
Новий Kia



Мистецтво досконалост
Вдзначена нагородами модель Kia Optima вража  сво м оновленим дизайном  нов тн ми 
технолог ями. Ут м, коли йдеться про створення першокласного с мейного седана, ми будемо 
завжди перевершувати ваш  оч кування.

5-р чна гарант я Kia
Гарант я на новий автомоб ль д  протягом перших 

5 рок в, або до досягнення 150 тис.км проб гу 
(в залежност  в д того, що настане ран ше)* 
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* Детальну нформацю про гарантю на автомоб л  К А ви можете знайти на сайт  www.kia.ua в розд л  ≪Серв с≫



Майбуття не ма  меж
Автомоб ль сконструйований так, щоб витримати випробування часом: з  сво ми ч ткими 
обрисами та витриманими пропорц ями новий Optima забезпечу  бездоганний баланс 
елегантност  та спортивност .

Динам чний проф ль
Под бна до обрис в купе л н я даху Optima орган чно 
по дну ться з сильною задньою ст йкою та плавно 
переходить у п двищену задню частину та загалом 
створю  враження гармон .
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Нова красуня у тво му м ст
Новий Optima безперечно вир зня ться в потоц  автомоб л в: ориг нальний дизайн 
задн х л хтар в, р зк  гран  кришки багажника та бампер в разом створюють 
неабияке враження довершеност  та динам чност . Автомоб ль можна обладнати 
вдосконаленими статичними фарами поворотного осв тлення, як  покращують 
оглядов сть на поворотах. Ц  фари синхрон зован  з рухами керма та забезпечують 
краще осв тлення дороги.

Передн  LED протитуманн  фариЗадн  LED л хтар  комб нованого типу

Сучасн  проекц йн  статичн  поворотн  фари та св тлод одн  денн  ходов  вогн

Яскрав  де , вагом  результати 
Сучасна система осв тлення Optima була доповнена новими св тлод одними задн ми л хтарями 
поверхневого осв тлення. Чотирьохточков  св тлод одн  протитуманн  фари та св тлод одн  денн  
ходов  вогн  п дкреслюють спортивну зовн шн сть автомоб ля.
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Оточи себе нтелектуальною розк шшю  
М сце вод я обладнане вс м необх дним для комфортного керування автомоб лем.  комфорт,  безпека 
забезпечуються щомит  та посл довно, нав ть упродовж тривалих подорожей. М’як  на дотик матер али, 
високояк сне оздоблення нтер’ ру салону в по днанн  з ергоном чним дизайном панел  прилад в 
забезпечують комфорт найвищого р вня.
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Технолог , як  можна в дчути*
Пориньте у св т елегантно  функц ональност  та зручност . Зрозум ле 
розташування елемент в керування забезпечу  легкий доступ до 
найсучасн ших високотехнолог чних пристро в Optima.

Кнопка запуску 
двигуна та смарт-ключ
Ви можете в дкрити чи 
закрити дверцята К А Optima 
дистанц йно за допомогою 
смарт-ключа. Для запуску 
двигуна просто натисн ть 
кнопку Start/Stop на 
центральн й консол .

1. Авто кру з-контроль
деальний для подорожей автостра-
дами, автоматичний кру з-контроль 
да  можлив сть п дтримувати пост й-
ну швидк сть  економити пальне.

2.  Технолог я зв’язку 
Bluetooth 

Наявна в деяких вар антах комплек-
тац  функц я Bluetooth да  можли-
в сть користуватися моб льним теле-
фоном, не зн маючи рук з керма.

3.  нформац йна панель 
Supervision з 4,3-дюймовим 
TFT LCD диспле м

Повн стю оновлена нформацйна па-
нель з  зб льшеним РК-диспле м забез-
печу  максимальну ч тк сть зображення 
— як вдень, так  вноч . Тут нада ться 
важлива для вод я нформац я, зокрема 
нагадування про необх дн сть техн ч-
ного обслуговування, дан  бортового 
комп’ютера тощо.

Центральна консоль
Центральна консоль повернена в б к вод я п д кутом 
9,6 градус в. Завдяки так й конф гурац  ауд осистема, 
нав гац йна система та система кондицювання перебувають 
у межах легко  досяжност . Таке рац ональне розмщення 
п дсилю  загальне в дчуття просторост  та комфорту.
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Перемикач коробки 
передач на керм
Насолоджуйтеся плавним 
 швидким перемиканням 

передач).

Кнопка запуску/зупинки 
двигуна та смарт-ключ

Б льше не потр бно ритися в кишенях, 
шукаючи ключ . Просто нос ть смарт-
ключ у кишен  або в сумц . Автомоб ль 
його розп зна , коли ви до нього 
наблизитесь. Щоб в дкрити двер , потр бно 
лише натиснути кнопку на дверн й ручц . Щоб 
завести автомоб ль, достатньо натиснути кнопку 
запуску/зупинки двигуна.

Кермо D-форми
Нова конструкц я керма у форм  л тери D з розташованим 
на ньому перемикачем коробки передач  селектором 
вибору режим в руху автомоб ля п дкреслю  спортивний 
характер Optima (лише у спортивному вар ант  комплектац  
≪Sport Package≫).

*в залежност  в д комплектац  р вень оснащення може зм нюватись

5-р чна гарант я Kia
Гарант я на новий автомоб ль д  
протягом перших 5 рок в, або до 
досягнення 150 тис.км проб гу 
(в залежност  в д того, що настане 
ран ше)*

* Детальну нформацю про гарантю на 
автомоб л  К А ви можете знайти на сайт  
www.kia.ua в розд л  ≪Серв с≫



Музика найвищо  якост *
Optima забезпечу  найвищий р вень насолоди музикою завдяки 
сучасн й ауд осистем  Infinity, обладнан й 8 динам ками та 
зрозум лими елементами керування, яке зд йсню ться легким 
дотиком.

Сучасна нав гац йна система
Обладнана 7-дюймовим р дкокристал чним сенсорним екраном**  камерою 
заднього огляду, ця система також ма  функц ю розп знавання голосових 
команд  технолог ю зв’язку Bluetooth. Наявн сть роз’ м в AUX, USB та iPod 
дозволя  п дключати зовн шн  пристро . Справжн  любител  музики зможуть 
належно оц нити високояк сне звучання ауд осистеми з 8 динам ками та 
зовн шн м п дсилювачем, а також функц ю My Music, яка служить для 
збереження улюблених мелод й.

**  Починаючи з лютого 2014 року, система буде обладнана зб льшеним 
8-дюймовим р дкокристал чним сенсорним екраном

Входи AUX/USB
Роз’ ми AUX/USB дають можлив сть п дключати зовн шн  пристро  та 
прослуховувати музику з  свого MP3-пле ра, смартфона або планшета.

Дистанц йне керування ауд осистемою
За допомогою розм щених на керм  елемент в дистанц йного керування можна 
регулювати гучн сть, обирати записи та перемикаючи обирати рад оприймач, 
CD-пле р або зовн шн  пристро .

Камера заднього огляду
Зображення з камери заднього огляду виводиться на 4,3-дюймовий 
р дкокристал чний TFT-дисплей ауд осистеми (у деяких вар антах комплектац ). 
Це робить паркування та рух задн м ходом безпечн шим  зручн шим.

Ауд осистема з 4,3-дюймовим р дкокристал чним TFT-диспле м   
Ця наявна в деяких вар антах комплектац  ауд осистема обладнана CD-пле ром, 
роз’ мом MP3, динам ками Infinity та камерою заднього огляду.

Ауд осистема Infinity
Надсучасна ауд осистема Infinity наповню  салон 
Optima потужним розк шним звуком.
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Двозонне автоматичне регулювання 
температури
Двозонний кл мат-контроль да  можлив сть 
ндив дуального регулювання температури 
для вод я та пасажир в.

Задн  сид ння, спинка яких склада ться у 
сп вв дношенн  60:40
Задн  сид ння, як  складаються у сп вв дношенн  
60:40, забезпечують широк  можливост  
розм щення багажу. Це особливо зручно в 
раз  перевезення довгом рних предмет в  
предмет в незвичайно  форми.

Домашн й прост р  комфорт*
З особливим акцентуванням на вишуканост  стилю, оздоблення салону не поступа ться ефектному 
зовн шньому вигляду автомоб ля: блиск пол рованого металу та чорний глянець нтер’ ру, п дкреслений 
вставками матового хрому, створюють враження розк шно  довершеност , а ефективне використання 
простору забезпечу  комфорт вод ю та пасажирам будь-якого зросту та комплекц .
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*  в залежност  в д комплектац  р вень 
оснащення може зм нюватись



Комфорт навколо тебе*
Ми зб льшили бокову п дтримку вс х сид нь  застосували низку нших 
високотехнолог чних р шень, як  дозволяють зробити комфортн шими 
нав ть найтривал ш  подорож .

1. Вентиляц я передн х сид нь

Система подач  пов тря вмонтована в 
сид ння вод я та передн  пасажирське 
сид ння може за вашим бажанням 
подавати охолоджене пов тря спекотними 
л тн ми днями та тепле пов тря морозними 
ранками.

2. П дтримка попереку вод я

Надзвичайно зручно п д час тривалих 
подорожей: вмонтований у сид ння вод я 
валик п дтримки попереку, обладнаний 
електроприводом, що забезпечу  
регулювання його положення у двох 
площинах простим натисканням кнопки. 

3.  Сид ння вод я з електроприводом 
для регулювання положення у 8 
напрямках

деальне для точного регулювання зручного 
для вод я положення. Для максимально  
зручност  сид ння вод я з 8 напрямками 
регулювання також ма  нтегровану систему 
пам’ят  IMS, а обладнане електроприводом 
сид ння пасажира ма  чотири позиц  
регулювання.

Панорамний люк
Панорамний люк робить затишний нтер’ р Optima ще 
яскрав шим  простор шим — варто лише натиснути 
кнопку.
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Приваблив сть у кожн й детал
Елегантний спортивний дизайн в добража  справжн й характер Optima. Керування автомоб лем, 
створеним за останн м словом техн ки, — справжн  задоволення. Спок йна плавн сть руху, притаманна 
висококласному с мейному седану, вселя  впевнен сть. Але в будь-який момент на будь-якому в раж  
автомоб ль готовий викликати ваше захоплення чутлив стю керування та динам чн стю прискорення.
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Бензиновий двигун Nu 2.0 

Робочий об’ м:  1,999 куб. см
Максимальна потужн сть:  165 к.с./121 кВт при 6500 об./хв
Макс. обертальний момент:   19,99 кг/196 Нм при 4800 об./хв
Розг н в д 0 до 100 км/год:  9,5 c

Бензиновий двигун Theta 2,4 MPI 

Робочий об’ м:  2,359 куб. см
Максимальна потужн сть:  180 к.с. при 6000 об./хв
Макс. обертальний момент:   236 Нм при 4000 об./хв
Розг н в д 0 до 100 км/год:  9,5 c

деальний баланс потужност  
та ефективност
Вибер ть сучасний 2,0-л тровий бензиновий двигун з багатоточковим 
упорскуванням пального або вдосконалений 1,7-л тровий дизельний двигун. 
Обидв  модел  випускаються з 6-ступеневою механ чною або 6-ступеневою 
автоматичною трансм с ю, що забезпечу  значну економ ю пального та 
в дм нну динам ку на дороз . Також в Укра н  представлено бензиновий 
двигун об’ мом 2.4 л з 6-ступеневою автоматичною трансм с ю.

6-ступенева механ чна трансм с я
6-ступенева механ чна трансм с я 
тепер забезпечу  ще б льшу 
економ ю пального, а нова 
конструкц я кнопкового 
блокування задньо  
передач  гаранту  легке 
перемикання.

Дизельний двигун UII 1.7

Робочий об’ м:  1685 куб. см
Максимальна потужн сть:  136 к.с./100 кВт при 4000 об./хв
Макс. обертальний момент:   33,14 кг/325 Нм при 2000–2500 об./хв
Розг н в д 0 до 100 км/год:  10,3 c

Виб р режиму руху (автоматична трансм с я)
Простим натисканням кнопки на керм  можна вибрати режим руху в дпов дно до 
вашого стилю зди: Normal, Eco або Sport.

6-ступенева автоматична трансм с я
Тод  як сучасне програмне забезпечення в дпов да  за плавне й ефективне 
перемикання передач, вод й також може перемикати передач  за допомогою 
розм щених на керм  перемикач в. 
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ESC (off)

ESC (on)

Керування ст йк стю автомоб ля (VSM)
Система керування ст йк стю (VSM) контролю  гальм вне 
зусилля, обертальний момент двигуна та момент повороту 
кол с при кермовому керуванн , забезпечуючи кращу 
ст йк сть автомоб ля при одночасному гальмуванн  та 
поворот . Така функц я особливо корисна на дороз  з мокрою, 
слизькою або нер вною поверхнею.

Ваша безпека понад усе* 
Висока як сть виробництва Optima забезпечу  максимальний 
захист, а р зноман тн  стандартн  та додатков  системи й засоби 
безпеки допомагають вод ю контролювати ситуац ю.

Електронна система стаб л зац  
(ESC)
На поворотах система ESC визнача  
потр бну величину гальм вного 
зусилля на кожне колесо окремо 
та знижу  потужн сть двигуна, 
допомагаючи цим утримувати 
безпечну тра ктор ю руху.

Передн , задн , боков  подушки та 
шторки безпеки
Сучасна система, що включа  6 подушок 
безпеки, склада ться з передн х  бокових 
подушок для вод я та пасажира, а також 
шторок безпеки, призначених для захисту 
на передн х  задн х сид ннях.

Б льш  гальм вн  диски
Для ефективн шого гальмування на автомоб лях 
Optima з 18-дюймовими легкосплавними дисками 
встановлен  зб льшен  17-дюймов  гальм вн  диски.

Безпечн  передн  склоп дйомники
Двер  вод я й переднього пасажира оснащен  
склоп дйомниками, як  автоматично припиняють закриття 
в кна в раз , якщо виявляють перешкоду руху,  починають 
знову опускати скло.

Активн  п дгол вники передн х сид нь
При удар  автомоб ля ззаду активн  
п дгол вники передн х сид нь зм щуються 
вперед  вгору для захисту голови та ши  в д 
травм.
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Пакет ≪Sport Package≫
Наявний у певних вар антах комплектац  пакет ≪Sport Package≫ ще 
краще п дкреслю  спортивну зовн шн сть  динам чну приваблив сть 
Optima завдяки особливим деталям зовн шнього оздоблення.

Так  важлив  др бниц *
Наш  дизайнери та нженери пишаються сво ю увагою до найменших др бниць. 
Адже кожний ретельно продуманий елемент конструкц  Optima робить цей 
с мейний седан таким досконалим.

1. Спортивна реш тка рад атора + передн й пов трозаб рник
Чорна глянцева реш тка рад атора з  ст льниковою структурою та стильною хромованою окантовкою пов трозаб рника п дкреслю  потужну ндив дуальн сть 
автомоб ля. 

2. Задн й пов тряний дифузор
Стильний дифузор не лише п дкреслю  спортивний вигляд, а й покращу  аеродинам чн  властивост .
 
3. 18-дюймов  легкосплавн  диски
Велик  легкосплавн  диски машинно  обробки класичного гоночного дизайну надають автомоб лю виразного спортивного вигляду.

1. Електронне стоянкове гальмо (EPB) 
Електронне стоянкове гальмо (лише в 
комплектац  з автоматичною трансм с ю) 
утриму  автомоб ль на м сц  й автоматично 
вимика ться, як т льки вод й натиска  на 
педаль газу. 

2. Внутр шн  п дсв чення 
Червонуватий в дт нок осв тлення салону 
створю  вноч  при мну атмосферу.

3.  Автоматична система запоб гання 
запот ванню 

Коли на лобовому скл  утворю ться конденсат, 
датчики автоматично запускають процес 
очищення в д запот вання.

4. Вентиляц я задньо  частини салону 
Розташован  м ж передн ми сид ннями 
регульован  пов тропроводи забезпечують 
бажан  кл матичн  умови в задн й частин  
салону (лише в комплектац  з автоматичною 
трансм с ю).

5. Верхн й св тлод одний стоп-сигнал 
Високе положення розм щеного на 
задньому скл  стоп-сигналу забезпечу  його 
максимальну пом тн сть, зб льшуючи цим 
р вень безпеки.

6. Бардачок з функц ю охолодження 
Бардачок да  можлив сть збер гати напо  та 
закуски у прохолод . Для б льшо  зручност  в н 
оснащений п дсв ченням.

7.  В дд лення для окуляр в  здво на лампа 
для читання карт 

У зручному м сц  над головою розташоване 
в дд лення для окуляр в  лампи для читання 
карт, призначен  для вод я та пасажира на 
передньому сид нн .

8. Багажне в дд лення 
Це один з найм стк ших багажник в у цьому 
клас  автомоб л в.

9. Супроводжувальне св тло  
Для б льшо  безпеки та зручност  в темний час 
доби фари та задн  л хтар  продовжують гор ти 
протягом 15 секунд п сля вимкнення двигуна, 
осв тлюючи шлях в д автомоб ля.

10.  Лобове скло з захистом в д 
ультраф олету 

Спец альна обробка стекол забезпечу  захист 
людей в автомоб л  в д шк дливого впливу 
ультраф олетових промен в. Це також дозволя  
зберегти у спекотну погоду б льше прохолоди 
в салон  автомоб ля.

11.  Дзеркала заднього огляду з функц ю 
автоматичного складання 

Дзеркала заднього огляду з вбудованими 
св тлод одними покажчиками повороту 
складаються для б льшо  зручност  паркування. 

12. Хромован  зовн шн  ручки дверей 
Хромован  ручки дверей не лише додають 
екстер’ ру вишуканост , а й вельми практичн  
та ст йк  до зносу.

13.  Система контролю тиску в шинах 
автомоб ля

На панел  прилад в загоря ться символ, якщо 
тиск у шинах пада  нижче належного р вня.

14. Педал  з леговано  стал
Стильн  педал  з леговано  стал  п дкреслюють 
спортивн сть  високотехнолог чн сть нтер’ ру.
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*в залежност  в д комплектац  р вень оснащення може зм нюватись



Види оздоблення салону  
Два вар анти оздоблення, як  найб льше в дпов дають вашому ндив дуальному стилю

16-дюймов  сталев  диски 16-дюймов  легкосплавн  диски

17-дюймов  легкосплавн  диски

18-дюймов  легкосплавн  диски 
≪Люкс≫

18-дюймов  легкосплавн  диски 
≪Спорт≫

Колеса 
Останн й штрих, що забезпечу  сильне 
враження.

Кольори кузова
Обер ть один з 10 вишуканих кольор в кузова

Б лосн жний перламутр  [SWP] Яскраве ср бло  [3D] Атласний ср бний  [STM]

Бронзовий  [K3N] Платиновий  [ABT]

П вденний син й  [K3U]

Чорне дерево  [ABP]

Габарити

Довжина
Ширина
Висота
Кол сна база
Кол я (Cпереду/Позаду)
Зв с (Cпереду/Позаду)
Прост р для голови (Cпереду/Позаду)
Прост р для н г (Cпереду/Позаду)
Прост р для плечей (Cпереду/Позаду)
Прост р для cтегон (Cпереду/Позаду)
Об’ м паливного баку (л)

4,845
1,830
1,455
2,795
1,591/1,591
965/1,085
1,028/965
1,155/880
1,455/1,415
1,388/1,384
70

Техн чн  характеристики (мм )

З думкою про майбутн
КМС пиша ться тим, що прагне 
в дпов дати оч куванням  завданням 
ХХ  стол ття. КМС застосову  
нновац йн  автомоб льн  технолог  з 
тим, щоб значно пол пшити 
енергоефективн сть,  нвесту  кошти 
на розвиток г бридних, електричних 
автомоб л в, а також автомоб л в на 
паливних елементах. КМС також 
буду  систему еколог чно чистого 
виробництва, п двищу  р вень 
вторинного використання ресурс в, 
розробля  автомоб л , турбуючись 
про хню подальшу утил зац ю, 
п двищу  хню економ чн сть  обира  
низьковуглецев  види палива.
Там, де це можливо, КМС 
використову  вторинн  матер али 

або матер али, що п длягають 
вторинн й обробц . КМС турбу ться 
нав ть про те, щоб п сля зак нчення 
терм ну експлуатац  вашого Kia було 
можливе його еколог чне повернення 
на переробку. КМС гаранту  захист 
навколишнього середовища п д час 
переробки шк дливих в дход в. Вони 
переробляються та в дновлюються за 
умов забезпечення максимального 
р вня еколог чного захисту. накше 
кажучи, КМС прагне знаходити й 
застосовувати фундаментальн  
р шення, спрямован  на скорочення 
витрат енерг  та боротьбу з  зм ною 
кл мату на наш й планет .
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Спок й  впевнен сть 

Новий Kia Optima — 
набагато б льше, н ж 
зас б для в дм нного 
пересування
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Безпрецедентна 5-р чна гарант я* 
Насолоджуйтесь рухом, забудьте про проблем ! На кожний новий 
автомоб ль К А д  безпрецедентна гарант я протягом перших 
5 рок в експлуатац  або досягнення 150 тисяч к лометр в проб гу 
(в залежност  в д того, що настане ранше)* Вона поширю ться на 
будь-як  детал  автомоб ля  переда ться будь-якому наступному 
власнику при умов , що автомоб ль проходить регулярне техн чне 
обслуговування зг дно встановленого графку.

Програма KIA Assistance** – завжди допомога
Трир чне обслуговування вс м власникам нових автомоб л в KIA
В рамках програми надання асистантських послуг KIA 
Assistance кожен власник нового автомоб ля KIA отриму  пакет 
асистантського обслуговування строком на 3 роки.

  *  Детальну нформац ю про гарант ю на автомоб л  К А ви можете знайти на сайт  
www.kia.ua в розд л  ≪Серв с≫

**  K А Асистанс - програма надання асистанських послуг. Послуги нада  
ТОВ " вроАсистанс". Дзв нки на номер 0-800-504-909 безкоштовн  з  
стац онарних телефон в в Укра н  безкоштовн . Дзв нки з моб льних телефон в - 
зг дно тариф в оператор в.


