
Nya Kia



    Optimafamiljen 

Innovation har en form
Helt nya eleganta Kia Optima Sportswagon erbjuder en enastående kombination av distinkt utseende 

och kompromisslös komfort. Optima består av en helt ny modellfamilj som redan prisats för sin design 
samt klassledande säkerhetsfunktioner. Familjen består av storkombin Optima Sportswagon, snygga 

Optima Sedan och för den miljömedvetna finns nya Optima Sedan även som Plug-In Hybrid (PHEV).
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När du stänger dörren om dig i helt nya Optima kommer du uppleva att stressen rinner av 
dig och ersätts av njutning och glädje. Du kommer uppskatta det generösa utrymmet och 

alla smarta funktioner som förenklar din körning. Den helt nyutvecklade interiören har 
högkvalitativa soft-touch material och ljudisoleringen är väsentligt förbättrad. Beroende på 

utrustningsnivå finns Harman/Kardon® premium ljudsystem vilket erbjuder ett detaljrikt och 
fylligt ljud, som verkligen kommer till sin rätt i den ljudisolerade kupén.

     Interiör design

En riktig premium-upplevelse
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Livet blir mer spännande när man har full frihet att göra det bästa av det. Det 

redan generösa bagageutrymmet blir ännu större när du fäller sätena, antigen helt 

eller delvis. Har du behov av att fixera lasten kommer det praktiskta och justerbara 

lastfixeringssystemet väl till pass. Råkar du ha händerna fulla så öppnas bagageluckan 

automatiskt när du befinner dig bakom bilen (beroende på utrustningsnivå).

1.  40:20:40 fällbara säten.  Med baksäten som kan delas och fällas i sektioner och som 

dessutom gör bagagerumsgolvet helt plant, är det inga problem att få plats med lasten då 

volymen blir hela 553 liter (Sportswagon). Med baksätena nedfällda får du 1686 liter och ett i stort 

sett plant bagagerumsgolv.

2.  Ett säkerhetsnät* håller lasten på plats och hindrar effektivt föremål från att komma farande vid en 

eventuell hastig inbromsning.

3.  Ett justerbart lastfixeringssystem* i bagagutrymmet håller lasten på plats. Systemet består av två 

aluminiumstänger som kan justeras individuellt för att passa olika  storlekar på last och ändamål. 

*Beroende på utrustningsnivå.

        Mångsidig och rymlig

 Flexibel och 
anpassningsbar
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Helt nya Kia Optima erbjuder flera olika motorer. Du kan välja mellan förfinade bensin- eller 
dieselmotorer som t. ex. en 2.0 liters bensinmotor med 163 hk och en vridstark 1.7 liters 
dieselmotor. Vad du än väljer så kommer du att njuta av en mjuk, tyst och bränsleeffektiv 
körning.

1.  7-växlad DCT dubbelkopplingslåda.  Dieselmotorn erbjuds tillsammans med en 7-växlad DCT 

dubbelkopplingslåda, vilken ger dig en ännu sportigare och roligare körupplevelse.

2. 6-växlad manuell växellåda.  Snabb, rolig och smidig växellåda för dig som hellre växlar själv. 

3.  Bränsleeffektiva systemet start/stopp (ISG). Systemet levereras tillsammans 

med kombinationen dieselmotor och 7 växlad DCT-låda, så även vårt energiåter-

vinningssystem. ISG minskar bränsleförbrukning och CO2-utsläpp genom att 

automatiskt stänga av motorn när bilen står stilla. Energiåtervinningssystemet 

aktiveras när du tar foten från gaspedalen. Systemet använder då den genererade 

energin, som normalt går förlorad, till att ladda batteriet. 

Motorer och växellådor

Effektiva och smidiga motorer
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Förarplatsen är designad för att fungera intuitivt och underlätta kontrollen av alla smarta 
funktioner. Den trådlösa telefonladdaren gör att du inte behöver ansluta sladd för att ladda 

mobilen och ljudsystemet från Harman/KardonTM erbjuder ett detaljrikt och fylligt ljud. Position 
och rutter presenteras kristallklart på en 7"eller 8" stor navigatorskärm* och tack vare 7 års fria 

kartuppdateringar** har du alltid korrekt och uppdaterad information till hands.

1. Harman/KardonTM premium ljudsystem*  Njut av ljud i världsklass. Med det avancerade ljudsystemet med Clarify 

TechnologyTM och upp till 10 st högtalare (Sportswagon 8 st) och 8" subwoofer. 

   2. 4.3" TFT LCD-display* De snygga urtavlorna presenteras på en 4,3" TFT LCD-display. Den visar bl a genomsnittlig 

bränsleförbrukning och körinstruktioner från navigatorn.

3. Trådlös telefonladdare* Ladda en kompatibel smartphone trådlöst på centerkonsolens laddningsplatta som är placerad 

framför växelspaken.

*Beroende på utrustningsnivå

**Som en del av Kias långtgående kvalitetslöfte får varje fordon med navigationssystem installerat från fabrik sex stycken, årliga, kartuppdateringar.

            Anslutningar

   Ansluten och med full 
kontroll
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Android AutoTM har ett enkelt och intuitivt gränssnitt till din smartphone, där du får tillgång 
till funktionersom Google Maps, appar, musik och röststyrning. Informationen organiseras 
automatiskt till enkla ikoner som visas på bilens display just när de behövs.

CarPlayTM är ett smart och säkert sätt att använda iPhone medan du kör. Den 
tar allt du kan vilja göra på din telefon och visar på bilens display. Du kan få 
vägbeskrivningar, ringa samtal och lyssna på musik – utan att tappa fokus 
på vägen och bilkörningen
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1.  Autobroms*

Systemet upptäcker bilar och fotgängare som korsar din väg. Med hjälp av radar och kamera vet systemet hur nära det är 

till andra bilar, men också vilken hastighet de håller samt varnar vid risk för kollision. Om föraren inte hinner reagera, så bromsar 

bilen automatiskt. 

2.  Adaptiv farthållare*

En radarsensor bakom grillen mäter avståndet till framförvarande fordon och håller automatiskt ett säkert avstånd, även om den 

förinställda hastigheten måste sänkas. När fordonet framför inte är kvar, återgår hastigheten till den förinställda. 

* Beroende på utrustningsnivå

Helt nya Kia Optima Sportswagon är utvecklad för att du ska känna förtroende för bilen och 
lita på att dess säkerhetsfunktioner som hjälper dig i alla lägen. Där finns innovativ teknik som 

aktivt assisterar dig på vägen och flera säkerhetsfunktioner som syftar till att skydda dig, dina 
passagerare och medtrafikanter.

       Förarstöd och aktiv säkerhet

Säkerhet och intuitiv intelligens
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3.Aktivt filövervakningssystem*

Filövervakningssystemet förhindrar att du hamnar på fel kurs om du tillfälligt skulle tappa koncentrationen. En kamera övervakar 

bilens position i förhållande till filen du kör i. Om nödvändigt varnas du genom ett ljud och bilen styr automatiskt tillbaka in i filen.

4. Dödavinkelvarning och filbytesassistans*

Radarsensorer håller koll på dina döda vinklar. Om ett fordon håller på att passera, varnas du via blinkade ljus i sidospeglarna så 

att du enkelt kan anpassa din körning därefter. Filbytesassistansen hjälper dig att byta körfält på ett säkrare sätt. Systemet 

upptäcker och varnar när bilar upp till 70 m ifrån närmar sig i parallella körfält.

5. Skyltskanning*

Tillsammans med navigationssystemet används en kamera som läser av hastighetsskyltar längs vägen, dessa presenteras 

visuellt på bilens display så att du hela tiden vet vilken hastighet som gäller.
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1. Parkeringsassistans*

För att hjälpa dig parkera så finns ultraljudssensorer på de främre och bakre stötfångarna, dessa varnar för eventuella hinder vid 

manövrering i trånga utrymmen. 

2. Dynamiskt kurvljus*

Det dynamiska kurvljuset följer rattrörelserna och lyser upp inne i kurvorna vilket gör att du kan upptäcka eventuella hinder 

snabbare.  
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3. Helljusassistans*

En kamera i framrutan identifierar mötande och upphunna fordon. Systemet justerar automatiskt ljuset till hel- eller halvljus vid 

mötande trafik eller beroende på strafiksituationen. 

4. Varning för bakomvarande trafik vid backning*

Systemet hjälper dig att upptäcka fordon och objekt som är på väg att korsa din väg när du ska backa ut ur en parkeringsficka.

* Beroende på utrustningsnivå

Nya Optima hjälper dig att undvika överraskningar. Innovativa funktioner och säkerhetssystem 
håller dig kontinuerligt informerad och optimerar din säkerhet på flera sätt. 

         Förarassistans

Innovativa säkerhetsfunktioner
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Panoramaglastak Det breda, tredelade soltaket ger nya Optima en ännu rymligare känsla, samtidigt som det skänker svalka varma sommardagar. 

Uppvärmd ratt

Värmer dina frusna händer under de 
kallare årstiderna.

Solgardin i bak

Gardinen för baksätespassagerarna 
går att dra upp/ner utifrån behov.

Nyckefritt system med startknapp

Med den smarta nyckeln i fickan kan 
du enkelt kliva in i bilen utan att låsa 
upp. Med en enkel knapptryckning 
startar och stänger du av motorn.

USB & 12v uttag i bak

I bakre mittkonsolen finns både ett 
USB-uttag och ett 12v uttag.

2-zons automatisk klimatanläggning

Framsätespassagerarna kan justera temperaturen individuellt.

Elektronisk handbroms

Handbromsen läggs i och kopplas ur 
genom en knapptryckning.

60:40 delbart baksäte i Optima Sedan

För maximal flexiblitet kan baksätet 
med fördel delas och fällas platt. (Ej 
Plug-In Hybrid).
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Inget har lämnats åt slumpen vad gäller design och komfort i nya Kia Optima. Var du 
än tittar så hittar du intelligenta lösningar och smarta funktioner. Saknar du något så 

hittar du allt du kan tänkas behöva bland följande funktioner och tillval. 

    Bekvämlighet & komfort

Med sinne för detaljer

Dimljus i LED (ej GT & GT Line)

Snyggt och praktiskt. De främre 
dimljusen i LED lyser effektivt upp din 
väg när sikten är begränsad. 

Välkomstbelysning

Den exteriöra och interiöra 
belysningen är kopplad till din nyckel, 
och lyser välkomnande upp bilen när 
du närmar dig.

Fönster med klämskydd

Om något skulle komma emellan när 
fönstret är på väg att stängas, så 
stannar fönstret automatiskt. 

Paddelväxlar på ratten

Växlingspaddlarna på ratten ger dig en snabbare och sportigare 
körupplevelse. Levereras i kombination med DCT-växellåda. 

Automatisk avimning

Systemets sensorer känner av om kondens bildas vid främre vindrutan, och slår i 
så fall automatiskt på systemet för avimning.

Läslampor i LED

Energisnåla LED-lampor finns 
placerade i taket. Endast i kombination 
med panoramaglastak.
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Tygklädsel, standard

Svart delläderklädsel (tillval)

Enfärgad svart interiör
Diskret svart interiör som kan kombineras med klädsel i svart läder, svart 

halvläder eller tygklädsel. 

Svart läderklädsel (tillval)
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Till Optima hittar du en interiör och klädsel som passar din smak. Det finns olika 
sofistikerade alternativ att välja mellan. Se separat faktablad för vad som ingår som 

standard för respektive modell och version av Optima. 

     Interiör & klädsel

Vilken kombination föredrar du?

Enfärgad grå interiör
En elegant grå interiör, med golv, nedre konsol och nedre del av dörrar 

i svart. Kan kombineras med klädsel i svart läder, svart halvläder eller 

tygklädsel. Levereras endast med exteriörfärgerna Aurora Black Pearl och 

Temptation Red.

Grå läderklädsel (tillval)

Grå tygklädsel (tillval)

Grå delläderklädsel (tillval)

Special interiör
Klädseln för GT har en GT-logotyp präglad på framsätena, vilket inte finns 

på klädseln för GT Line. Den röda läderklädseln kan endast kombineras med 

exteriörfärgerna Aurora Black Pearl, Snow White Pearl och 

Platinum Graphite.

Vit läderklädsel (tillval Plug-In Hybrid)

Röd läderklädsel med svarta sömmar (tillval GT & GT)

Svart sportläderklädsel med röda sömmar  (GT & GT Line)
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Fälgar

18" aluminiumfälg
GT/GT Line 

17" aluminiumfälg
Plug-In Hybrid

17"aluminiumfälg
Standard

Färger

Aurora Black [ABP]
Pearl

Clear White [UD]
(ej Plug-In Hybrid)

Gravity Blue [B4U] 
Metallic

Moss Grey [M5G]
Metallic 
(ej Plug-In Hybrid)

Platinum Graphite [ABT] 
Metallic

Pluto Brown [G4N] 
Metallic
(ej Plug-In Hybrid)

Silky Silver [4SS] 
Metallic

Snow White [SWP] 
Pearl

Temptation Red [K3R] 
Metallic

Aluminium Silver [C3S]
Metallic
(endast Plug-In Hybrid)

Dimensioner (mm)
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Med dynamiska färger, olika motoralternativ samt utrustningspaket att välja mellan, kan du enkelt utforma en 
Optima som passar just dig och dina behov.

     Specifikationer & val

Fälgar, färger & fakta

Specifikationer

Motorer 2.0 CVVL 163 hk 2.0 T-GDi 245 hk 1.7 CRDi 141 hk 2.0 GDi PHEV

Växellåda 6-växlad manuell 6-växlad automat 6-växlad automat 6-växlad manuell 7-växlad DCT 6-växlad automat

Drift Fram Fram Fram Fram Fram Fram

Bränsle Bensin Bensin Diesel Bensin

Motortyp Fyra cylindrar Fyra cylindrar, turbo Fyra cylindrar

Elmotor typ - - - Permanentmagnetise-
rad synkronmotor

Cylindervolym (cm3) 1999 1998 1685 1999

Motoreffekt hk vid varv/min 163/6500 245/6000 141/4000 205/6000*

Vridmoment max vid varv/min 
(Nm)

196/4800 353/1350~4000
(SW: 350)

340/1750~2500 375/2330

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

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

Bränsleförbrukning, stad 9.9 (SW: 10.5) 10.4 11.8 (SW: 11.9) 5.1 (SW: 5.2)** 5.1 (SW: 5.2)** 0

Bränsleförbrukning, landsväg 5.8 (SW: 6.2) 5.9 6.1 3.7 (SW: 3.8)** 4.1 (SW: 4.2)** 5.3

Bränsleförbrukning, blandad 7.4 (SW: 7.6) 7.6 8.2 4.2 (SW: 4.4)** 4.4 (SW: 4.6)** 1.6

Tjänstevikt (kg) (max) 1565 (SW: 1600) 1585 (SW: 1625) 1680 (SW: 1720) 1630 (SW: 1675) 1645 (SW: 1695) 1775

Totalvikt (kg) 2000 (SW: 2070) 2090 2120 (SW: 2190) 2070 (SW: 2140) 2080 (SW: 2150) 2200

Max dragvikt (kg), bromsat 1700 1300 1400 1800 1500 -

Max dragvikt (kg), obromsat 750 650 700 750 -

Bränsletank (liter) 70 (PHEV: 55)

Inre takhöjd, fram (mm) 1020 Benutrymme, fram (mm) 1155

Inre takhöjd, bak (mm) 970 Benutrymme, bak (mm) 905

Lastkapacitet, bagageutrymme (liter) 510 (PHEV: 307)

Kia Optima Sedan dimensioner

Inre takhöjd, fram (mm) 1020 Benutrymme, fram (mm) 1155

Inre takhöjd, bak (mm) 970 Benutrymme, bak (mm) 905

Lastkapacitet, bagageutrymme (liter) 553

Lastkapacitet, fällda baksäten (liter) 1686

Kia Optima Sportswagon dimensioner

*Hybrid, prestanda i kombination
**med ISG
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