
Nová Kia



Život je taký,  
aký si ho urobíme.  
Vitajte vo svete Kia.

Život je úžasný. Je žiarivý, nepredvídateľný a vzrušujúci 

vo všetkých oblastiach. Nech sa stane čokoľvek, kamkoľvek 

sa vyberiete a všetko, čo po ceste objavíte - Kia bude vždy 

pri tom.

Ľudia v spoločnosti Kia Motors zasvätili svoje životy tomu, 

aby sa podieľali na vytváraní lepšej budúcnosti. To je dôvod, 

prečo vyvíjame a vyrábame automobily, ktoré vám 

umožňujú objavovať nové horizonty. Modely so vzrušujúcim 

dizajnom, pokrokovými technológiami a dômyselnými 

detailmi. Vozidlá, ktorých kvalitu potvrdzuje bezkonkurenčná 

7-ročná záruka. Všetko, čo robíme, má jediný cieľ - vždy 

naplniť vaše predstavy. Hovoríme tomu umenie prekvapiť.

Pozývame vás na podrobnejšiu prehliadku, ktorá odhalí 

nejedno prekvapenie.



    Nová rodina modelov Kia Optima

Inovácia v každom detaile
Osobitý dizajn. Inovatívne technológie. Bohatý komfort. Celkom nová rodina Kia Optima predstavuje 

rad modelov, ktoré vás dostanú do vášho cieľa, nech sa nachádza kdekoľvek. Pre biznis. Pre rodinu. 

Pre zábavu. Bez ohľadu na to, či si zvolíte kultivovaný sedan, priestranné kombi Sportswagon alebo 

ekologický plug-in hybrid, s dokonalou kvalitou, nezameniteľným štýlom a pôsobivým komfortom 

bude každá vaša cesta ešte inšpirujúcejšia. 
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Dynamický profil a pôsobivá športová stránka modelu Kia Optima sú skutočne čerstvým 

vánkom vo svojej kategórií. Prirodzený pôvab zdôrazňujú atraktívne zadné LED svetlá, odvážne 

spojlery a unikátne chrómové prvky okolo výfuku a dolnej časti nárazníka. Vysokú úroveň štýlu až 

dole ku kolesám zabezpečujú neprehliadnuteľné strojovo opracované 18" disky.

18" disky s atraktívne strojovo opracovanou povrchovou úpravou. 

     Dizajn exteriéru: Sedan a kombi

Trúfalý. A nádherný.
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Celkom nový model Kia Optima získava svoj osobitý vzhľad vďaka štíhlym líniám, sofistikovanému dizajnu 

a sebaistému postoju. Pozrite sa lepšie a nájdete ešte viac inovatívnych myšlienok, ktoré zapôsobia. 

Predĺžený rázvor kolies zlepšuje stabilitu, komfort, jazdné vlastnosti a priestrannosť. Nezameniteľným 

prvkom je charakteristická predná maska Kia. Toto odvážne poňatie dizajnu umocňuje výrazný tvar 

predných svetlometov s atraktívnymi chrómovými prvkami v okolí vetracích otvorov a okien.

Neprehliadnuteľné predné svetlomety na vysokej technickej úrovni predstavujú odvážny dizajn s plným 

LED osvetlením, takže cesta pred vami bude krištáľovo jasná aj vďaka systému dynamického natáčania 

svetla, ktorý prispôsobuje lúč svetla do zákrut.

Dizajn exteriéru: Sedan a športové kombi 

Prvý dojem, ktorý pretrvá
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Objavte úplne nový svet komfortu v interiéri nového modelu Kia Optima. Vysoko kvalitné 

materiály s mäkkým povrchom dodávajú kultivovanosť na úplne novej úrovni. Ďalšiu dávku 

štýlu prinášajú zvýrazňujúce prvky v lesklej čiernej farbe. Vďaka inteligentnému dizajnu 

kabíny zameranému na vodiča máte istotu, že všetko je tam, kde to potrebujete.

     Dizajn interiéru

Skvelý, pokojný a plný komfortu

10 11



    Dizajn a priestrannosť interiéru

Priestor, ktorý vám 
prospeje

Interiér modelu Kia Optima s mäkkými povrchmi je navrhnutý tak, 

aby maximalizoval váš priestor a váš komfort. Veľkorysé rozmery 

vám ponúkajú množstvo miesta na pohodlné usadenie a príjemnú 

jazdu. Dômyselné nápady ako sú vetrané sedadlá s integrovaným 

pamäťovým systémom pozície sedadla vás udržia v chlade a pohodlí. 

Optimalizované odhlučnenie vám napokon v interiéri kabíny zabezpečí 

osviežujúci pokoj.

1. Elektricky nastaviteľné predné sedadlá v ôsmych smeroch obsahujú aj bedrovú opierku 

vodiča nastaviteľnú v štyroch smeroch a bedrovú opierku spolujazdca nastaviteľnú v dvoch 

smeroch.

2. Vyhrievané a vetrané sedadlá vás v letných mesiacoch udržia čerstvých, v chladnom počasí 

vám poskytnú teplo a útulnosť. 

3. Integrovaný pamäťový systém vám zabezpečí ešte väčší komfort uchovaním vašich preferovaných 

nastavení sedadla vodiča aj vonkajších spätných zrkadiel.
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Kia Optima GT Line hrdo ukazuje svoju športovú stránku, ktorej nechýba množstvo pútavých 

detailov. Výnimočný vzhľad umocňujú výrazné predné LED svetlomety a zadné svetlá s čiernym 

rámovaním, unikátne bočné prahy, dvojitý výfuk a športové nárazníky. Ikonická mriežka chladiča, 

18“ disky z ľahkých zliatin a štýlové prieduchy v prednom nárazníku ešte zdôrazňujú celkový dojem.

     Dizajn exteriéru GT Line

Športový na tých 
správnych miestach
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    Dizajn exteriéru GT

Postavený pre vzrušujúcu jazdu
Existujú vozidlá športového charakteru... a potom je tu úplne nový model Kia Optima GT. 

Model Kia Optima GT je navrhnutý tak, aby očaril z každého uhla a pýši sa ostrými obrysmi, 

atletickým šarmom a množstvom mimoriadnych detailov, napríklad výraznými bočnými 

prahmi. Celé to uzatvára motor 2.0 T-GDi s výkonom 245 k, ktorý robí z modelu Kia Optima 

GT triumfálnu kombináciu pravého výkonu a čistej ušľachtilosti.
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Elegantnému interiéru modelov Kia Optima GT a Kia Optima GT Line odoláte len veľmi ťažko. 

Neuveriteľne štýlové materiály s mäkkým povrchom zlepšujú váš komfort, užitočný športový 

režim na paneli prístrojov vás informuje o rýchlosti, krútiacom momente a plniacom tlaku.  Vozidlo 

okrem dokonalého komfortu poskytuje aj neprehliadnuteľný štýl - volant v tvare písmena D, hliníkové 

pedále a zreteľne športové sedadlá sú iba časťou z funkcií, ktoré robia každú jazdu vzrušujúcou.

1. Hliníkové pedále: štýlová úprava udržiava sofistikovanosť prvkov.

2. Panel prístrojov s obrazovkou GT Mode: 4.3" obrazovka palubného počítača zobrazuje rýchlosť, krútiaci moment a úroveň 

prepĺňania, takže máte poruke všetky dôležité informácie.

    Dizajn interiéru GT Line a GT

Športový, priestranný a neodolateľný
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Keď máte úplnú slobodu prispôsobiť si svoj život, stane sa určite oveľa 

príjemnejším. V novom modeli Kia Optima je priestor a flexibilita vždy na 

vašej strane. K dispozícii máte priestranný batožinový priestor o objeme 

552l, univerzálne sedadlá sklápajúce sa do roviny jediným dotykom a šikovné 

rozmery interiéru zabezpečujúce maximálnu priestrannosť a komfort, pričom 

po sklopení sedadiel môžete využiť až 1686l odkladacieho priestoru. Ďalšie 

vylepšenia ešte viac zvyšujú pohodlie – napríklad úložné priestory pod podlahou, 

užitočný nastaviteľný koľajnicový systém na organizáciu batožiny a inteligentné 

elektrické dvere batožinového priestoru umožňujúce otváranie batožinového priestoru 

bez použitia rúk. 

1.   Priestranný batožinový priestor so sedadlami delenými v pomere 40:20:40 sklápajúcimi sa do roviny. 

Zadné sedadlá sú delené a sklápajú sa do roviny, čím zabezpečujú maximálnu kapacitu. Nebudete mať 

žiadny problém nájsť dostatok miesta. 

2.   Nastaviteľný koľajnicový systém na organizáciu batožiny. Vertikálne koľajnice zabraňujú pohybu predmetov 

po batožinovom priestore. Možno do nich upevniť flexibilné hliníkové tyče a individuálne ich prispôsobiť rôznym 

veľkostiam a požiadavkám. Taktiež obsahujú užitočné pásy na okrúhle predmety a háky na batožinu.

3.   Bezpečnostná ochranná sieť. Udržte veľké predmety a dokonca aj zvieratá v bezpečí pomocou ochrannej 

bezpečnostnej siete, ktorá bráni pohybu predmetov po kabíne počas jazdy.

           Všestrannosť a priestrannosť

   Flexibilný. Prispôsobiteľný. 
Priestranný. 
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Úplne nový model Kia Optima vám pri výbere motorov necháva doširoka otvorené možnosti. 

Môžete si vybrať z radu kultivovaných benzínových alebo dieselových motorov vrátane 

benzínového motora 2.0 s výkonom 163 k a dieselového motora 1.7 s výkonom 141 k. 

Bez ohľadu na to, ktorý si vyberiete, zažijete neuveriteľne hladkú, tichú a ekonomickú jazdu. 

6-rýchlostná automatická prevodovka Využite hladkú akceleráciu, agilné radenie rýchlostných 

stupňov a nízku spotrebu paliva vďaka 6-rýchlostnej automatickej prevodovke.

6-rýchlostná manuálna prevodovka Rýchlejšia, lepšia a plynulejšia, 6-rýchlostná manuálna 

prevodovka vám poskytne ešte väčší pôžitok z jazdy.

Systém regenerácie energie Voľba ECO Dynamics obsahuje systém regenerácie 

energie a systém Idle Stop & Go (ISG). Technológia ISG je dobrá pre životné prostredie 

aj pre vašu peňaženku. Keď je vyradený rýchlostný stupeň (neutrál) a uvoľníte 

spojkový pedál, automaticky vypne motor, čím šetrí palivo a obmedzuje emisie 

CO2. Systém regenerácie energie sa aktivuje v momente, keď uvoľníte plynový 

pedál. Zachytáva kinetickú energiu, ktorá by sa inak strácala, a používa ju na 

dobíjanie akumulátora. Systém ISG je dostupný pri dieselových motoroch: 

pri dvojspojkovej prevodovke 7DCT je súčasťou štandardnej výbavy, pri 

manuálnej prevodovke 6MT je to voliteľná výbava.

Hnacie ústrojenstvo

Inteligentné a kultivované motory

Hnacie ústrojenstvo GT 

Motor 2.0 T-GDI s pôsobivou odozvou poskytuje výkon 

245 k pre vysoko výkonnú, dynamickú a vzrušujúcu jazdu.

7-rýchlostná dvojspojková prevodovka (DCT) 

Dieselový motor umožňuje voľbu 7-rýchlostnej dvojspojkovej 

prevodovky, ktorá zabezpečí ešte športovejšiu a vzrušujúcejšiu 

jazdu.
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Usaďte sa a pripravte sa na skvelú pokojnú jazdu. Podvozok modelu Kia Optima umožňuje 

ešte responzívnejšie manévre a poskytuje ešte väčšiu kontrolu – bez ohľadu na podmienky 

na ceste. A vďaka robustným ložiskám predných kolies a väčším dvojitým zadným dolným 

ramenám sú jazda a ovládanie ešte kultivovanejšie.

Prioritou celkom nového modelu Kia Optima je bezpečnosť a s ohľadom na ochranné 

materiály a funkcie stanovuje nové štandardy. Inovatívne využitie kovov a štrukturálnych 

lepidiel zlepšuje vlastnosti ochrannej klietky, venovanie pozornosti každému detailu posúva 

ochranu vodiča a spolujazdca na novú úroveň. 

      Ovládanie

Vždy pod kontrolou
      

Úplná ochrana

Elektrický hrebeňový posilňovač 
riadenia (R-MDPS) 

Vychutnajte si pevný, solídny a vycentrovaný pocit a dokonalú 
odozvu riadenia s inovatívnym elektrickým hrebeňovým 

posilňovačom riadenia (R-MDPS). Štandardná výbava pri 
dieselových motoroch a verzii Kia Optima GT.

Tlmiče s predpätými lineárnymi 
ventilmi (PLD) 

Tlmiče obsahujú predpäté lineárne ventily a umožňujú 
mimoriadne rýchle otváranie a zatváranie ventilu zlepšujúce 

tlmenie kolies. Sú štandardnou výbavou a zvyšujú jazdný 
komfort. Inovatívna geometria piestov znižuje hluk 

a utlmenie vibrácií karosérie vozidla a tak ešte viac zvyšuje 
komfort na ceste. 

Elektronicky riadený podvozok (ECS) 
Systém elektronicky riadeného podvozka sa v reálnom čase prispôsobuje jazdným 

podmienkam a upravuje vlastnosti tlmičov tak, aby zabezpečil optimálne jazdné 
vlastnosti a pohodlie. Štandardná výbava verzie GT.

Inteligentné lepidlá

Celkom nový model Kia Optima vďaka použitiu 
119 metrov štrukturálneho lepidla má zvýšenú 

tuhosť karosérie a minimalizovaný hluk, 
vibrácie a tvrdosť. 

Dielce tvarované za tepla 

Komponenty v 16-tich základných namáhaných oblastiach 
sú tvarované za tepla, čo výrazne spevňuje stavbu karosérie 

a poskytuje zlepšenú ochranu pri náraze, lepšiu jazdnú dynamiku 
a tichšiu jazdu. 

Pokročilá vysokopevnostná oceľ 

Celkom nový model Kia Optima používa viac ako 50 % pokročilej 
vysokopevnostnej ocele (AHSS). Pevný skelet karosérie poskytuje 

vodičovi aj spolujazdcovi ešte väčšiu ochranu. V sedane sa nachádza 
nová sekcia v tvare kruhu, ktorá definuje otvor batožinového 

priestoru za zadnými sedadlami pod plošinou a významne zvyšuje 
tuhosť karosérie, čo ďalej zvyšuje bezpečnosť a podporu. 

7 airbagov

Aby boli cestujúci chránení 
a v prípade nárazu sa obmedzili 

zranenia, Kia Optima v štandardnej 
výbave ponúka airbag vodiča 

a spolujazdca, dva bočné airbagy 
predných sedadiel, dva hlavové airbagy 

ako aj kolenný airbag vodiča v modeloch 
s ľavostranným riadením. 
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Celkom nový model Kia Optima Plug-in Hybrid je pripravený zanechať po sebe stopu. Ako ekologický hybrid 

minimalizuje spotrebu paliva a emisie, ale maximalizuje štýl. Dynamické línie a športové rozmery určujú nové 

dimenzie. Dôraz na každý nezvyčajný detail zabezpečuje, že model Kia Optima Plug-in Hybrid očarí z každého uhla. 

1.  Predné LED svetlomety s charakteristickým modrým prvkom eco v oblasti prednej mriežky vylepšujú odvážny dizajn 

exteriéru a zároveň zabezpečujú lepšie osvetlenie a nižšiu spotrebu energie.

2.  Nabíjacia zásuvka Model Kia Optima Plug-in Hybrid možno nabíjať pomocou štandardnej nabíjacej zásuvky typu EU 

v domácnosti s 220 V zásuvkou alebo na verejnej nabíjacej stanici.

    Dizajn exteriéru plug-in hybrid

Nový vzhľad ekológie
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 Funkcie modelu plug-in hybrid

Hybridný výkon novej úrovne
Absolútne pôsobivý model Kia Optima Plug-in Hybrid je dôkazom, že môžete obmedziť emisie... a pritom stále 

využívať vysoký výkon. Vďaka pokročilému hnaciemu ústrojenstvu dokáže vyvážiť úspornosť s dynamikou 

a poskytnúť rýchly a plynulý prechod z elektrického režimu do hybridnej prevádzky (benzín/elektrina) – 

v mestskej premávke aj na diaľnici.  

1. Navigačný displej zobrazuje informácie ako sú tok energie, štýl jazdy a účinnosť. 

2. Paket bielych kožených sedadiel vylepšuje štýlový interiér a umocňuje pocit relaxácie a pokoja.

3.  Panel prístrojov zobrazuje užitočné informácie o toku energie a o aktuálnom režime (hybridný režim, 

elektrický režim).
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Interiér nového modelu Kia Optima sa zameriava na vodiča a zabezpečí vám neustály kontakt 

so svetom pomocou množstva funkcií použiteľných bez námahy – a bez rúk. Bezdrôtová 

nabíjačka telefónov zabezpečí, že budete neustále na príjme, zvukový systém Harman/KardonTM 

poskytuje zvuk prémiovej kvality. Môžete si zvoliť medzi 7" alebo 8" obrazovkou navigačného 

systému a vaše cesty budú krištáľovo čisté. Vďaka bezplatným aktualizáciám máp na 7 rokov budete 

mať vždy poruke tie správne informácie.

1.  Panel prístrojov Supervision s 4,3" obrazovkou TFT-LCD Smelý dvojvalcový panel prístrojov Supervision sa pýši 4.3" 

farebnou obrazovkou TFT-LCD, ktorá poskytuje prispôsobiteľné elementárne údaje – od spotreby paliva po navigačné 

pokyny.

2.  Bezdrôtová nabíjačka telefónov Využite pohodlie bezdrôtového nabíjania. Telefóny vybavené technológiou Qi alebo 

s vhodnými obalmi jednoducho položte priamo na stredovú konzolu a nabíjajte ich bez káblov. 

3.  Zvukový systém Harman/KardonTM – pokročilý systém s technológiou Clari-FiTM. Sedan poskytuje systém s 10 reproduktormi 

a 8" subwooferom, kombi obsahuje systém s 8 reproduktormi a 8" subwooferom.

            Konektivita

   Zapnutý. Pripojený.
Vždy na dosah. 
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  Online služby Kia 

Kde? Kedy? Ako? 
Máme odpoveď

Náš nový navigačný systém s Online službami Kia poskytovanými spoločnosťou TomTom prináša spoľahlivé 

navádzanie na trasu s novou úrovňou presnosti a kvality. Udržiava vás v kontakte s vonkajším svetom a poskytuje 

ešte užitočnejšie informácie než kedykoľvek predtým. V srdci systému je WiFi jednotka, ktorá umožňuje pripojenie 

úplne nového navigačného systému modelu Kia Optima k Internetu prostredníctvom vášho smartfónu.* 

Inovatívna aplikácia Kia Hotspot používa rozhranie Bluetooth na vašom telefóne so systémom Android na detekciu 

prítomnosti navigačného systému Kia v dosahu. Následne zapne prístupový bod pre WiFi pripojenie navigácie a keď sa 

komunikácia s vozidlom preruší alebo zastaví, opäť ho vypne. Použitie Online služieb Kia je tak ešte pohodlnejšie.

1

2

3

4

1. Živá premávka**: 

Navigačný systém poskytuje vysoko presné informácie o živej 

premávke, ktoré sa aktualizujú každé dve minúty. Budete presne 

vedieť, kde sa doprava hýbe plynulo a naopak, ktorým miestam sa 

vyhnúť. Keď sa cesty zaplnia, systém vás upozorní a navrhne vám 

alternatívne trasy. 

2. Radary**: 

Systém vás tiež upozorní na všetky radary vrátane pevných a stacionárnych, 

ako aj na zóny s obmedzenou premávkou. Systém monitoruje aj oblasti, v ktorých 

sa mimoriadne často vyskytujú nehody a na tieto miesta častých nehôd vás upozorní. 

3. Miestne vyhľadávanie: 

Ak hľadáte sushi reštauráciu, supermarket alebo konkrétne

miesto na schôdzku, jednoducho vyberte funkciu Miestne vyhľadávanie. Databáza 

obsahuje 500 vyhľadávateľných kategórií, 25 000 kľúčových slov a 250 000 pozícií, 

ktoré zabezpečujú, že nájdete to, čo hľadáte. Systém vám tiež umožňuje hľadať v desiatich 

jazykoch a to aj v zahraničí. 

4. Predpoveď počasia: 

Bude počas vášho víkendového výletu slnečno alebo bude husto pršať? Radšej si pozrite predpoveď 

počasia. Jednoducho zadajte váš cieľ cesty a môžete si prezrieť štvordenný prehľad s minimálnymi 

a maximálnymi teplotami, rýchlosťou vetra a pravdepodobnosťou dažďa. 

Online služby Kia prevádzkuje:

 *Na použitie služieb je potrebný smartfón s dátovým programom.
**V závislosti od krajiny použitia sa na tieto služby môžu vzťahovať zákonné obmedzenia. 32 33



1. Systém autonómneho núdzového brzdenia (AEB)

Systém autonómneho núdzového brzdenia dokáže rozpoznať vozidlo pred vami, ako aj chodcov prechádzajúcich cez cestu. 

Sleduje blízkosť a rýchlosť vozidiel pomocou radarového senzora a kamery a v prípade možného nebezpečenstva kolízie upozorní 

vodiča. Ak vodič nereaguje, vozidlo automaticky zabrzdí, aby zabránilo nehode alebo zmiernilo následky.

2. Pokročilý inteligentný tempomat (ASCC) 

Systém pokročilého inteligentného tempomatu pomocou radarového senzora udržiava vzdialenosť od vozidla pred vami 

a automaticky upravuje rýchlosť. Ak vozidlo pred vami zrýchli, Kia Optima zrýchli až na nastavenú rýchlosť. Ak vozidlo vpredu 

spomalí a nie je možné udržať prednastavenú bezpečnú vzdialenosť, systém zníži rýchlosť a prípadne aj zastaví vozidlo.

3. Systém na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu (LKAS) 

Nemusíte sa obávať nechceného opustenia jazdného pruhu. Systém na udržiavanie vozidla v jazdnom pruhu vás upozorní 

a dokonca aj nasmeruje vozidlo späť presne na to miesto, kde chcete byť. 

4. Systém sledovania mŕtveho uhla (BSD) 

Systém sledovania mŕtveho uhla obsahuje radary monitorujúce mŕtve uhly. Pomocou blikajúceho indikátora vo vonkajšom 

spätnom zrkadle vás upozorní na blížiace sa vozidlá, kým funkcia asistenta pri zmene jazdného pruhu vám pomôže bezpečne 

prejsť medzi pruhmi. Systém rozpoznáva vozidlá prichádzajúce v súbežných pruhoch až do vzdialenosti 70 m a upozorní vás na ne.

5. Funkcia upozorňovania na rýchlostné obmedzenia (SLIF)  

Funkcia upozorňovania na rýchlostné obmedzenia vám poskytuje všetky dôležité informácie na dodržiavanie rýchlostných limitov. 

Systém číta obmedzenia rýchlosti a zákazy predchádzania pomocou kamery na čelnom skle a tieto informácie prehľadne zobrazí 

na obrazovke navigačného systému a paneli prístrojov.

V celkom novom modeli Kia Optima si môžete byť istý krytím na každom kroku. Model Kia Optima 

je zameraný na to, aby vám poskytol maximálny duševný pokoj – od inovatívnych technológií, 

ktoré vám asistujú na cestách, po funkcie aktívnej bezpečnosti, ktoré chránia cestujúcich aj 

chodcov.

      Aktívna bezpečnosť

Pokročilé funkcie vás ochránia
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1. Monitorovanie okolia (AVM)

Pri rýchlosti do 20 km/h systém AVM kombinuje štyri širokouhlé výstupy (snímané kamerami vpredu, vzadu a po bokoch vozidla) 

a zobrazí vám pohľad na priestor okolo vás z vtáčej perspektívy. V modeli Kia Optima Plug-in Hybrid sa zobrazuje pohľad 

v rozsahu 270 stupňov.

2. Systém inteligentného parkovacieho asistenta (SPAS)

Systém inteligentného parkovacieho asistenta zabezpečí bezproblémové parkovanie. Pomocou senzorov na bokoch vozidla vám 

pomôže vôjsť do priečnych a pozdĺžnych parkovacích miest – jediné, čo musíte ovládať, sú brzdový a plynový pedál a prevodové 

stupne. Systém zabezpečí ovládanie smeru vozidla. Pomocou funkcie výjazdu získate pomoc dokonca aj pri vychádzaní 

z pozdĺžnych parkovacích miest. 

3. Dynamické natáčanie svetla (DBL)

Neexistuje nič také, ako ostať v tme. Funkcia dynamického natáčania svetla smeruje stretávacie svetlá do zákruty podľa 

zatáčania vozidla a zlepšuje viditeľnosť v noci. Prispôsobuje sa rýchlosti vozidla, hmotnosti a uhlu zatáčania. 

4. Asistent diaľkových svetiel (HBA)

Kamera v čelnom skle rozpoznáva vozidlá pred vami a systém asistenta diaľkových svetiel podľa jazdných podmienok automaticky 

prepína medzi diaľkovými a stretávacími svetlami. 

5. Upozornenie na premávku za vozidlom (RCTA) 

Pri cúvaní z parkovacieho miesta alebo z brány nezažijete žiadne nepríjemné prekvapenia. Systém upozornenia na premávku 

za vozidlom vás pri cúvaní z parkovacieho miesta upozorní na križujúce vozidlá.

V celkom novom modeli Kia Optima vás nič nezastihne nepripravených. Model Kia Optima 

obsahuje inovatívne funkcie, ktoré vám asistujú na ceste. Je plný sofistikovaných riešení, ktoré 

vás udržiavajú v informovanosti a starajú sa o vašu bezpečnosť.

    Asistenčné systémy

Inovatívne nápady a inteligentná podpora
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Panoramatické strešné okno  Široké trojdielne panoramatické strešné okno dáva vašim cestám sviežosť a jas. 
Elektrické ovládanie umožňuje ľahké otváranie a zatváranie. Voliteľná výbava verzií EX, GT Line a GT.

Budete naozaj prekvapení dôrazom modelu Kia Optima na každý detail a každý 

povrch.  Od dômyselných funkcií a mimoriadneho komfortu až po ponuku lákavých 

voliteľných prvkov výbavy nájdete všetko, čo požadujete – a môžete toho požadovať 

skutočne veľa.

    Komfort a výbava 

Splnená každá požiadavka

Vyhrievaný volant 
Skultúrnite si chladné zimné dni 
pomocou voliteľného vyhrievaného 
volantu.

Roletka zadného okna 
Vysúvateľná roletka zadného okna 
pomáha v horúcich dňoch udržať 
cestujúcich aj náklad v pohode 
a v chlade. 

LED hmlové svetlá 
Pri nízkej viditeľnosti osvetľujú 
cestu pred vami štýlové a praktické 
predné hmlové svetlá LED. Dostupné 
v modeloch LX a EX. 

Inteligentný kľúč 
Inteligentný kľúč vám umožňuje 
bezkľúčový prístup do vozidla 
a pomocou tlačidla na spustenie/
zastavenie motora môžete zapnúť 
a vypnúť zapaľovanie jednoduchým 
dotykom.

Systém osvetlenia Smart Welcome  
Vonkajšie aj vnútorné osvetlenie sa 
synchronizuje s vaším inteligentným 
kľúčom a privíta vás pri návrate do 
vášho vozidla. 

Zadná elektrická zásuvka  
Vaši cestujúci nebudú mať žiadny 
problém nabiť svoje zariadenia, 
v zadnej stredovej konzole majú 
k dispozícii zásuvky USB a 12 V.

Diaľkové ovládanie okien 
Pomocou diaľkového ovládača môžete 
jednoduchým podržaním tlačidla na tri 
sekundy otvoriť alebo zatvoriť všetky 
okná vozidla. Funkcia je vybavená 
bezpečnostným zastavením.

Dvojzónová plne automatická klimatizácia 
Aby sa všetci cítili pohodlne, systém dvojzónovej plne automatickej 
klimatizácie v štandardnej výbave poskytuje oddelené ovládanie pre vodiča 
a cestujúcich. 

Páčky na radenie rýchlostí  Pomocou páčok na radenie rýchlosti 
umiestnených pod končekmi prstov budete radiť zaručene bleskovou 
rýchlosťou. Tento prvok je dostupný iba pri automatických a dvojspojkových 
prevodovkách.
Diaľkové ovládanie audiosystému na volante  Pomocou užitočného 
diaľkového ovládania audiosystému na volante nastavíte hlasitosť a zmeníte 
stanice, to všetko s rukami neustále na volante. 

Systém automatického odhmlievania  
Rýchlo vyjasnite okná v chladnom alebo vlhkom prostredí, aby ste nikdy nemali 
obmedzený výhľad. Štandardná výbava verzie EX. 

Elektronická parkovacia brzda (EPB) 
Zaparkujte jediným dotykom tlačidla 
pomocou elektronickej parkovacej 
brzdy.

LED svetlá na čítanie  
Jasné a odolné LED svetlá na čítanie 
v stropnej konzole všetko výborne 
osvetlia. Tento prvok je poskytovaný 
s panoramatickou strechou.

Zadné sedadlá vo verzii Sedan delené 
v pomere 60:40  Na zabezpečenie 
maximálnej kapacity sú zadné sedadlá 
v modeli sedan delené a sklápajú sa 
do roviny. Tento prvok nie je dostupný 
pre verzie Plug-in Hybrid.
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2. Súprava lapačov nečistôt  Ochráňte spodok vozidla pred nadmerným znečistením a rozstrekovaním blata pomocou na mieru vytvorených 

lapačov nečistôt.

3. Kryty vonkajších zrkadiel  Kryty vonkajších zrkadiel z nerezovej ocele s vysokým leskom dávajú exteriéru modelu Kia Optima ešte väčší štýl. 

4. Deflektory vzduchu  Aerodynamické deflektory pomáhajú znižovať turbulenciu pri jazde s mierne pootvoreným predným oknom.

5. + 6. LED osvetlenie priestoru na nohy a velúrové textilné podlahové rohože  Pri odomknutí dverí vás vo vašom vozidle privíta osvetlenie 

priestoru na nohy, ktoré následne po spustení motora opäť postupne zhasne. Dostupné v štýlovej červenej a klasickej bielej farbe. 

Velúrové rohože vysokej kvality sú vytvorené na mieru presne podľa tvaru priestoru na nohy. Na mieste držia pomocou štandardných 

upevňovacích bodov a udržiavajú interiér v čistote a sviežosti. 

7. Vešiak na oblek  Vešiak na oblek zabezpečuje maximálne pohodlie – ľahko sa upevňuje aj demontuje a následne ho možno použiť 

kdekoľvek inde.

Originálne príslušenstvo Kia je navrhnuté tak, aby spĺňalo tie najvyššie štandardy kvality a štýlu. 

Doplňte svoj model Kia Optima z ponuky prémiového príslušenstva. Váš miestny predajca Kia vám 

ochotne pomôže s výberom.

1. Rohož do batožinového priestoru a ochranná fólia na zadný nárazník  Velúrová rohož vysokej kvality udržiava čistý, 

nový a štýlový vzhľad batožinového priestoru. Je presne prispôsobená tvaru batožinového priestoru. 

Ochranná fólia na zadný nárazník zabraňuje poškodeniu laku pri nakladaní alebo vykladaní predmetov z batožinového 

priestoru. Dostupná v čiernej a priehľadnej verzii.  

Príslušenstvo

Štýlové a rozumné spôsoby 
na udržanie toho najlepšieho 

vzhľadu vášho vozidla Kia
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Vyberajte podľa vlastného vkusu z ponuky kultivovaných farieb, materiálov a obkladov interiéru celkom nového 

modelu Kia Optima. S tromi odlišnými sofistikovanými voľbami interiéru si jednoducho nemôžete vybrať zle. 

     Stupne výbavy interiéru

Každé rozhodnutie bude tým správnym.

Čalúnenie kombinácia látka a koža v čiernej 
farbe - štandard pre Silver a Gold

Jednofarebný čierny interiér

Bohatá, ale nenápadná čierna farba, jednofarebná palubná doska, 

ponuka čiernej kože, kombinované kožené a látkové sedadlá, kovové 

ozdobné prvky. 

Kožené čalúnenie v čiernej farbe - štandard pre Platinum

Dvojfarebný sivý interiér 

Upokojujúce sivé kožené sedadlá so sivými panelmi dverí, dolnou časťou 

palubnej dosky a lakťovou konzolovou opierkou, čiernou hornou časťou 

palubnej dosky a hornými prahmi dverí, čierny priestor na nohy, dolná 

konzola a dolná časť dverí, kovové ozdobné prvky. 

Kožené čalúnenie v šedej farbe - bezpríplatková 
možnosť pre Platinum

Čalúnenie kombinácia látky a kože v šedej farbe 
- bezpríplatková možnosť pre Silver a Gold 

Dvojfarebný béžový interiér 

Upokojujúce béžové kožené sedadlá s béžovými panelmi dverí, dolnou časťou 

palubnej dosky a lakťovou konzolovou opierkou, čiernou hornou časťou 

palubnej dosky a hornými prahmi dverí, čierny priestor na nohy, dolná 

konzola a dolná časť dverí, kovové ozdobné prvky. Nedostupné pre verzie Kia 

Optima Sportswagon.

Kožené čalúnenie v béžovej farbe - bezpríplatková možnosť pre Platinum

Čalúnenie kombinácia látky a kože v béžovej 
farbe - bezpríplatková možnosť pre Silver a Gold 

Špeciálne interiéry

Interiéry GT a GT Line Športový dizajn sedadiel v prevedení výraznej čiernej 

kože s červeným prešívaním alebo červenej kože so sivým prešívaním 

a logom GT na sedadlách.* Paket bielej kože Model Kia Optima Plug-in Hybrid 

ponúka paket hladkej bielej kože zabezpečujúci štýl, ktorý skutočne vyčnieva 

z bežného štandardu.

*Verzia GT Line logo na sedadlách neobsahuje.

Kožené čalúnenie v bielej (len pre PHEV)

Kožené čalúnenie v červenej s čiernym prešitím 
- bezrpíplatková možnosť pre GT-Line a GT

Kožené čalúnenie v čiernej s červeným 
prešitím - štandard pre GT-Line a GT
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Disky

Pneumatiky 215/60R 
so 16" zliatinovými 
diskami Light Grey 

Pneumatiky 235/45R 
s 18" zliatinovými 

diskami 

GT / GT Line 18" 
zliatinové disky 

Plug-in Hybrid 17’’ 
zliatinové disky

Pneumatiky 215/55R so 
17" zliatinovými diskami 

Hyper Metallic Silver 

Farby

Aurora Black [ABP]Clear White [UD]
(nie je dostupné v modeli 
Optima Plug-in Hybrid)

Gravity Blue [B4U]Moss Grey [M5G]
(nie je dostupné 
pre verzie  
Plug-in Hybrid)

Platinum Graphite [ABT]

Pluto Brown [G4N]
(nie je dostupné 
pre verzie  
Plug-in Hybrid)

Silky Silver 
[4SS]

Snow White Pearl [SWP]

Temptation Red [K3R] Aluminium Silver [C3S]
(dostupné iba pre 
verzie Plug-in Hybrid)

Rozmery (mm)

Technické špecifikácie 

Motory 2.0 CVVL 163 k 2.0 T-GDi 245 k 1.7 CRDi 141 k 2.0 GDI PHEV

Prevodovka 6 st. manuálna 6 st. automatická 6 st. automatická 6 st. manuálna 7 st. automatická 6 st. automatická

Druh pohonu FWD FWD FWD FWD FWD FWD

Typ paliva Benzín Benzín Nafta Benzín

Motor Radový štvorvalec Radový preplňovaný štvorvalec Radový štvorvalec

Elektrický motor - - -
Synchrónny motor s perma-

nentným magnetom

Zdvihový objem (cm3) 1999 1998 1685 1999

Max. výkon (k/ot. min) 163/6500 245/6000 141/4000 205/6000*

Max. krútiaci moment 
(Nm/ot. min)

196/4800
353/1350~4000

(SW: 350)
340/1750~2500 375/2330

Max. rýchlosť (km/h) 210 (SW: 206) 208 (SW: 205) 240 (SW: 232) 203 (SW: 200) 203 (SW: 200) 192

Priemer CO2 (g/km) 173 (SW: 174) 173 191 110 (SW: 113)** 116 (SW: 120)** 37 (SW: 33)

Spotreba (mesto) 9.9 (SW: 10.5) 10.4 11.8 (SW: 11.9) 5.1 (SW: 5.2)** 5.1 (SW: 5.2)** 0

Spotreba (mimo mesta) 5.8 (SW: 6.2) 5.9 6.1 3.7 (SW: 3.8)** 4.1 (SW: 4.2)** 5.3 (SW: 5.2)

Spotreba (kombinovaná) 7.4 (SW: 7.6) 7.6 8.2 4.2 (SW: 4.4)** 4.4 (SW: 4.6)** 1.6 (SW: 1.4)

Prevádzková hmotnosť (kg) (max.) 1565 (SW: 1600) 1585 (SW: 1625) 1680 (SW: 1720) 1630 (SW: 1675) 1645 (SW: 1695) 1775 (SW: 1805)

Celková hmotnosť vozidla (kg) 2000 (SW: 2070) 2090 2120 (SW: 2190) 2070 (SW: 2140) 2080 (SW: 2150) 2200 (SW: 2270)

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 1700 1300 1400 1800 1500 - (SW: 1500)

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 750 650 700 750 - (SW: 750)

Objem nádrže (l) 70 55

Priestor na hlavu (vpredu) (mm) 1020 Priestor na nohy (vpredu) (mm) 1155

Priestor na hlavu (vzadu) (mm) 970 Priestor na nohy (vzadu) (mm) 905

Objem batožinového priestoru (l) 510 (PHEV: 307)

Kia Optima Sedan rozmery a objemy

Priestor na hlavu (vpredu) (mm) 1020 Priestor na nohy (vpredu) (mm) 1155

Priestor na hlavu (vzadu) (mm) 970 Priestor na nohy (vzadu) (mm) 905

Objem batožinového priestoru (l) 552

Objem batožinového priestoru 
so sklopenými sedadlami (l)

1686

Kia Optima Sportswagon rozmery a objemy

*Kombinovaný výkon hybridného systému
**s ISG

Energické a dynamické farby exteriéru, ponuka rôznych kolies a štýlové úpravy vám umožňujú prispôsobiť 

si svoje nové vozidlo presne podľa svojich preferencií.

     Technické údaje a farby

Odtiene a štýly, ktoré spravia  vozidlo 
skutočne vaším vlastným
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   Pokoj v duši

Všetok pokoj na duši, 
ktorý potrebujete

7-ročná záruka na vozidlo 

Každé vozidlo Kia poskytuje záruku na nové vozidlo 

na 7 rokov/150 000 km (do 3 rokov neobmedzená, od 4 rokov 

150 000 km). Táto záruka na celé vozidlo je bezplatná a prenosná 

na ďalších vlastníkov za predpokladu, že vozidlo je pravidelne 

udržiavané podľa servisného plánu. 

5-ročná záruka na lak a 12-ročná záruka na prehrdzavenie 

Lak vozidla vysokej kvality zabezpečuje vášmu novému vozidlu Kia 

dlhotrvácnu ochranu a lesk. Tiež obsahuje prvotriednu ochranu pred 

koróziou a 12-ročnú záruku proti prehrdzaveniu zvnútra.

Zostaňte v kontakte s Kia

Všetky najnovšie aktuality nájdete na stránke www.kia.com. Zistite viac 

o spoločnosti Kia a o našej vzrušujúcej ponuke nových vozidiel. Získajte informácie 

o úspechoch vo vývoji alternatívnych palív ako sú kvapalný plyn, hybridné technológie 

a palivové články. Objavte, na čom pracuje naše Ekologické výskumné centrum.

Tiež sa zapájame do významných športových udalostí: Kia je oficiálnym partnerom súťaží 

UEFA aj FIFA. Sponzorujeme turnaj Australian Open a tenisovú hviezdu Rafaela Nadala.

Financovanie 

Váš miestny predajca Kia vám pomôže s plánom financovania, ktorý najlepšie zodpovedá vašim 

potrebám. Opýtajte sa na podrobnosti.

7-ročná záruka Kia
Záruka na nové vozidlo 7 rokov/150 000 km. Platí vo všetkých 
členských štátoch EÚ (ako aj v Nórsku, Švajčiarsku, na Islande 
a Gibraltári), podlieha miestnym zmluvným podmienkam.
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www.kia.com

Kia Motors Sales Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovakia
Tel.: 02 / 32 421 333
Fax: 02 / 32 421 301
Infolinka: 0850 606 070
info@kmss.sk, www.kia.com

KSK16.01516

Všetky informácie a ilustrácie vychádzajú z údajov 
dostupných v čase vydania tejto publikácie a môžu sa 
kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
Aktuálne informácie získate u svojho predajcu Kia.

Váš prodejce Kia:
Váš predajca Kia:


