
De nieuwe Kia





Het leven is  
wat je ervan maakt. 
Welkom in de wereld van Kia.

Het leven is spectaculair. Het is intens, onvoorspelbaar en 

boeiend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar u ook 

naartoe gaat en wat u ook gaat ontdekken, Kia is erbij. 

Bij Kia wijden we ons leven aan het helpen creëren van 

een betere toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen we 

wagens waarmee u nieuwe horizonten kunt ontdekken en 

van nieuwe horizonten kunt genieten. Wagens met een 

schitterend design, geavanceerde technologie en intelligente 

oplossingen. Wagens met onze opmerkelijke garantie van 

7 jaar, het bewijs van onze uitstekende kwaliteit. In alles wat 

we doen, staat één ding centraal: altijd uw verwachtingen 

overtreffen. Wij noemen het “The Power to Surprise”. 

We nodigen u uit met ons kennis te maken en u door ons te 

laten verrassen.



    De nieuwe Kia Optima-familie 

Innovatie in al zijn vormen.
Onderscheidend design. Innovatieve technologie. Groot comfort. De nieuwe Kia Optima-familie 

is een gamma toonaangevende modellen waarmee u telkens weer uw doel bereikt. Voor zaken. 
Voor familie. Voor plezier. Welke u ook kiest - de geraffineerde berline, de ruime Sportswagon 

of de milieuvriendelijke plug-in hybride - door zijn onberispelijke kwaliteit, onmiskenbare stijl en 
indrukwekkende comfort maakt de Optima van elke rit een belevenis. 
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Met zijn dynamisch profiel en indrukwekkend sportieve looks doet de Optima een frisse wind 
waaien in zijn klasse. Aantrekkelijke LED-achterlichten, stoere spoilers en unieke chroomaccenten 

rond de uitlaat en de onderkant van de bumper benadrukken zijn natuurlijke schoonheid. En de in 
het oog springende 18” velgen houden de stijllat hoog – tot de wielen toe.

18” velgen (vanaf de Sense versie) met oogstrelende afwerking. 

     Design exterieur: berline en sportswagon

Gedurfd. En mooi.
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Krachtige lijnen, een geraffineerde styling en een zelfverzekerde uitstraling geven de nieuwe 
Kia Optima zijn indrukwekkende verschijning. Als u goed kijkt, ontdekt u nog meer innovatieve 
en indrukwekkende ideeën. De verlengde wielbasis zorgt voor nog meer stabiliteit, comfort 
en ruimte, en een betere wegligging. De typische Kia-grille trekt onmiskenbaar de 
aandacht. En de indrukwekkende koplampen en de oogstrelende chroomtoetsen aan de 
uitstroomopeningen en ruiten plaatsen een uitroepteken achter het stijlstatement. 

De opvallende hightech koplampen zien er stoer uit en hebben full-LED-lampen voor een perfect 

zicht op de weg, en de adaptieve koplampen zorgen voor maximale zichtbaarheid door mee te 

draaien met de bocht (vanaf de Sense versie).

Design exterieur: berline en sportswagon

Een eerste indruk die bijblijft.
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Ontdek een geheel nieuwe wereld van comfort in het interieur van de nieuwe Optima.  
Hoogwaardige, zacht aanvoelende materialen zorgen voor nog meer verfijning, terwijl 

glanzende zwarte highlights een stijltoets aanbrengen. Dankzij de handige naar de 
bestuurder gerichte cockpit bent u er altijd zeker van dat u alles binnen handbereik heeft. 

     Design interieur

Koel, rustig en boordevol comfort.
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 Het zacht aanvoelende interieur van de Optima is ontwikkeld 
voor een maximum aan ruimte - en comfort. De royale afmetingen 

geven u alle ruimte die u nodig heeft om maximaal te genieten 
van de rit. Ingenieuze ideeën zoals geventileerde zetels met een 

geïntegreerd geheugensysteem voor de bestuurderszetel helpen u fris 
en comfortabel te houden. De geoptimaliseerde geluidsdemping zorgt er 

tot slot voor dat het altijd geruststellend stil is in de auto. 

1. In 8 richtingen elektrisch verstelbare voorzetels beschikken over een verstelbare lendensteun 

(4 richtingen voor de bestuurder, 2 richtingen voor de passagier) voor ultiem comfort (vanaf de 

Sense versie). 

2. Verwarmde en geventileerde zetels zorgen voor verfrissing in de zomer en houden u warm 

op koude dagen (vanaf de Sense versie). 

3. Geïntegreerd geheugensysteem maakt het voor u nog comfortabeler door uw 

voorkeursinstellingen te onthouden voor de bestuurderszetel en de buitenspiegels  

(vanaf de Sense versie). 

    Design interieur & ruimte

Ruimte om te genieten.
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De Optima GT Line schaamt zich niet om zijn sportieve kant te tonen, met veel opvallende 
details die de aandacht trekken. Stoere LED-koplampen en -achterlichten met zwarte sierrand, 

speciale dorpels, een dubbele uitlaat en sportbumpers versterken zijn opvallende look. En dan zijn 
er nog de typische Kia-grille, 18” lichtmetalen velgen en stijlvolle uitstroomopeningen die voor de 

nodige flair zorgen.

     Design exterieur GT Line

Sportief op de juiste plaatsen.
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    Design exterieur GT

Gemaakt voor sensatie.
Je hebt sportief – en dan heb je de nieuwe Optima GT. De GT is gemaakt om vanuit elke hoek 

indruk te maken, met zijn spitse lijnen, atletische verschijning en een veelvoud aan sublieme 
details – zoals de opvallende dorpels. Een 2.0 T-GDi-motor met 245 PK maakt het pakket 

compleet - het maakt van de Optima GT een winnende combinatie van krachtige prestaties en 
puur raffinement.
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 Het is moeilijk te weerstaan aan het gestroomlijnde interieur van de Optima GT en GT Line. 
De ongelofelijk stijlvolle, zacht aanvoelende materialen vergroten uw comfort, terwijl de handige 

sportmodus op het instrumentenbord u informeert over snelheid, koppel en turbodruk.  En 
uiteraard is er naast het comfort nog voldoende ruimte voor stijl: het D-vormige stuur, de aluminium 

pedalen en kenmerkende sportzetels zijn maar enkele van de accenten die de sensatie nog vergroten. 

1. Aluminium pedalen: stijlvolle afwerkingen zorgen voor verfijning van top tot teen.

2. Instrumentenbord met scherm voor GT-modus: het 4,3” tripcomputerscherm geeft snelheid, koppel en turbogegevens 

om de belangrijke informatie binnen handbereik te houden.

    Design interieur GT & GT Line

Sportief, ruim en onweerstaanbaar.
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 Het leven wordt zoveel aangenamer als u de volledige vrijheid heeft om er 
het maximale uit te halen. In de nieuwe Optima staan ruimte en flexibiliteit 

centraal, met een royale bagageruimte, veelzijdige en met één vinger 
neerklapbare achterzetels en doordachte interieurafmetingen voor maximale 

ruimte en optimaal comfort. Extra accenten maken alles nog eenvoudiger (enkel 
beschikbaar op de Sportswagon versie) zoals opbergvakken onder de vloer, handige 

verstelbare bagagerails en een intelligente achterklep om de koffer handenvrij te 
openen. 

1. Ruime koffer met 40:20:40 neerklapbare zetels Met een achterbank die zich in delen laat neerklappen, 

creëert u zonder moeite extra ruimte en een maximaal koffervolume. 

2. Verstelbare bagagerails De verticale rails voorkomen dat items in de koffer gaan schuiven. De rails  

kunnen uitgerust worden met flexibele aluminium stangen en individueel uitgeklapt worden voor verschillende 

maten en vereisten. Ze hebben ook handige riemen voor ronde items en bagagehaken (niet beschikbaar op de 

Lounge versie).

3. Afscheidingsnet Vervoer grotere items - en ook huisdieren - veilig in een handig afgescheiden compartiment, zodat ze 

tijdens het rijden niet gaan schuiven (niet beschikbaar op de Lounge versie).

           Veelzijdigheid & ruimte

   Flexibel. Aanpasbaar. 
Ruim. 
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De nieuwe Kia Optima houdt al uw opties voor aandrijving open. U kunt kiezen uit een reeks 
geraffineerde benzine- of dieselmotoren – waaronder een 2.0 turbo benzinemotor met 245 PK, 
en een 1.7 dieselmotor met 135 PK. Wat u ook kiest, u zal genieten van een heerlijk soepele, 
stille en zuinige rit. 

1.  Automatische transmissie met 6 versnellingen Geniet van soepel accelereren, naadloos schakelen 

en een lager brandstofverbruik met de automatische transmissie met 6 versnellingen  

(GT versie). 

2.  Handgeschakelde transmissie met 6 versnellingen Sneller, beter en soepeler, de manuele 

transmissie met 6 versnellingen zorgt voor nog meer rijplezier.

3.  Energierecuperatiesysteem De optie ECO dynamics van de Optima omvat het 

energierecuperatiesysteem en Idle Stop & Go (ISG). De ISG-technologie is goed 

voor het milieu - en uw portemonnee: het bespaart energie door de motor uit 

te schakelen wanneer de versnelling in neutraal staat en u uw voet van het 

koppelingspedaal haalt. Het energierecuperatiesysteem wordt geactiveerd 

wanneer u uw voet van het gaspedaal haalt en gebruikt de kinetische energie 

die anders verloren gaat om de batterij op te laden. ISG is beschikbaar op 

alle versies, behalve  de GT versie.

Aandrijflijnen

Intelligente & soepele motoren.
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GT aandrijflijn 

De verbazend responsieve 2.0 T-GDI-motor produceert 245 PK 
voor topprestaties, en een dynamische en opwindende rijervaring.

7-DCT transmissie met dubbele koppeling  

De dieselmotor biedt de optie voor een 7-DCT transmissie met 
dubbele koppeling voor een nog sportievere - en meer opwin- 
dende - rijervaring.
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Ga zitten voor een bijzonder soepele rijervaring. Het chassis van de Optima zorgt voor een 
nog betere respons bij manoeuvres en nog meer controle – onder alle omstandigheden. 

Tegelijkertijd zorgen de robuuste voorwiellagers en de grotere, dubbele draagarmen 
achteraan voor de meest verfijnde rijervaring en handling van de Optima ooit.

      Controle 

Behoud steeds de controle.

Op het stuurhuis gemonteerde elektrische 
stuurbekrachtiging (R-MDPS) 

Geniet van een stevig, solide, gecentreerd gevoel en een unieke 
stuurrespons dankzij de innovatieve op het stuurhuis gemonteerde 

elektrische stuurbekrachtiging (R-MDPS). 

PLD-schokdempers (Pre-loaded 
Linear-valve Dampers)  

Voor een groter rijcomfort laten de PLD-schokdempers de 
kleppen erg snel openen en sluiten voor een betere demping 

van de wielen. De innovatieve zuigergeometrie reduceert het 
geluidsniveau en dempt koetswerktrillingen voor nog meer 

comfort op de weg.

Elektronisch geregeld veersysteem (ECS) 
Het elektronisch geregeld veersysteem past zich in real-time aan 

de rijomstandigheden aan en regelt de perfecte demping voor een 
optimale handling en rijervaring. Standaard voor GT. 
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Veiligheid komt op de eerste plaats in de nieuwe Optima, die de lat weer wat hoger legt op 
het vlak van beschermende materialen en voorzieningen. Een verbeterd gebruik van metalen 

en structuurlijm verbetert de carrosseriesterkte, terwijl aandacht voor ieder detail de lat 
voor de veiligheid van de bestuurder en passagiers weer hoger legt. 

     Bescherming 

Volledige bescherming.

PLD-schokdempers (Pre-loaded 
Linear-valve Dampers)  

Voor een groter rijcomfort laten de PLD-schokdempers de 
kleppen erg snel openen en sluiten voor een betere demping 

van de wielen. De innovatieve zuigergeometrie reduceert het 
geluidsniveau en dempt koetswerktrillingen voor nog meer 

comfort op de weg.

Intelligent lijmgebruik  

Dankzij het gebruik van 119 meter structuurlijm 
kan de nieuwe Optima uitpakken met een 

stijvere carrosserie en minder lawaai, trillingen 
en schokken. 

Warmgeperste onderdelen 

Het warmpersen van onderdelen op 16 kritieke punten maakt de 
carrosserie veel steviger en zorgt voor een betere bescherming bij 

ongevallen, een beter rijgedrag en een stillere rit. 

Geavanceerd hoogwaardig staal  

De nieuwe Optima bestaat voor meer dan 50% uit geavanceerd 
hoogwaardig staal (AHSS). De carrosseriestijfheid zorgt voor 

een nog betere bescherming van bestuurder en passagiers. Bij 
de berline vormt de nieuwe, ringvormige sectie bovendien de 

kofferopening achter de achterzetels onder de hoedenplank - en 
tilt de koetswerkstijfheid naar een veel hoger niveau. 

7 airbags

Om inzittenden beter te 
beschermen en de kans op letsels 

bij een aanrijding te verkleinen, 
heeft de Optima frontale airbags voor 

bestuurder en passagier, twee laterale 
airbags, twee gordijnairbags en een 

knieairbag voor de bestuurder. 
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De nieuwe Kia Optima plug-in hybride gaat indruk maken. Als milieuvriendelijke hybride bespaart hij op 

brandstof en uitstoot - maar niet op stijl. Dynamische lijnen en een sportief profiel zetten de toon, en door zijn 

aandacht voor elk oogstrelend detail is de Optima plug-in hybride een genot om naar te kijken, vanuit elke hoek. 

1. LED-koplampen en een speciale eco blue-sierlijst voor de grille benadrukken de gespierde contouren en zorgen voor 

een betere verlichting en een lager energieverbruik.

2. Laadaansluiting: Met een standaard EU-laadaansluiting kan de Optima plug-in hybride opgeladen worden met een 

gewoon 220V-stopcontact thuis of aan een openbaar laadstation.

    Design exterieur plug-in hybride

De nieuwe milieuvriendelijke look.
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Kenmerken plug-in hybride

Hybride prestaties van een hoger niveau  
De indrukwekkende Optima plug-in hybride bewijst dat u uw uitstoot kunt terugdringen en toch prestaties kunt 
leveren. Dankzij zijn geavanceerde aandrijflijn koppelt hij efficiëntie aan prestaties, met een snelle en naadloze 
overgang van elektrische naar hybride (benzine/elektrisch) modus – zowel in stadsverkeer als op de snelweg. 

1. Navigatiescherm toont informatie als energiestroom, rijstijl en efficiëntie. 

2. Instrumentenbord geeft nuttige informatie over de huidige modus (hybride modus, elektrische modus) en 

energiestroom.
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Door het bestuurdersgerichte interieur van de nieuwe Kia Optima blijft u zonder gedoe - en 
handsfree - verbonden met een heleboel voorzieningen. De draadloze lader voor mobiele 

telefoons (vanaf de Fusion versie) houdt u de hele tijd verbonden, terwijl het Harman/KardonTM 
sound system (vanaf de Fusion versie) zorgt voor een superieure geluidskwaliteit. Met een keuze 

tussen 7” en 8” navigatieschermen zullen uw routes kristalhelder zijn - en dankzij de 7 jaar gratis 
kaartupdates beschikt u altijd over de juiste informatie.

1. Harman/KardonTM sound system Geniet van geluid van de bovenste plank dankzij dit geavanceerde systeem met 

Clarify TechnologyTM. De berline heeft een systeem met 10 luidsprekers en een 8”-subwoofer, de Sportswagon een met 

8 luidsprekers en een 8”-subwoofer (vanaf de Fusion versie).

2. Supervision-instrumentenbord met 4,3" TFT-lcd-scherm Het krachtig gelijnde supervision-instrumentenbord met twee 

cilinders is uitgerust met een 4,3" groot TFT-lcd-kleurenscherm dat aanpasbare basisgegevens weergeeft - van gemiddeld 

brandstofverbruik tot navigatiegegevens (niet beschikbaar op de Lounge versie).

3. Draadloze lader voor mobiele telefoons  Geniet van het gemak van draadloos laden. Leg telefoons met Qi-technologie of 

compatibele covers gewoon rechtstreeks op de middenconsole en laad ze zonder kabel op (vanaf de Fusion versie). 

           Connectiviteit

   Ingeschakeld. Aangesloten. 
Altijd verbonden.  
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CarPlayTM is een intelligente en veilige manier om uw iPhone te gebruiken tijdens het 
rijden. Het neemt alle dingen in handen die u zou willen doen en plaatst ze op het 
instrumentenbord van uw Optima, zodat u routebeschrijvingen krijgt, kunt bellen 
en naar muziek kunt luisteren - terwijl uw blik op de weg gericht blijft.
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  Kia Connected Services 

Waar? Wanneer? Hoe?  
Een antwoord op al uw vragen. 

Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia Connected Services powered by TomTom tilt betrouwbare routegeleiding 
naar een nog hoger nauwkeurigheidsniveau. Het houdt u verbonden met de buitenwereld en biedt u meer handige 

informatie dan ooit. Het hart van het systeem is een wifi-functie waarmee het navigatiesysteem van de nieuwe 
Optima zich via uw smartphone kan verbinden met het internet.* 

De innovatieve Hotspot-app van Kia zoekt met de Bluetooth-functie van uw Android telefoon of een navigatiesysteem 
van Kia binnen bereik is. De hotspot wordt ingeschakeld om verbinding te maken met de wifi van de navigatie, en weer 

uitgeschakeld wanneer de communicatie met de auto onderbroken of gestopt wordt – zo wordt het nog handiger om Kia 
Connected Services te gebruiken.

*Smartphone met data-abonnement nodig om diensten te activeren.  
**Afhankelijk van het land waar deze diensten worden gebruikt, kunnen wettelijke beperkingen gelden. 

1. Live verkeersinformatie**: 

Het navigatiesysteem biedt u zeer nauwkeurige, live verkeersinformatie 

die om de 2 minuten wordt bijgewerkt. U weet dus exact waar 

het verkeer vlot doorstroomt en welke zones u best vermijdt. Bij 

veranderende verkeersdrukte brengt het systeem u daarvan op de hoogte 

en stelt het alternatieve routes voor. 

2. Snelheidscontroles**: 

U wordt gewaarschuwd voor tal van snelheidscontroles, waaronder mobiele en 

vaste, en voor zones waar niet alle verkeer is toegelaten. Het systeem kan zelfs 

rekening houden met zones waar veel ongelukken gebeuren, en u voor die gevaarlijke 

punten waarschuwen. 

3. Plaatselijke opzoekingen: 

Een sushibar, een supermarkt  of een ontmoetingsplaats zoeken doet u eenvoudig met Local 

Search. In de databank met 500 zoekcategorieën, 25.000 sleutelwoorden en 250.000 plaatsen vindt u 

zeker wat u nodig hebt. Bovendien kunt u in tien talen zoeken, ook wanneer u in het buitenland bent. 

4. Weerbericht: 

Zal u tijdens uw ontspannend weekendje kunnen genieten van de zon of worden het stevige plensbuien? 

Best even het weerbericht bekijken. Voer uw bestemming in en u krijgt een overzicht voor 4 dagen, compleet 

met minimum- en maximumtemperaturen, de windsterkte en de waarschijnlijkheid van zon of regen. 

Kia’s Connected Services powered by:
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1. Autonome Noodremhulp (AEB) (vanaf de Sense versie)

De automatische noodremassistentie detecteert zowel voorliggers als voetgangers die de weg oversteken. Met behulp van 

een radarsensor en een camera die de afstand en snelheid van voertuigen meten, waarschuwt het systeem de bestuurder 

voor potentiële aanrijdingen. Als de bestuurder niet reageert, remt de wagen automatisch af om ongevallen te vermijden of de 

effecten ervan te beperken.

2. Adaptieve cruise control (ASCC) (vanaf de Sense versie) 

Met behulp van een radarsensor bewaart de adaptieve cruise control een veilige afstand tot de voorligger, door automatisch de 

snelheid van de Optima aan te passen. Wanneer de voorligger versnelt, versnelt de Optima tot de ingestelde snelheid. Wanneer 

de voorligger vertraagt en de voorgeprogrammeerde veiligheidsafstand te klein wordt, verlaagt het systeem de snelheid of stopt 

het de auto.

In de nieuwe Kia Optima kunt u er zeker van zijn dat u de hele tijd beschermd bent. Van innovatieve technologie die u 
onderweg helpt tot actieve veiligheidsvoorzieningen die zowel passagiers als voetgangers beschermen – de Optima is 

ontworpen om u een maximale gemoedsrust te verzekeren.

         Actieve veiligheid

  Geavanceerde voorzieningen om u 
te beschermen.
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3. Rijstrookassistent (LKAS) (niet beschikbaar op de Lounge versie) 

Onbedoeld van uw rijstrook afwijken behoort tot het verleden. De rijstrookassistent waarschuwt u en stuurt zelfs tegen om u op de juiste positie  

te houden. 

4. Dodehoekdetectie (BSD) (vanaf de Sense versie) 

Met radarsensoren die uw dode hoeken in het oog houden en u waarschuwen met een lampje in de buitenspiegel houdt de dodehoekdetectie al 

uw hoeken nauwlettend in de gaten, terwijl de rijstrookassistent u helpt om veilig van rijstrook te veranderen. Het systeem waarschuwt u voor 

voertuigen die tot 70 meter achter u rijden op de parallelle rijstrook.

5. Verkeersbordenherkenning (SLIF) (niet beschikbaar op de Lounge versie)  

De verkeersbordenherkenning geeft u alle informatie die nodig is om u aan de regels te houden. Met behulp van de camera in de voorruit leest het 

systeem snelheidslimieten en inhaalverboden en geeft deze informatie duidelijk weer op het navigatiescherm en het instrumentenbord.
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1. Omgevingscamera (AVM) (vanaf de Sense versie)

Bij snelheden tot 20 km/h combineert de AVM vier breedhoekbeelden (van camera's vooraan, achteraan en aan de zijkanten van de auto)  

om u in vogelperspectief een 360 ° overzicht  te geven van de omgeving rond de auto. In de Optima plug-in hybride is het beeld beperkt  

tot 270 graden.

2. Intelligente parkeerhulp (SPAS) (vanaf de Sense versie)

Met de intelligente parkeerhulp wordt parkeren kinderspel. Het systeem gebruikt sensoren in de flanken om de auto een parkeerplaats 

parallel met of haaks op de weg in te sturen – u hoeft alleen te remmen, versnellen en te schakelen – het systeem neemt de manoeuvres 

voor zijn rekening. De exitfunctie helpt u bovendien om uit een parallelle parkeerplaats te rijden. 

3. Adaptieve koplampen (DBL) (vanaf de Sense versie)

Voortaan rijdt u nooit meer in het donker. De adaptieve koplampen laten het dimlicht meedraaien met de bochten voor een optimaal zicht in 

het donker. Het systeem past zich aan de rijsnelheid, het gewicht en de stuurhoek aan. 
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4. Grootlichtassistentie (HBA) (vanaf de Sense versie)

Een camera in de voorruit detecteert voorliggers en de grootlichtassistent schakelt automatisch over op grootlicht of dimlicht, 

aangepast aan de rijomstandigheden. 

5. Rear Cross Traffic Alert (RCTA) (vanaf de Sense versie)

Geen onaangename verrassingen meer bij het achteruitrijden uit een parkeerplaats of oprit. De Rear Cross Traffic Alert 

waarschuwt u voor naderend verkeer op de weg die u wil oprijden.

In de nieuwe Kia Optima zal u nooit verrast worden. Met innovatieve voorzieningen die u onderweg 
bijstaan, zit de Optima boordevol manieren om u geïnformeerd te houden - en te beschermen.

        Rijassistentie

  Innovatieve ideeën en intelligente 
ondersteuning.
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Panoramisch open dak Het brede, driedelige panoramisch open dak voegt een luchtige en heldere dimensie toe aan uw ritten.  
Met elektrische toetsen kunt u het eenvoudig openen en sluiten. Standaard op GTLine en GT. Als optie verkrijgbaar op Fusion en Sense.

Stuurwielverwarming  
Maak koude winterdagen 
minder bijtend met de optionele 
stuurwielverwarming. (vanaf  
de Sense versie)

Zonnescherm achterruit  
Met het uittrekbare zonnescherm 
houdt u uw passagiers en bagage 
koel op warme dagen. (vanaf de 
Sense versie) 

Smart Key  
Geniet van een handenvrije 
ontgrendeling dankzij de Smart Key, 
en schakel de motor in en uit met 
slechts één druk op de start/stop-
knop. (niet op de Lounge versie) 

12V-aansluiting achterin  
Met USB- en 12V-aansluitingen op 
de middenconsole achteraan kunnen 
uw passagiers zonder moeite hun 
toestellen opladen. 

Volautomatische temperatuurregeling met twee zones  
Voor ieders comfort biedt de standaard volautomatische 
temperatuurregeling met twee zones een afzonderlijke bediening voor 
de bestuurder en de passagier. 

Elektronische handrem (EPB)  
Parkeer met één druk op de knop 
dankzij de handige elektronische 
handrem.

Achterbank met 60:40 opdeling in de 
Optima berline 
Voor een maximaal koffervolume kunnen 
de achterzetels in delen neergeklapt 
worden. Niet beschikbaar voor de Optima 
plug-in hybride.
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De Optima zal u aangenaam verrassen met zijn aandacht voor ieder detail en iedere 
afwerking.  Van ingenieuze voorzieningen en groot comfort tot een hele serie verleidelijke 

opties, u vindt er alles wat u nodig heeft – en heel wat dingen die u zult willen. 

    Gebruiksgemak & comfort 

Geen enkel detail is te klein.

LED-mistkoplampen  
De stijlvolle en praktische LED-
mistkoplampen verlichten de weg voor 
de auto bij beperkte zichtbaarheid. 
Beschikbaar voor de uitvoeringen  
LX en EX. (niet beschikbaar op de  
GT-Line en GT) 

Welkomstverlichting  
De binnen- en buitenverlichting 
synchroniseren met uw Smart Key 
en lichten op om u bij uw auto te 
verwelkomen. (niet beschikbaar op de 
Lounge) 

Afstandsbediening voor de ruiten  
Open en sluit alle ruiten met de 
afstandsbediening door de knop 
drie seconden ingedrukt te houden. 
Inclusief veiligheidsstop. (niet 
beschikbaar op de Lounge) 

Schakelhendels aan het stuur  
Met de schakelhendels aan uw vingertoppen schakelt u gegarandeerd 
bliksemsnel. Enkel voor automatische en DCT-transmissies.

Audiobediening aan het stuur Regel het volume, verander van zender - en 
houd uw handen aan het stuur met de handige audiobediening aan het stuur. 

Automatische ontwaseming  
Maak uw ruiten snel vrij in koude of vochtige omstandigheden, zodat u altijd  
een perfect zicht hebt.  

LED-kaartlampjes  
Heldere, duurzame LED-kaartlampjes 
in de dakconsole zorgen voor 
overzicht. Inbegrepen in het 
panoramisch open dak. 
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2. Spatlappenset Bescherm de onderkant van de auto tegen vuil en modderspatten met handige en op maat gemaakte spatlappen.

3. Buitenspiegelkappen Hoogglanzende roestvrijstalen buitenspiegelkappen geven het exterieur van de Optima nog meer stijl. 

4. Zijwindschermen Met de aerodynamische zijwindschermen rijdt u comfortabel met het raam een stukje open, zonder tocht en windgeruis.

De originele accessoires van Kia zijn gemaakt om te voldoen aan de hoogste normen op het vlak van 
kwaliteit - en stijl. Maak uw Kia Optima helemaal af met een reeks premium accessoires die uw Kia dealer 

met plezier zal helpen uitkiezen.

           Accessoires

      Stijlvolle en intelligente manieren om  
uw Kia er piekfijn te laten uitzien.

1. Kofferbakmat & beschermfolie achterbumper Een hoogwaardige fluwelen mat houdt de kofferbakruimte netjes, als 

nieuw en stijlvol. Op maat gemaakt om perfect in de laadruimte te passen. De beschermfolie voor de achterbumper 

voorkomt lakschade tijdens het in- en uitladen van de koffer. Beschikbaar in zwart en transparant. 
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5. + 6. LED-verlichting in de voetruimte & fluwelen vloermatten. De verlichting in de voetruimte gaat branden wanneer de portieren worden 

ontgrendeld en wordt weer langzaam gedoofd wanneer de motor wordt gestart. Beschikbaar in stijlvol rood en klassiek wit. 

Hoogwaardige vloermatten zijn op maat gemaakt om perfect in de voetruimte te passen. Ze worden op hun plaats gehouden door de standaard 

bevestigingspunten, beschermen de vloer en houden het interieur netjes en droog.

7. Kledinghanger Voor optimaal gebruiksgemak is de kledinghanger eenvoudig te bevestigen en af te nemen - hij kan zelfs ergens anders gebruikt worden.

           Accessoires

      Stijlvolle en intelligente manieren om  
uw Kia er piekfijn te laten uitzien.
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Lounge: zwarte stoffen bekleding

Fusion: zwarte bekleding half leder / half stof

Eenkleurig zwart interieur  
Rijk maar subtiel zwart, met eenkleurig dashboard, een keuze uit zwarte 

lederen, halflederen en stoffen zetels, en metallic accenten. 

Sense en optie Fusion: zwart lederen bekleding

Tweekleurig beige interieur 
Rustgevende beige lederen zetels met beige afwerking van de deurpanelen, 

de onderkant van het dashboard en de consolearmsteun, zwarte bovenkant 

van het dashboard en deurdrempels, zwarte voetruimtes, een zwarte 

onderconsole en onderkant van de deuren, en metallic accenten. Niet 

beschikbaar voor de Optima Sportswagon.

Optie Fusion en Sense: beige lederen bekleding

Optie Lounge: beige stoffen bekleding

Optie Fusion: beige bekleding half leder / half stof
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Maak uw keuze uit de geraffineerde interieurkleuren, materialen en bekledingen van de Optima. 
Met drie verschillende, hoogwaardige interieuruitvoeringen kunt u gewoon niet verkeerd kiezen. 

    Interieuruitrusting

Iedere keuze is de juiste.

Tweekleurig grijs interieur 
Rustgevende grijze lederen zetels met grijze afwerking van de deurpanelen, 

de onderkant van het dashboard en de consolearmsteun, zwarte bovenkant 

van het dashboard en deurdrempels, zwarte voetruimtes, een zwarte 

onderconsole en onderkant van de deuren, en metallic accenten. 

Optie Fusion en Sense: grijze lederen bekleding

Optie Lounge: grijze stoffen bekleding

Optie Fusion: grijze bekleding half leder / half stof

Speciale interieurs
GT & GT Line interieurs Sportzetels in opvallend zwart leder met rode 

stiknaden of rood leder met grijze stiknaden, en een GT-logo op de zetel.*  

*Geen logo op de zetel in de GT Line.

Optie GT & GTLine: rode lederen bekleding met grijze stiknaden

GT & GTLine: zwarte lederen bekleding met rode stiknaden
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Velgen

LOUNGE
lichtmetalen velgen 16 "

SENSE
lichtmetalen velgen 18 "  

235/45R

GT / GT Line   
lichtmetalen velgen 18 "

Plug-in hybride 17’’ 
lichtmetalen velgen

FUSION
lichtmetalen velgen 17 " 

215/55R

Koetswerk kleuren

Aurora Black 
[ABP]*

Clear White [UD]
(niet beschikbaar 
voor Optima plug-in 
hybride) 

Gravity Blue 
[B4U]*

Moss Grey [M5G]*
(niet beschikbaar 
voor Optima plug-
in hybride) 

Platinum Graphite 
[ABT]*

Pluto Brown [G4N]*
(niet beschikbaar 
voor Optima plug-in 
hybride) 

Silky Silver 
[4SS]*

Snow White Pearl 
[SWP]*

Temptation Red 
[K3R]*

Aluminium Silver [C3S]*
(Enkel voor Optima 
plug-in hybride)

Afmetingen (mm)

*metaalkleur
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Specificaties (mm)

 Met de opwindende en dynamische exterieurkleuren, een reeks wielopties en stijlaccenten kunt u uw 
gloednieuwe Optima helemaal afwerken zoals u het wil.

         Specificaties & kleuren

  Kleuren en stijlen om uw stempel  
te drukken.

Motor 1.7 CRDi ISG 1.7 CRDi ISG 2.0 T-GDi
6MT 7DCT 6AT

 Cilinderinhoud (cc):  1.685 1.998
 Max. vermogen kW (pk) / t/min:  99 (135) / 4.000 180 (245)
 Max. koppel (Nm / t/min):  340 / 1.750 - 2.500 350 / 1.350 - 4.000
 Boring x slag (mm):  77.2 x 90 86 x 86

 Injectiesysteem:  
Common-rail directe injectie met VGT  

(Variable Geometry Turbocharger)
Directe injectie

Versnellingsbak
 Type:  6MT 7DCT 6AT
Ophanging
 Vooraan:   MacPherson veerpoot  
 Achteraan:  Compacte multilink-achteras 
Stuurinrichting
 Type:  MDPS (elektronische stuurbekrachtiging)
Remmen
 Vooraan / achteraan:   geventileerde schijven / volle schijven  
Afmetingen

 Totale lengte / breedte /  
 hoogte (mm):  

4.855 / 1.860 / 1.470

 Wielbasis (mm):  2.805

 Vooroverhang /  
 achteroverhang (mm)

965 / 1.085

 Grondspeling (mm):  135 (125 GT)
 Draaicirkel (m): 5,45

 Inhoud koffer (ℓ) (VDA  
 methode) (alle zetels rechtop /  
 tweede rij plat):  

552 / 1.686

 Inhoud brandstoftank (ℓ):  70
 Gewicht MT DCT 6AT
 Leeggewicht (max.) (kg):  1.545~1.675 1.560~1.695 1.605~1.720

 Maximaal toegelaten  
 laadvermogen (kg)

2.140 2.150 2.190

 Sleepvermogen (geremd) (kg) 1.800 1.500 1.400
 Sleepvermogen (ongeremd) (kg) 750 750 700
Brandstofverbruik (volgens 1999/100/EEC) 
 In de stad (ℓ / 100 km):  5,2 5,2 11,8
 Buiten de stad (ℓ / 100 km):  3,8 4,2 6,1
 Gemengd (ℓ / 100 km):  4,4 4,6 8,2

 CO2 emissies gecombineerd  
 (g/km):  

113 120 191

 Emissieniveau:  Euro 6
Prestaties  
 Topsnelheid (km/u):  194 194 232
 Acceleratie 0 - 100 km/u (s):  10,2 11,1 7,6

Motor 1.7 CRDi ISG 1.7 CRDi ISG 2.0 T-GDi
Benzine 6MT 7DCT 6AT
 Cilinderinhoud (cc):  1.685 1.998
 Max. vermogen kW (pk) / t/min:  99 (135) / 4.000 180 (245)
 Max. koppel (Nm / t/min):  340 / 1.750 - 2.500 353 / 1.350 - 4.000
 Boring x slag (mm):  77.2 x 90 86 x 86

 Injectiesysteem:  
Common-rail directe injectie met VGT 

(Variable Geometry Turbocharger)
Directe injectie

Versnellingsbak
 Type:  6MT 7DCT 6AT
Ophanging
 Vooraan:   MacPherson veerpoot  
 Achteraan:  Compacte multilink-achteras 
Stuurinrichting
 Type:  MDPS (elektronische stuurbekrachtiging)
Remmen
 Vooraan / achteraan:   Geventileerde schijven / Volle schijven  
Afmetingen

 Totale lengte / breedte /  
 hoogte (mm):  

4.855 / 1.860 / 1.465 (1.455 GT)

 Wielbasis (mm):  2.805

 Vooroverhang /  
 achteroverhang (mm)

965 / 1.085

 Grondspeling (mm):  135 (125 GT)
 Draaicirkel (m): 5,45

 Inhoud koffer (ℓ) (VDA  
 methode) (alle zetels rechtop /    
 tweede rij plat):  

510

 Inhoud brandstoftank (ℓ):  70
 Gewicht MT DCT 6AT
 Leeggewicht (max.) (kg):  1515~1630 1530~1645 1.580~1.680

 Maximaal toegelaten  
 laadvermogen (kg)

2.070 2.080 2.120

 Sleepvermogen (geremd) (kg) 1.800 1.500 1.400
 Sleepvermogen (ongeremd) (kg) 750 750 700
 Brandstofverbruik (volgens 1999/100/EEC) 
 In de stad (ℓ / 100 km):  5,1 5,1 11,8
 Buiten de stad (ℓ / 100 km):  3,7 4,1 6,1
 Gemengd (ℓ / 100 km):  4,2 4,4 8,2

 CO2 emissies gecombineerd  
 (g/km):  

110 116 191

 Emissieniveau:  Euro 6
 Prestaties  
 Topsnelheid (km/u):  197 197 240
 Acceleratie 0 - 100 km/u (s):  10,0 11,0 7,4

Specificaties SW (mm)
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   Gemoedsrust

Alle gemoedsrust 
die u nodig heeft. 

7 jaar garantie 

Elke Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 7 jaar/ 
150.000 km (tot 3 jaar zonder kilometerbeperking; 150.000 km 

vanaf het 4de jaar). De garantie geldt voor de hele auto, is gratis en 
is overdraagbaar naar volgende eigenaars, op voorwaarde dat de auto 

regelmatig wordt onderhouden volgens het onderhoudsschema. 

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten 

Hoogwaardige lakken geven uw nieuwe Kia een langdurige bescherming en 
blijvende glans. Hij krijgt ook een uitstekende bescherming tegen corrosie en een 

garantie van 12 jaar tegen roesten van binnenuit. 

Blijf op de hoogte van wat er bij Kia gebeurt 

U vindt al het recentste nieuws op www.kia.com/be. Lees alles over Kia en onze nieuwe 
modellen. Kom meer te weten over onze nieuwste verwezenlijkingen op het vlak van 

alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar aardgas en de hybride en brandstofceltechnologie. 
Of lees waaraan ons ecologisch onderzoekscentrum momenteel werkt. 

Wij zijn ook betrokken bij grote sportevenementen. Kia is een officiële partner van zowel de UEFA 
als de FIFA. We sponsoren de Australian Open en tennisvedette Rafael Nadal. 

Financiering 

Uw plaatselijke Kia-dealer kan u een financieringsformule aanbieden die optimaal is afgestemd op uw 
behoeften. Hij of zij geeft u graag meer informatie. 

De Kia-garantie van 7 jaar
De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst 
bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de 
eerste 3 jaar).
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Official Partner
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Alle informatie, afbeeldingen en specificaties zijn correct bij het ter perse gaan van deze 
brochure en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De modellen en 
specificaties die in deze brochure worden voorgesteld, kunnen verschillen van de modellen 
die op uw markt beschikbaar zijn. Als gevolg van de beperkingen van het drukproces, 
kunnen de carrosseriekleuren op foto enigszins afwijken van de werkelijke kleuren. Neem 
voor actuele informatie contact op met uw Kia-dealer. De uitrustingen kunnen variëren 
naargelang de versie.

Kia Motors Belgium NV
Kolonel Bourgstraat 109
1140 Evere
Tel.: 00800 69 70 69 70
info@kia.be
www.kia.com/be

16.000610 dut-be Augustus 2016 
(MY17)

www.kia.com

Voor meer gedetailleerde informatie omtrent het bandenlabel verwijzen we u graag door naar onze website http://www.kia.com/be/kia-service/tyre-labelling-information/

Official Partner

1) De 7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
2) Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of 
het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, 
tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maand) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).


