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KIA OPTIMA FL 2,0i 16V GDi Plug-In Hybrid ТX 6AT 4D Базова цена: Лева с ДДС
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Двигател: Бензинов, 4-цилиндров, Редови, DOHC, 16V и Електродвигател 50kW/205Nm + Батерия LiPo 360V/9,8 kWh
Скорсти: 6АТ (6-Степенна Автоматична скоростна кутия)
Задвижване: FWD - Задвижване на предните колела

Работен обем (cm
3
) 1 999 Дължина (mm) 4 855

Макс. системна мощност (hp/kW) 205 / 151 Ширина (mm) 1 860
Макс.системен въртящ момент (Nm/Rpm) 375 / 2330 Височина (mm) 1 465
Макс. скорост (km/h) 192 Просвет/клиренс (mm) 135
Ускорение 0-100км/ч (sec.) 9.4 Междуосие (mm) 2 805
Разход-Градско (L/100 km) 0.0 Обем на багажника (VDA, Litres) 307
Разход-Извънградско (L/100 km) 5.3 Собствено тегло (kg) 1 705
Среден разход (L/100 km) 1.6 Допустимо тегло на ремарке/каравана (kg) n/a със спирачки!

Емисии CO2-комбинирани (g/km) 0.0 Мин. диаметър на завой (m) 11.0

Брой места 122 Обем на резервоара (Litres) 55
Пробег на електрически режим (km) 37
Цвят /код/ Интериор /код/

ВНИМАНИЕ:  Посочените в тази листа данни са валидни към момента на отпечатването. КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ не носи отговорност при 
промяна в моделната гама от страна на завода производител. КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ не носи отговорност за допуснати печатни грешки. 
Преди подписване на договор, най-учтиво Ви молим да потърсите информация за серийното и допълнително оборудване от консултант.
ВАЖНО: Гаранцията на автомобилa е до 7 години, до 150 000 км - описна в гаранционната книжка. 

ОБОРУДВАНЕ
Интериор: Екстериор:
Двузонов Климатроник Стъклен покрив с Електрически Люк - Панорамен
Auto De-Foger Система против замъгляване на челното стъкло "Smart Door" хендс-фрий система за вратата на багажника 
Жабка с осветление и заключване 17-инчови Алуминиеви джанти с гуми 215/55 R17 
"Super Vision" километражи с 4,3" Цветен TFT LCD дисплей за Борд компютъра HBA (High Beam Assist) - Автоматични дълги светлини
Волан с регулиране по височина и дълбочина, с MDPS Електроусилвател LED фарове - адаптивен контрол
Мултифункционален волан с управление на Аудиосистемата LED Дневни светлини - Вградени в основния фар
"Paddle Shifter" Пера за смяна на скоростите от волана (само за 7AT-DCT моделите) LED Задни Стоп светлини
Круиз контрол + "Speed limiter" системи за контрол на скоростта Странични огледала с LED мигачи, Ел-управляеми, Отопляеми, Ел. Сгъваеми
Навигационна система с 8.0" дисплей + RDS+ WiFi +SD CARD (без CD плейър) Соларни стъкла + Хидрофобни стъкла на предните врати
Премиум аудиосистема с външен усилвател и Sub-Woofer "De-icer" система за подгряване на предните чистачки
"Shift indicator" индикатор за смяна на предавките (само за MT моделите) Хром пакет за екстериора: Ръкохватки и лайсни над Прозорците
Кожен салон Мрежа на радиаторната решетка с покритие "Хром" 
Електрическа шофьорска седалка - Електрическа настройка в 8-посоки и Памет Странични прагове - в цвета на купето
Електрическо регулиране на седалката на предния пасажер Калобрани - Предни и Задни
Вентилирани предни седалки с функции Охлаждане и Отопление LED Трети стоп
"Bluetooth" Хендс фрий система с управление от волана Погряване на задното стъкло с таймер
Светлинен асистент: Автоматични фарове + "Escort" функция на светлините "Shark-Fin" антена за навигацията + вградена в стъклото радио антена
ECM огледало за обратно виждане - поглъщащо светлината Тонирани стъкла
"Smart key" - Система за безключов достъп със START/STOP - Бутон за двигателя
Електрически стъкла - Предни и Задни, за Водача с Ауто-функция 
"Auto" функция за 4-те стъкла + дистанционен контрол
"EPB" Електрическа ръчна спирачка
Безжично индукционно зарядно устройство за мобилен телефон (само за AT ) Сигурност:

Кожен пакет: Облицовани в кожа Волан и Лост за скоростите AVM (Around View Monitor) система от 3 камери за 270
o
 видимост

Панел на централната конзола с метален акцент Smart Park система - Асистент за паркиране с Парктроник - Преден и Заден
Регулиране на предните седалка по височина Камера за движение на заден ход
Лумбална упора за водача с Ел. Управление BSD (Blind Spot Detection) - Система за контрол на мъртвата зона
Лумбална опора за седалката на предния пасажер Rear Cross Traffic Alert System
Подгряване на предните седалки LKAS (Lane keeping assist system)
Подгряване на Задните седалки - Лява и Дясна TSR (Traffic Signal Recognition) + SLIF (Speed Limit Information Function)
Подгряване на Волана Сензор за дъжд - автоматични чистачки
"Хром" пакет за интериора ABS (Anti-lock Brake System) + BAS (Brake force Assist System)
Щори за допълнително затъмняване в корите на задните врати ESC (Electronic Stability Control) + VSM (Vehicle Stability Management)
Джобове в облегалките на предните седалки HAC (Hill-start Assist Control)
Преден подлакътник с отделение за предмети ESS (Emergency Stop System)
Заден подлакътник с вградени поставки за чаши TPMS (tire Pressure Monitoring System) С-ма за контрол на налягането в гумите
Таванна конзола с лампи за четене и държач за очила Независимо окачване - "McPherson" отпред и "Multy-Link" отзад 
Сенници с вградени огледала, с осветление и плъзгащи разширения AIRBAG - фронтални въздушни възглавници за водача и предния пасажер
Поставка за чаши отпред AIRBAG - Предни странични въздушни възглавници - за торса
Джобове в корите на вратите - предни и задни AIRBAG - Странични въздушни възглавници - Завеса за предни и задни врати
Багажно отделение с Дистанционно отваряне, Осветление и куки за укрепване AIRBAG7 - за Колената на водача
12V извод на централната конзола + 12V извод за 2-ри ред места Автоматично заключване на вратите при движение
Въздъховоди за 2-ри ред места Сензор за автоматично отключване на вратите при удар
Индикатор за ниско ниво на течноста за чистачките "ISO Fix" - система за закрепване на детски седалки на задния ред
Спортни Алуминиеви педали BSA (Battery saving system) система предпазваща акумулатора
Virtual Sound System система генерираща звук на двигател в купето Имобилайзер
Спортни Алуминиеви педали (без Хибрид)
Harmon/Kardon озвучителна система

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ: Цена на опцията:
Боя металик или Перлен ефект 946
Алармена система 300
Еко такса - Дължима на основание чл.7, ал.1 от ПМС 137 при продажба на автомобил 138

ЦЕНА НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБОРУДВАНЕ: 1 384

КРАЙНА ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС: 89 084

87 700

Екстериор: Черен /WK/

0700 14 777 - КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ - WWW.KIA.BG
София 1138, Бул. "Цариградско Шосе" 144, Tел.: 02 962 84 02, Факс: 02 962 84 05


