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De geheel nieuwe Kia Optima Sportswagon

 De verfijnde en geheel nieuwe Kia Optima Sportswagon is de perfecte mix van innovatie, 
veelzijdigheid en gebruiksgemak. Met zijn opvallende design, indrukwekkende gamma en 

toonaangevende comfort- en veiligheidsvoorzieningen is de Optima een toonbeeld van stijl – 
en functionaliteit.

De vorm van innovatie. 
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Design koetswerk

Functionaliteit staat centraal bij de nieuwe Kia Optima Sportswagon – maar dat betekent 
niet dat hij er niet goed wil uitzien. Met zijn dynamische, moderne design en scherp 
oog voor detail zorgt hij voor een frisse wind in het segment. U zult weg zijn van het 
opvallende lijnenspel, de ruime afmetingen en gedurfde stijlkenmerken – net zoals u 
weg zult zijn van alles aan dit ronduit innovatieve model.

Nooit een gebrek aan ruimte –  
of stijl. 
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Design interieur

In de gloednieuwe Kia Optima Sportswagon kunt u geheel ontspannen genieten. Het interieur 
biedt een overvloed aan ruimte en de bestuurder heeft alle belangrijke functionaliteiten binnen 

handbereik. Innovatieve voorzieningen zoals geventileerde zetels bieden u de nodige verfrissing, en 
de hoogwaardige, zacht aanvoelende materialen zorgen voor nog meer comfort - en stijl. Dankzij de 

geoptimaliseerde geluidsdemping in het interieur geniet u tot slot van een nog geraffineerder rijgedrag.

Cool, comfortabel en 
boordevol innovatie.

7



Rijassistentie en actieve veiligheid

In de nieuwe Kia Optima Sportswagon 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 
Sportswagon is ontworpen om u een maximale gemoedsrust te verzekeren.

Intuïtieve technologie voor 
uw veiligheid.
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1. Automatische noodremassistentie (AEB) 

De automatische noodremassistentie detecteert zowel voorliggers als 

voetgangers die de weg oversteken. Met behulp van sensoren 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 impact ervan te beperken.

2. Dodehoekassistentie (BSD) 

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 

rijstrookwaarschuwing u helpt om veilig van rijstrook te wisselen. Het systeem waarschuwt u voor 

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

3. Actieve rijstrookassistentie (LKAS) 

De rijstrookassistent waarschuwt u wanneer u onbedoeld van uw rijstrook afwijkt en stuurt zelfs tegen om 

u op de juiste positie te houden.

4. Adaptieve Cruise Control (ASCC)  

Cruise control heeft een lange weg afgelegd in de Optima Sportswagon. De adaptieve cruise control gebruikt 

radarsensoren aan de voorkant om de afstand tot voorliggers te meten. Om een veilige afstand te bewaren, remt het 

systeem de wagen af, indien nodig zelfs tot stilstand, tot de voorligger weer versnelt.
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De praktische en veelzijdige Sportswagon

Het leven wordt zoveel aangenamer als u de volledige vrijheid heeft om er het maximale uit te 
halen. In de nieuwe Kia Optima Sportswagon 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. En dan zijn er nog details 
zoals opbergvakken onder de vloer, handige uitklapbare bagagerails en een intelligente 
achterklep om de koffer handenvrij te openen. 

Flexibel. Aanpasbaar. Ruim. 

Royale bagageruimte

Met neergeklapte achterzetels biedt de Optima Sportswagon maar liefst 1 686 liter 

bagageruimte. En om inladen nog makkelijker te maken is er een handige 

vlakke kofferlip.

Verstelbare bagagerails

De verticale 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.

Ingenieuze opbergvakken onder de vloer

Twee opbergvakken onder de vloer creëren nog meer ruimte: 

een diepe ruimte vooraan en een grotere ruimte onder de 

vloer in het midden, opgedeeld in vakken voor items van 

verschillende grootte. 

Intelligente achterklep

Laad de bagageruimte in zonder problemen - en zonder 

handen. De intelligente achterklep opent de koffer 

automatisch wanneer de Smart Key zich in de buurt 

van de achterklep bevindt.

40:20:40 neerklapbare achterzetels

Met een achterbank die zich in delen laat 

neerklappen creëert u zonder moeite extra 

ruimte en een maximaal koffervolume. 
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Alle gegevens, afbeeldingen en specificaties zijn correct op het ogenblik dat zij worden 
gedrukt en mogen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Door de beperkingen van het 
drukprochdh kunnen de koetswerkkleuren op papier licht afwijken van de effectieve kleuren. 
Neem contact op met uw erkende Kia-verdeler voor de meest recente gegevens. CO2 en 
brandstofverbruikcijfers worden officieel gemeten tijdens Europese homologatie tests in 
overeenstemming met EU richtlijn 1999/100/EC. De officijle resultaten kunnen bennvloed 
worden door de wisselstukken en de gemonteerde accessoires, alsook door het onderhoud van 
de wagen, de rijstijl, de klimatologische omstandigheden en de kwaliteit van het wegdek.

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

16.000405 dut-be Mei 2016 
(MY16)

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 Belgij 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).


