Иновация във всеки детайл
Отличителен дизайн. Иновативни технологии. Изключителен комфорт.
Всеки нов представител на семейство Оптима е готов да Ви отведе там,
където са мечтите Ви. За бизнеса. За семейството. За забавление.
Какъвто и избор да направите – изискан седан, многофункционална
комби версия или екологичен плъгин хибрид – безпрецедентното качество,
неповторим стил и впечатляващ комфорт на КИА Оптима ще направи
всяко Ваше пътуване още по-вдъхновяващо.

Дързост и красота
Хармоничните линии, изискан стил и авторитетна стойка придават на
изцяло новата КИА Оптима неповторимо излъчване. Увеличеното
междуосие гарантира по-голяма стабилност, повече комфорт, прецизно
управление и обширно вътрешно пространство. Разпознаваемата
радиаторна решетка на КИА добавя очарование във визията, а дизайнът
на фаровете и задни LED светлини, както и хромираните акценти,
завършват елегантния дизайн.

Спокойствие, комфорт, простор
Пред Вас се разкрива един изцяло нов свят на удобство и комфорт.
Висококачествените, меки на допир материали създават ново определение
за съвършенството. Щедрите размери Ви осигуряват изобилие от пространство.
Благодарение на интелигентно конструираното табло, ориентирано изцяло към водача,
можете да бъдете сигурни, че ще откриете всичко, което Ви трябва точно там,
където очаквате.

Емоционална привързаност
Спортен. По-спортен. Отпима GT. Създадена да впечатлява, линията GT се откроява
с атлетична стойка и подчертана спортна индивидуалност. Изключителната комбинация
от динамично пътно поведение, спортен характер и агресивно излъчване
се допълва от 2.0л T-GDi двигател с 245 к.с.

Спортна, просторна и неустоима
Невъзможно е да устоите на изисканите интериорни решения на линията GT.
Умело изработените, меки на допир материали гарантират Вашия уют,
докато измервателните уреди на таблото Ви държат информирани за скоростта,
въртящия момент и налягане на турбото. Разбира се, всичко е стилизирано
до последния детайл – скосен спортен волан, алуминиеви педали, спортни седалки.

7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител

6-степенна ръчна скоростна кутия

Енергийна регенеративна система
ECO dynamics се състои от регенеративна система и система Idle Stop & Go. Благоприятна за околната среда и икономична ISG технология спестява
енергия при спиране и потегляне на автомобила в натоварен трафик. Енергийната регенеративна система се активира при премахване на крака
от педала за газта като по този начин се използва кинетичната енергия за зареждане на батерията.

Интелигентни двигатели, плавно управление
Новата КИА Оптима се предлага с 2.0л бензинов двигател със 163 к.с. и
1.7л дизелов мотор със 141 к.с. Какъвто и избор да направите, ще се насладите
на комфортно, тихо и икономично управление.

Двигател GT
Впечатляващо отзивчивият
2.0л T-GDi двигател с 245 к.с.
предоставя динамично и
вълнуващо управление.

Оптима плъгин хибрид може да се зарежда както в обикновен 220V контакт,
така и на всеки тип електростанция.

Предните LED светлини осигуряват отлична видимост и редуцират консумацията на енергия,
а в комбинация с отличителния eco blue елемент, инкорпориран в радиаторната решетка, подчертават
самоуверената стойка на модела и му придават по-атрактивна и високотехнологична визия.

Нова визия в екологична опаковка
Изцяло новата КИА Оптима плъгин хибрид e истинска сензация!
Като екологосъобразен автомобил, Оптима се гордее с нисък разход на
гориво и ниво на вредни емисии. Динамичните линии и цялостният
спортен облик привличат незабавно погледите, но вниманието
към всеки детайл впечатлява дори и най-недоверчивите!

Хибрид от ново поколение
Истински впечатляващата Оптима плъгин хибрид е доказателство, че можете да пестите
без това да е за сметка на динамично управление. Усъвършенстваната задвижваща система
балансира ефективността на двигателя с динамиката на електромотора, като същевременно
осигурява плавен преход от електрически режим към хибридно задвижване (бензин/електричество) –
както в града, така и по високоскоростните магистрали.

Включете се и останете свързани
Чрез редица полезни аксесоари, ориентираният към шофьора интериор
позволява да останете винаги свързани. Безжичното зарядно устройство
Ви гарантира безгрижно сърфиране в интернет, музикалната система
Harman/KardonTM Ви завладява с безупречния си качествен саунд,
а навигационната система със 7” или 8” дисплей, в зависимост от избора Ви,
ясно очертава избрания от Вас маршрут.

Борд компютър с 4.3" TFT-LCD дисплей.

Безжично зарядно устройство за смарт телефони.

Премиум аудиосистема Harman/KardonTM. Наслаждавайте се на качествена звукова система
с технология ClarifyTM, оборудвана с 10 тонколони и 8” съббуферна система.

Вашата сигурност е високо гарантирана
От иновативните технологии, които Ви асистират по време на Вашето пътуване,
до активните мерки за безопасност, които предпазват както пътниците,
така и пешеходците – Оптима с готовност ще осигури Вашето спокойствие
и комфорт.

Система за автономно
аварийно спиране (AEB)
Предпазва от удар,
предупреждава шофьора и
подпомага неговата реакция,
като сама активира спирането
при необходимост. Технологията
работи с активен преден радар,
видео и светлинен сензор.

Интелигентен темпомат с контрол на дистанцията
Чрез радарен сензор, ASCC поддържа зададеното
разстояние до движещия се отпред автомобил,
като автоматично адаптира скоростта
на управлявания от Вас модел.

Система за предупреждение
за опасност при смяна на лентата
задвижение (LKAS)
Предупреждава със звуков сигнал,
когато водачът се отклони от
пътното платно без индикация.

Система за контрол на мъртвата зона (BSD)
комбинирана с
Асистент при смяна на лентата за движение (LCA).

Система за предупреждение
за ограничение на скоростта (SLIF)
Показва на контролните уреди ограниченията в
скоростта чрез камера, която сканира пътните знаци.

Иновативни идеи. Интелигентна подкрепа.
С всички иновативни системи, които Ви асистират на пътя,
Оптима не само Ви държи информирани, но е и отговорна
за Вашата оптимална сигурност.

Асистент за дълги светлини (HBA)

Система за наблюдение
на 360o около автомобила (AVM)

Асистент за автоматично паркиране (SPAS)

Dynamic Bending Light

Автоматично адаптира светлините спрямо
участниците в движението и пътните условия.

Система за предупреждение за пресичащи отзад
автомобили RCTA (Rear Cross-Traffic Alert)

Интериорни пакети
Black one-tone interior

Beige two-tone interior

Grey two-tone interior

Special interiors

Black leather with red stitching (GT and GT Line only)

Red leather with black stitching (GT and GT Line only)

White leather pack (PHEV only)

Екстериорни цветове

Snow White Pearl

Clear White

Silky Silver

Platinum Graphite

Aurora Black

Moss Grey

Temptation Red

Pluto Brown

Gravity Blue

Aluminium Silver

Седан

Плъгин хибрид
2.0T-GDI
6AT

2.0T-GDI
6AT

2.0i Plug-in Hybrid

1.7D Diesel VGT
6MT

7AT DCT

Гуми и джанти

6AT

7AT DCT

2.0i Plug-in Hybrid

1.7D Diesel VGT
6MT

Комби

6AT

Hybrid Motor

215/60R 16"
алуминиеви джанти
(light grey)

2.0T-GDI
6AT

1.7D Diesel VGT
6MT

7AT DCT

6AT

2.0T-GDI

2.0i Plug-in Hybrid

6AT

6AT

6AT

2.0T-GDI
6AT

2.0T-GDI
6AT

1.7D Diesel VGT
6MT

7AT DCT

1.7D Diesel VGT
6MT

7AT DCT

1.7D Diesel VGT
6MT

7AT DCT

235/45R 18"
алуминиеви джанти

2.0i Plug-in Hybrid

GT/GT Line 18"
алуминиеви джанти

Размери

2.0T-GDI

215/55R 17"
алуминиеви джанти
(hyper metallic
silver)

2.0i Plug-in Hybrid
6AT

2.0i Plug-in Hybrid
6AT

2.0i Plug-in Hybrid
6AT

17" алуминиеви джанти
за плъгин хибрид
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