwa plan sfinansowania zakupu 
samochodu. Z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie szczegóły.

7-letnia gwarancja Kia
7 lat/150 000 km gwarancji. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach UE 
(a także w Norwegii, Szwajcarii, na 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 są 
sporządzone według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Przedstawione dane zostały zebrane przy 
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre 
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą być niedostępne 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 
sprzedaży marki Kia.

Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających 
wymagania w zakresie możliwości odzysku i recyklingu określone w normie ISO 22628 i które uzyskały 
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 ich najnowszych wersji bez ponoszenia  
dodatkowych kosztów.

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


