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

Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, onvoorspelbaar en 

opwindend in al zijn facetten. Wat er ook gebeurt, waar je 

ook heen gaat en wat je ook ontdekt, Kia is bij jou. 

Bij Kia leven we om ons steentje bij te dragen aan een 

betere toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen we auto's 

die je helpen om nieuwe horizonten te ontdekken en er met 

volle teugen van te genieten. Auto's met een sensationeel 

design, geavanceerde technologie en slimme oplossingen. 

Auto's met onze veelzeggende 7-jarige garantie als be-

wijs dat hun kwaliteit uitstekend is. Wat we ook doen, we 

worden gedreven door één missie: altijd jouw verwachtingen 

overtreffen. Wij noemen het de ‘kracht om te verrassen’. 

We nodigen je uit een kijkje van nabij te nemen, om je 

te verrassen. 
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    De Optima-familie 

Vernieuwing in al zijn vormen.
Opvallend design. Innovatieve technologie. Maximaal comfort. De modellen in de nieuwe Kia Optima-

familie springen in het oog en zijn ontworpen om je naar al je bestemmingen te brengen. Voor zaken. 
Voor gezinsuitstapjes. Voor je plezier. Welk model je ook kiest – een elegante sedan, ruime Sportswagon of 

milieuvriendelijke Plug-inhybride – door de onberispelijke kwaliteit, onmiskenbare stijl en indrukwekkend 
comfort maakt de Optima van elke trip een inspirerende belevenis. 
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Met zijn dynamische profiel en indrukwekkend sportieve look doet de Optima echt een frisse 
wind waaien door de categorie. Aantrekkelijke LED achterlichten, gedurfde spoilers en unieke 

chroomaccenten rond de uitlaat en onderaan de bumper onderstrepen hoe goed hij er van nature 
uitziet. En je kunt niet naast de 18" lichtmetalen velgen kijken, die de stijllat hoog leggen tot aan de 

wielen toe. 

18" velgen met opvallende machinefinish (vanaf Sense). 

     Exterieurontwerp 

Mooi. En meedogenloos.

7



Vloeiende lijnen, een verfijnde styling en een zelfverzekerde uitstraling geven de nieuwe Kia Optima zijn 
aparte look. Van dichterbij zie je nog meer innovatieve ideeën die indruk maken. De verlengde wielbasis 
zorgt voor nog meer stabiliteit, comfort, wendbaarheid en ruimte. De typische Kia-grille geeft de 
wagen een herkenbare look. En de opvallende koplampen vervolledigen samen met de flitsende 
chroomdetails aan de luchtroosters en ruiten dit gedurfde stijlstatement.

De opvallende hightech koplampen zijn strak vormgegeven en volledig uitgerust met LED lampen. 

Ze verlichten de weg kristalhelder en de Dynamic Bending Lights maximaliseren de zichtbaarheid 

door mee te draaien met de bocht (vanaf Sense).

Exterieurontwerp

Een eerste indruk die bijblijft.
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Ontdek een nieuwe wereld van comfort in het interieur van de nieuwe Optima. 
Zachte kwaliteitsmaterialen tillen verfijning naar een hoger niveau, terwijl glanzende 

zwarte accenten een extra dosis stijl toevoegen. Dankzij de slim ontworpen cockpit, die 
helemaal op de bestuurder is afgestemd, weet je dat je alles vindt waar het hoort. 

     Interieurontwerp

Cool, kalm en comfortabel.
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 Het Optima-interieur voelt zacht aan en is ingericht om jouw 
ruimte en comfort te vergroten. De genereuze afmetingen bieden 

je volop ruimte om van de rit te genieten. Ingenieuze ideeën zoals 
geventileerde zetels en een ingebouwd geheugen voor zetelstanden 

helpen om je perfect fris en comfortabel te houden. En ten slotte zorgt 
de optimale geluidsisolatie ervoor dat het altijd verkwikkend rustig is in 

de auto.

1. Elektrisch verstelbare voorzetels met 8 standen, verstelbare lendensteun met  

    4 standen voor de chauffeur en 2 standen voor de voorste passagier, kortom, ultiem comfort   

    (vanaf Sense). 

2. Verwarmde en geventileerde zetels houden je koel in de zomer en lekker warm bij koud weer  

     (vanaf Sense). 

3. Het ingebouwde geheugensysteem maakt het je nog makkelijker door je favoriete instellingen  

     te memoriseren voor de bestuurderszetel en voor de buitenspiegels (vanaf Sense). 

    Interieurontwerp

Ruimte om te 
genieten.
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De Optima GT Line pronkt graag met zijn sportieve kant, en daarbij mogen opvallende details 
niet ontbreken. Strakke LED koplampen en -achterlampen met zwarte sierrand, speciale zijtreden, 

een dubbele uitlaat en sportbumpers zorgen voor een aparte look. Zonder de typische Kia-grille,  
18" lichtmetalen wielen en stijlvolle luchtroosters te vergeten, samen goed voor flink wat flair. 

     GT Line exterieurontwerp

Sportief op de juiste plaatsen.
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    GT exterieurontwerp

Gemaakt om te verbazen.
Je hebt sportief, en je hebt de nieuwe Optima GT. De GT is ontworpen om vanuit elke hoek 

indruk te maken, met zijn strakke belijning, atletische verschijning en veel sublieme details, 
zoals de opvallende zijtreden. Een 2.0 T-GDi-motor met 245 pk maakt het pakket compleet: 

de Optima GT is een winnende combinatie van krachtige prestaties en pure verfijning. 
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Aan het gestroomlijnde interieur van de Optima GT en GT Line kun je moeilijk weerstaan. 
De stijlvolle, zachte materialen verhogen jouw comfort, terwijl de handige sportmodus op het 

instrumentenbord je op de hoogte houdt van de snelheid, het koppel en de turbodruk. En natuurlijk 
is de wagen even stijlvol als comfortabel: het D-vormige stuur, aluminium pedalen en sportieve zetels 

zijn maar enkele elementen die voor een sensationele rijervaring zorgen.  

1. Aluminium pedalen: de mooie afwerking zorgt voor een verfijnde look, tot in de puntjes. 

2. Instrumentenbord met scherm voor GT-modus: het 4,3" boordcomputerscherm toont de snelheid, het koppel en de  

     turbodetails zodat je belangrijke informatie bij de hand hebt. 

    GT & GT Line interieurontwerp

Sportief, ruim en onweerstaanbaar.
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Het leven is zoveel leuker als je helemaal vrij bent om er alles uit te halen. In de 

nieuwe Optima kun je altijd rekenen op ruimte en flexibiliteit, dankzij de royale 

bagageruimte, de handige vouwzetels die je met één beweging bedient en uitgekiende 

binnenafmetingen voor zoveel mogelijk ruimte en comfort. Extraatjes maken het geheel 

nog praktischer, zoals opbergruimte onder de vloer, handige verstelbare bagagerails en een 

intelligente achterklep om de koffer handenvrij te openen. 

1. Ruime koffer met neerklapbare zetels (40:20:40) die in delen omlaag kunnen voor een  

     maximale capaciteit: je creëert moeiteloos extra ruimte. 

2. Veilig afscheidingsnet om grote items en zelfs huisdieren veilig en handig apart te houden zodat ze  

     niet in de zitruimte terechtkomen tijdens het rijden (niet op Lounge). 

3. Verstelbare verticale bagagerails om te voorkomen dat items verschuiven in de koffer. Ze kunnen  

     uitgerust worden met flexibele aluminium stangen en individueel afgestemd worden op uiteenlopende  

     maten en noden. Er horen ook bagagehaken en handige riemen bij voor ronde spullen (niet op Lounge). 

         Veelzijdig & ruim

   Flexibel. Aanpasbaar.
Ruim.
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De nieuwe Kia Optima laat je een ruime keuze wat de aandrijving betreft. Je kunt kiezen uit een 
reeks verfijnde benzine- of dieselmotoren, met onder andere een 2.0 turbo benzinemotor met  
245 pk en een 1.7 dieselmotor met 135 pk. Wat jouw keuze ook is, je geniet van een wonderlijk 
soepele, stille en zuinige rit. 

1. Transmissie met dubbele koppeling en 7 versnellingen (DCT) De dieselmotor biedt de optie van  

een dubbele koppeling met 7 versnellingen voor wie nog sportiever en sensationeler wil rijden. 

2. Manuele 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 bestaat uit een 

energierecuperatiesysteem en Idle Stop & Go (ISG). Goed voor het milieu en jouw 

portemonnee: de brandstofbesparende, CO2-beperkende ISG-technologie bespaart 

energie door de motor uit te schakelen wanneer je je voet van het koppelingspedaal 

haalt en de versnelling in neutraal staat. Het energierecuperatiesysteem wordt 

geactiveerd wanneer je je voet van het gaspedaal haalt en gebruikt kinetische 

energie die anders verloren zou gaan om de batterij op te laden. ISG is 

beschikbaar op alle versies, behalve de GT versie.

Aandrijving

Slimme en soepele motoren.
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GT-motor. 

De indrukwekkend responsieve 2.0 T-GDi-motor levert 245 pk 
voor topprestaties, en een dynamische, opwindende rijervaring. 

 Automatische transmissie met 6 versnellingen 

Geniet van vloeiend versnellen, naadloos schakelen en zuinig 
rijden dankzij de automatische transmissie met 6 versnellingen. 
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Neem plaats voor een uitermate soepele rijervaring. Het chassis van de Optima zorgt voor 
een betere respons bij manoeuvres en nog meer controle bij alle wegomstandigheden. 

En dankzij de robuuste voorwiellagers en de grotere, dubbele controlearmen achteraan rijdt 
en luistert de Optima preciezer dan ooit. 

      Controle

Alles onder controle.

Elektrische stuurbekrachtiging op de 
stuurkolom (R-MDPS) 

Geniet van een stevig, solide, evenwichtig gevoel en een ongeziene 
stuurrespons door de elektrische stuurbekrachtiging op de 

stuurkolom (R-MDPS). Standaard bij dieselmotoren en Optima GT. 

Schokdempers met voorgespannen 
lineaire kleppen (PLD)

De standaard schokdempers met voorgespannen lineaire 
kleppen zorgen voor extra rijcomfort doordat de kleppen erg 

snel openen en sluiten waardoor de wieldemping beter is. 
De innovatieve zuigergeometrie reduceert lawaai en dempt 

koetswerktrillingen voor nog meer comfort op de weg. 

Elektronisch geregelde vering (ECS)
De elektronisch geregelde vering past zich in realtime aan de 

rijomstandigheden aan en regelt de demping zodat de wagen 
perfect reageert en vloeiend rijdt. Standaard voor GT. 
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Veiligheid komt op de eerste plaats in de nieuwe Optima die nog hogere eisen stelt aan 
beschermende materialen en systemen. Innovatief metaal- en lijmgebruik maken de kooi 

steviger, terwijl aandacht voor de kleinste details de veiligheid van bestuurder en passagiers 
gevoelig verbetert. 

     Bescherming 

Krachtige bescherming.

Schokdempers met voorgespannen 
lineaire kleppen (PLD)

De standaard schokdempers met voorgespannen lineaire 
kleppen zorgen voor extra rijcomfort doordat de kleppen erg 

snel openen en sluiten waardoor de wieldemping beter is. 
De innovatieve zuigergeometrie reduceert lawaai en dempt 

koetswerktrillingen voor nog meer comfort op de weg. 

Slim lijmgebruik

Dankzij 119 meter structuurlijm kan de nieuwe 
Optima uitpakken met een stevigere structuur 

en minder lawaai, trillingen en schokken. 

Warmgeperste onderdelen

Het warmpersen van onderdelen op 16 kritieke punten maakt de 
structuur veel steviger, verhoogt de bescherming bij ongevallen 

en maakt dynamischer en rustiger rijden mogelijk. 

Geavanceerd hoogwaardig staal

De nieuwe Optima bestaat voor meer dan 50 % uit geavanceerd 
hoogwaardig staal (AHSS). De stijve carrosserie beschermt 

de bestuurder en passagiers nog beter. Bij de sedan vormt 
een nieuwe, ringvormige sectie de kofferopening achter de 

achterzetels onder de hoedenplank, en verhoogt de stijfheid van 
het koetswerk aanzienlijk, voor nog meer veiligheid en stevigheid. 

7 Airbags

Om de inzittenden te 
beschermen en de kans op 

verwondingen bij een aanrijding 
te verminderen heeft de Optima op 

alle modellen twee frontale airbags 
en twee laterale airbags voor de 

bestuurder en voorste passagier en een 
knie-airbag voor de bestuurder. 
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De nieuwe Kia Optima Sedan Plug-in hybride en Sportswagon Plug-in hybride hebben alles om 
indruk te maken. Als milieuvriendelijke hybriden staan ze voor een laag verbruik en uitstoot, maar 

voor flink wat stijl. Dynamische lijnen en een sportieve look zetten de toon, en door de aandacht 
voor elk oogstrelend detail zien deze knappe modellen er oogverblindend uit vanuit elke hoek. 

1. Laadaansluiting Met een standaard EU-aansluiting kan de Optima Plug-in hybride opgeladen worden met een  

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

2. LED koplampen en een opvallend blauw eco-element vooraan onderstrepen het gedurfde exterieurontwerp en zorgen  

     voor een betere verlichting en een lager energieverbruik. 

Exterieurdesign Plug-in hybride

Milieuvriendelijk rijden  
met een nieuwe look.
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 Kenmerken Plug-in hybride

Hybride prestaties op topniveau.
De indrukwekkende Optima Sedan Plug-in hybride en Optima Sportswagon Plug-in hybride bewijzen dat de 
uitstoot lager kan zonder in te boeten aan prestaties. Dankzij hun geavanceerde aandrijving zijn ze efficiënt 
én tegelijk dynamisch, waarbij je snel en soepel switcht van elektrische naar hybride modus (benzine/
elektrisch), zowel in stadsverkeer als op de snelweg.  

1. Het navigatiescherm toont informatie zoals de energiestroom, rijstijl en efficiëntie. 

2. Het instrumentenbord geeft nuttige informatie over de huidige modus (hybride modus, elektrische modus) 

en energiestroom. 

3. De ruime koffer met 40:20:40 neerklapbare zetels. Met neergeklapte achterzetels heeft de  

Optima Sportswagon Plug-inhybride een ontzagwekkende kofferruimte van 440 liter. 
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Het interieur van de nieuwe Kia Optima is helemaal op de bestuurder afgestemd, om zonder gedoe 
en handenvrij alle functies binnen bereik te hebben. Door de draadloze telefoonlader (vanaf Fusion) 

blijf je altijd verbonden, terwijl het Harman/KardonTM -geluidssysteem superieure geluidskwaliteit 
levert (vanaf Fusion). Je kiest uit 7" of 8" navigatieschermen om je rijroute kristalhelder te zien en krijgt 

zeven jaar gratis kaartupdates* zodat je altijd over de juiste informatie beschikt. 

1. Overzichtelijk instrumentenbord met 4,3" tft-lcd-scherm Het strakke instrumentenbord met tweelingcilinders heeft  

     een 4,3" groot tft-lcd-scherm in kleur. Je bepaalt zelf welke essentiële informatie het scherm weergeeft, van het  

    gemiddelde brandstofverbruik tot stapsgewijze navigatie-info (niet beschikbaar op Lounge). 

2. Draadloze telefoonlader Je gsm draadloos opladen, handig. Leg telefoons met Qi-technologie of compatibele covers  

    rechtstreeks op de middenconsole om ze zonder kabel op te laden (vanaf Fusion). 

3. Harman/KardonTM -geluidssysteem Geniet van geluid van wereldklasse met dit geavanceerde systeem met Clarify  

     TechnologyTM . De sedan heeft een systeem met tien luidsprekers en een 8" subwoofer, terwijl de Sportswagon  

     uitgerust is met acht luidsprekers en een 8" subwoofer (vanaf Fusion). 

*Omvat zes gratis jaarlijkse kaartupdates voor nieuwe Kia-voertuigen die in de fabriek uitgerust zijn met een LG-navigatietoestel. 

            Connectiviteit

   Klaar voor actie. Opgeladen.
Altijd verbonden.
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Apple CarPlayTM is een slimme, veilige manier om je iPhone te gebruiken tijdens het 
rijden. Alle functies die je eventueel nodig hebt, komen op het scherm van je Optima: 
je krijgt rijaanwijzingen, telefoneert en luistert naar muziek en blijft ondertussen 
toch op de weg gefocust. 
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 Kia Connected Services

Waar? Wanneer? Hoe?
Hier komt het antwoord.

Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia Connected Services powered by TomTom maakt betrouwbare route-
informatie nog accurater en preciezer. Je blijft verbonden met de buitenwereld en beschikt over meer handige 

informatie dan ooit. Het hart van het systeem is een wifi-unit die ervoor zorgt dat het navigatiesysteem van 
de nieuwe Optima in verbinding staat met het internet, via jouw smartphone.* 

De innovatieve hotspot-app van Kia zoekt met de bluetooth-functie van je Android-telefoon of er een Kia-
navigatiesysteem 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 kun je nog 
handiger gebruikmaken van Kia Connected. 

1. Live verkeersinfo**:

Het navigatiesysteem levert zeer nauwkeurige, live 

verkeersinformatie die om de twee minuten bijgewerkt wordt. 

Zo weet je precies waar het verkeer vlot doorstroomt en welke zones 

je best vermijdt. Als de drukte toeneemt, laat het systeem dat weten 

en stelt het alternatieve routes voor. 

2. Flitscamera's**:

Je krijgt ook waarschuwingen voor diverse snelheidscamera's, zowel vaste 

als mobiele, en voor zones waar niet alle verkeer toegelaten is. Het systeem 

kan zelfs rekening houden met zones waar vaak ongevallen gebeuren en je 

waarschuwen voor die gevaarlijke punten.

3. Lokaal zoeken:

Zoek je een sushibar, supermarkt of specifiek trefpunt, dan kan dat eenvoudig met Local 

Search. De databank bevat 500 zoekcategorieën, 25.000 sleutelwoorden en 250.000 locaties 

om te vinden wat je nodig hebt. Je kunt bovendien zoeken in tien talen, zelfs in het buitenland.

4. Weerbericht:

Wordt het een zonnig of regenachtig weekendje weg? Best even het weerbericht checken. Tik gewoon 

je bestemming in en je ziet de 4-daagse voorspelling, compleet met minima en maxima, de windsnelheid 

en kans op zon of regen.

Kia’s Connected Services powered by:

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

1

2

3

4

33



1. Autonoom noodremsysteem (AEB) (vanaf Sense)

Het autonome noodremsysteem detecteert zowel voorliggers als overstekende voetgangers. Met behulp van een radarsensor 

en een camera meet het systeem de afstand en snelheid van voertuigen, om de bestuurder te waarschuwen voor mogelijke 

aanrijdingen. Reageert de bestuurder niet, dan remt de auto automatisch om een ongeval te vermijden of de ernst te beperken.

2. Geavanceerde intelligente cruisecontrol (ASCC) (vanaf Sense)

Met behulp van een radarsensor bewaart de geavanceerde, slimme cruisecontrol de afstand tot de voorligger, door de snelheid 

van de Optima automatisch aan te passen. Versnelt de voorligger, dan geeft de Optima gas bij tot de ingestelde snelheid. 

Vertraagt de voorligger en kan de ingestelde veiligheidsafstand niet bewaard worden, dan vermindert het systeem de snelheid of 

stopt de auto zelfs.

In de nieuwe Kia Optima mag je er zeker van zijn dat je altijd optimaal beschermd bent. Van 
innovatieve technologie die je onderweg helpt tot actieve veiligheidsfuncties die passagiers en 

voetgangers beschermen... de Optima is perfect uitgerust om met een gerust gemoed te rijden. 

      Actieve veiligheid

Geavanceerde functies om je  
veilig te houden.
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3. Rijvakassistent (LKAS) (niet beschikbaar op Lounge en Fusion PHEV)

Je hoeft je geen zorgen te maken dat je buiten je rijvak geraakt. De rijvakassistent waarschuwt je en stuurt zelfs bij om je precies 

op de juiste positie te houden.

4. Dodehoekdetectie (BSD) en rijvakwisselassistent (LCA) (vanaf Sense)

De dodehoekdetectie heeft radars om de dode hoeken te bewaken en waarschuwt met knipperlichten op de zijspiegels voor 

naderende auto's, terwijl de rijvakassistent je helpt om veilig van rijvak te veranderen. Het systeem detecteert en waarschuwt 

voor auto's, tot 70 m ver, die naderen in de aangrenzende rijvakken.

5. Snelheidslimietinformatie (SLIF) (niet beschikbaar op Lounge en Fusion PHEV)

De snelheidslimietfunctie geeft je alle nodige informatie om snelheidsbeperkingen te respecteren. De camera op de voorruit leest 

snelheidslimieten en inhaalverbodstekens, en geeft de informatie duidelijk weer op het navigatiescherm en het instrumentenbord.

      Actieve veiligheid

Geavanceerde functies om je  
veilig te houden.
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1. Omgevingscamera (AVM) (vanaf Sense)

Bij snelheden tot 20 km/u combineert de AVM vier breedhoekbeelden (van camera's vooraan, achteraan en op de flanken van het 

voertuig) zodat je in vogelperspectief de ruimte rondom je ziet. In de Optima Plug-inhybride beslaat het beeld 270 graden.

2. Intelligente parkeerhulp (SPAS) (vanaf Sense)

De intelligente parkeerhulp maakt van parkeren een koud kunstje. Het systeem gebruikt zijdelingse sensoren om je parallel 

met of haaks op de weg te helpen parkeren. Jij hoeft alleen te remmen, gas te geven en te schakelen. Het systeem neemt de 

manoeuvres voor zijn rekening. Bovendien helpt de exitfunctie je om uit een parallelle parkeerplaats te rijden.

3. Dynamisch draaiende lampen (vanaf Sense)

Voortaan rijd je nooit meer in het donker. De dynamisch draaiende lampen laten de dimlichten meedraaien met de bocht wanneer 

het voertuig draait. Daardoor heb je een veel beter zicht 's nachts. De lampbeweging is afgestemd op de snelheid, het gewicht en 

de stuurhoek van de auto.

In de nieuwe Kia Optima weet je altijd wat er gebeurt. De innovatieve functies van de Optima 
helpen je onderweg, informeren je en beschermen je optimaal.
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4. Grootlichtassistent (HBA) (vanaf Sense)

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

functie van de rijomstandigheden.

5. Achteralarm voor kruisend verkeer (RCTA) (vanaf Sense)

Geen onaangename verrassingen meer bij het achteruitrijden uit een parkeerplaats of oprit. Het achteralarm voor kruisend verkeer 

waarschuwt voor naderend verkeer als je achterwaarts uit een parkeerplaats rijdt.

In de nieuwe Kia Optima weet je altijd wat er gebeurt. De innovatieve functies van de Optima 
helpen je onderweg, informeren je en beschermen je optimaal.

    Rijassistentie

Innovatieve ideeën  
en slimme ondersteuning.
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Panoramisch zonnedak Het grote, driedelige panoramische zonnedak voegt een luchtige, lichte dimensie toe aan jouw ritten. Met de 
elektrische bediening kun je het makkelijk openen en sluiten. Standaard op GT Line en GT. Als optie verkrijgbaar op Fusion en Sense.

Stuurwielverwarming 
Haal het scherpe kantje van 
koude winterdagen met de 
stuurwielverwarming (vanaf Sense).

Zonnescherm achterruit 
Het uitrolbare zonnescherm achteraan 
helpt je om passagiers en bagage 
comfortabel en koel te houden op 
warme dagen (vanaf Sense).

Slimme sleutel 
De slimme sleutel ontgrendelt je 
auto handenvrij en met de start-
stopknop zet je de motor aan of uit 
met één aanraking (niet beschikbaar 
op Lounge).

Aansluitingen achteraan 
Dankzij de USB- en 12 V-aansluitingen 
op de achterste middenconsole 
kunnen jouw passagiers moeiteloos 
hun toestellen opladen.

Volautomatische temperatuurregeling met twee zones 
De standaard volautomatische temperatuurregeling met twee zones 
heeft een aparte bediening voor de bestuurder en de passagiers. Zo rijdt 
iedereen comfortabel.

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

Achterzetels met 60:40-verdeling in 
de Optima Sedan Voor een maximaal 
koffervolume kunnen de achterzetels 
in de sedan in delen neergeklapt 
worden. Niet beschikbaar voor de 
Optima Plug-in hybride.
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 Het zal je verrassen hoeveel aandacht er naar elk detail en naar de afwerking gaat 
in de Optima. Van ingenieuze snufjes en subliem comfort tot een hele rist optionele 

extra's... je vindt al wat je nodig hebt en nog veel meer leuks. 

    Gebruiksgemak en comfort 

Alle opties aangevinkt.

LED mistlampen 
De stijlvolle en praktische 
ledmistlampen vooraan verlichten de 
weg bij beperkt zicht (niet beschikbaar 
op de GT Line en GT).

Slimme welkomstverlichting 
De buiten- en binnenverlichting 
synchroniseren met je slimme sleutel 
en lichten je bij aan de auto (niet 
op Lounge).

Afstandsbediening voor de ruiten 
Open en sluit alle ruiten met de 
slimme sleutel, gewoon door drie 
seconden te drukken. Inclusief 
veiligheidsstop (niet op Lounge).

Schakelhendels Met de schakelhendels aan het stuur kun je bliksemsnel 
schakelen. Alleen verkrijgbaar bij automatische transmissie en transmissie 
met dubbele koppeling. Audiobediening aan het stuur Je verandert van 
volume en zender zonder je handen van het stuur te halen, dankzij de 
handige audiobediening aan het stuur.

Automatische ontwaseming 
In geen tijd heldere ruiten bij koud en vochtig weer, zodat het zicht je nooit 
benomen wordt.

LED kaartlampen 
Heldere, duurzame ledkaartlampen 
in de bovenconsole houden alles 
klaar en duidelijk. Inbegrepen in het 
panoramische zonnedak.
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2. Spatlappenset Bescherm de onderkant van de auto tegen overmatig vuil en modderspatten met handige, op maat gemaakte spatlappen.

3. Buitenspiegelkappen Hoogglanzende, roestvrijstalen zijspiegelkappen voegen een extra stijltoets toe aan het Optima-exterieur.

4. Windschermen De aerodynamische windschermen verminderen turbulentie zodat je tijdens de rit het raam een stukje kunt openzetten.

De originele accessoires van Kia zijn ontworpen volgens de hoogste kwaliteits- en stijlnormen.  
Maak je Kia Optima helemaal af met een reeks premium accessoires die je lokale Kia-dealer 

 je met plezier helpt uitkiezen. 

           Accessoires

      Je Kia slim  
en stijlvol stylen.

1. Koffermat & beschermfolie voor de achterbumper  Een hoogwaardige mat in velours houdt de kofferruimte schoon, 

nieuw en stijlvol. Perfect op maat gemaakt van de laadruimte. De beschermfolie voor de achterbumper voorkomt lakschade 

bij het in- en uitladen van de koffer. Verkrijgbaar in het zwart en transparant.
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5. + 6. LED-verlichting in de voetruimte & vloermatten in velours De verlichting in de voetruimte gaat branden wanneer je de deuren ontgrendelt, en 

dooft dan langzaam als de motor start. Verkrijgbaar in stijlvol rood en klassiek wit. Hoogwaardige matten in velours, op maat gemaakt om perfect in 

de voetruimte te passen. De standaard bevestigingspunten houden de matten op hun plaats om de vloer te beschermen en het interieur schoon en 

fris te houden. 

7. Kledinghanger Je kunt de gebruiksvriendelijke kledinghanger moeiteloos bevestigen, losmaken en zelfs ergens anders gebruiken.
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Lounge : zwarte stoffen bekleding

Fusion : zwarte bekleding half leder/half stof

Eenkleurig zwart interieur
Rijk maar subtiel zwart, met eenkleurig instrumentenbord en zetels naar 

keuze in zwart leder of half leder/half stof, en metallic accenten.

Sense en optie Fusion : zwarte lederen bekleding

Tweekleurig beige interieur
Rustgevende beige lederen zetels met beige deurpanelen, onderste 

instrumentenbord en consolearmsteun. Zwart instrumentenbord, 

deurdrempels bovenaan, voetruimte, onderconsole en onderkant deuren, en 

metallic accenten. Niet verkrijgbaar voor Optima

Optie Fusion en Sense : beige lederen bekleding

Option Lounge : beige stoffen bekleding

Option 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 deurpanelen, onderste 

instrumentenbord en consolearmsteun. Zwart instrumentenbord, 

deurdrempels bovenaan, voetruimte, onderconsole en onderkant deuren, 

en metallic accenten.

Optie Fusion en Sense : grijze lederen bekleding

Option Lounge : grijze stoffen bekleding

Option Fusion : grijze bekleding half leder/half stof

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

stiksels of in rood leder met grijze stiksels, en een GT-logo op de zetel (geen 

zetellogo in de GT Line). 

Optie GT Line en GT : rode lederen bekleding met grijze stiknaden

GT Line en GT : zwarte lederen bekleding met rode stiknaden
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Koetswerk kleuren

Aurora Black 
[ABP]*

Clear White [UD]

Gravity Blue 
[B4U]*

Moss Grey [M5G]*
(niet op Plug-in 
hybride)

Platinum Graphite 
[ABT]*

Pluto Brown [G4N]*
(niet op Plug-in 
hybride)

Silky Silver 
[4SS]*

Snow White Pearl 
[SWP]*

Temptation Red 
[K3R]*

Aluminium Silver [C3S]*
(enkel voor Optima 
Plug-in hybride)

Velgen

LOUNGE 
16'' aluminium velgen 
met 215/60 banden

SENSE 
18'' aluminium velgen 
met 235/45 banden

GT LINE & GT 
18'' aluminium velgen 
met 235/45 banden

PLUG-IN HYBRIDE 
(Fusion & Sense) 

17" aluminium velgen met 
215/55 banden

FUSION 
17'' aluminium velgen met 

215/55 banden

Afmetingen (mm)

965 2805 1085

4855

1607 / 1597

1860
(16” / 17”, 18” 18” GT)
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1614 / 1604 / 1608
(16” / 17”, 18” 18” GT)

965 2805 1085

4855

1614 / 1604 / 1608
(16” / 17”, 18” 18” GT)

* Metaalkleur
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Met opwindende, dynamische exterieurkleuren, een reeks wielopties en stijlaccenten kun je je gloednieuwe 
Optima een persoonlijk tintje geven.

    Specificaties en kleuren

Kleuren & stijlen om je eigen look  
te creëren.

Specificaties 

Engines 2.0 T-GDi 245 pk 1.7 CRDi 135 pk 2.0 GDI PHEV

Transmissie 6AT 6MT 7DCT 6AT

Aandrijving VWA VWA VWA VWA

Brandstof Benzine Diesel Benzine

Motortype  Vier cilinders in lijn, turbogeladen vier cilinders in lijn

Elektrisch motortype - - Permanente magneet
synchrone motor

Cilinderinhoud (cc) 1998 1685 1999

Max. vermogen (pk/rpm) 245/6000 135/4000 205/6000*

Max. koppel (Nm/rpm) 353/1350~4000
(SW: 350)

340/1750~2500 375/2330

Topsnelheid (km/u) 240 (SW: 232) 203 (SW: 200) 203 (SW: 200) 192

CO2 gecombineerd (g/km) 191 110 (SW: 113)** 116 (SW: 120)** 37 (SW: 33)

Brandstofverbruik (in de stad)  11,8 (SW: 11,9) 5,1 (SW: 5,2)** 5,1 (SW: 5,2)** 0

Brandstofverbruik (buiten de stad) 6,1 3,7 (SW: 3,8)** 4,1 (SW: 4,2)** 5,3 (SW: 5,2)

Brandstofverbruik (gecombineerd) 8,2 4,2 (SW: 4,4)** 4,4 (SW: 4,6)** 1,6 (SW: 1,4)

Max. toegelaten gewicht (kg) 2120 (SW: 2190) 2070 (SW: 2140) 2080 (SW: 2150) 2200 (SW: 2270)

Max. sleepvermogen (kg) geremd 1400 1800 1500 - (SW: 1500)

Max. sleepvermogen (kg) ongeremd 700 750 - (SW: 750)

Inhoud brandstoftank (liter) 70 55

Hoofdruimte (vooraan) (mm) 1020  Beenruimte (vooraan) (mm) 1155

Hoofdruimte (achteraan) (mm) 970 Beenruimte (achteraan) (mm) 905

Inhoud koffer (liter) 510 (PHEV: 307)

Kia Optima Sedan afmetingen en volumes

Hoofdruimte (vooraan) (mm) 1020 Beenruimte (vooraan) (mm) 1155

Hoofdruimte (achteraan) (mm) 970  Beenruimte (achteraan) (mm) 905

Inhoud koffer (liter) (alle zetels  
rechtop / tweede rij plat) 

552 / 1686 (PHEV : 440 /1574)

Kia Optima Sportswagon afmetingen en volumes

*Prestaties hybride systeem gecombineerd
**met ISG
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   Gemoedsrust

Alle gemoedsrust 
die u nodig heeft.

7 jaar garantie 

Elke nieuwe Kia wordt geleverd met een fabrieksgarantie 
van 7 jaar/150.000 km (tot 3 jaar onbeperkt; 150.000 km vanaf 

het 4e jaar). Deze garantie van bumper tot bumper is gratis en 
overdraagbaar op volgende eigenaars, op voorwaarde dat de auto 

regelmatig onderhouden wordt volgens het onderhoudsschema.  

5 jaar lakgarantie & 12 jaar garantie tegen doorroesten 
Hoogwaardige lakken zorgen ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig beschermd 

is en blijft glanzen. Hij krijgt ook een superieure bescherming tegen corrosie en 
12 jaar garantie tegen roesten van binnenuit. 

Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen bij Kia 
Surf naar www.kia.com voor alle nieuws, vers van de pers. Je komt er meer te 

weten over Kia en onze spectaculaire nieuwe modellen. Blijf op de hoogte van onze 
verwezenlijkingen op het vlak van alternatieve brandstoffen zoals vloeibaar gas, en hybride 

en brandstofceltechnologie. Of ontdek waarop ons Environment Research Centre zich toelegt. 

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

Financiering 
Jouw plaatselijke Kia-dealer kan je helpen met een financieringsplan dat optimaal afgestemd is op jouw 

noden. Hij of zij geeft je graag meer informatie.

De 7-jarige garantie van Kia
7 jaar fabrieksgarantie of 150.000 km (wat het eerst bereikt wordt, zonder kilometer beperking 
gedurende de eerste 3 jaar)

47



www.kia.com

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).

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 in 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

17.000840 dut-be December 2017 (JF2-MY18)

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/
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