
Zcela Nová Kia





Život je takový, jaký si ho 
uděláte. Vítejte ve světě 
značky Kia.

Život je úžasný. Je zářivý, nepředvídatelný a vzrušující

ve všech ohledech. Cokoliv se stane, kamkoliv se vydáte

a vše, co objevíte, Kia bude vždy u toho.

U značky Kia jsme zasvětili své životy tomu, abychom

se podíleli na vytváření lepší budoucnosti. To je důvod,

proč vyvíjíme a vyrábíme automobily, které vám umožní

objevovat nové horizonty. Automobily se vzrušujícím

designem, pokrokovými technologiemi a promyšlenými

detaily. Automobily, jejichž kvalitu potvrzuje výjimečná

7letá záruka. 

Vše, co děláme, má jediný cíl: vždy naplnit vaše 

představy. Říkáme tomu umění překvapit. Přesvědčte 

se na vlastní oči.



Zcela nová Kia Optima zná mnoho chytrých způsobů, jak se dostat kupředu. Je dokonalým 

partnerem, který Vám pomůže zůstat na vrcholu bezpočtem inovativních prvků výbavy, 

vyspělými bezpečnostními a komfortními systémy i důmyslnými způsoby pro trvalé spojení 

s okolním světem za všech okolností.
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Výrazná, elegantní a plná inovativních 
nápadů.
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Zcela nová Optima přichází v ušlechtilé, optimalizované a zdokonalené podobě, aby Vám nabídla 
naprosto klidnou jízdu s dokonalým pocitem bezpečí. Zcela nová Optima stanovuje nová měřítka 

v oblasti kvality od přitažlivého designu až po nejmodernější prvky výbavy.
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Perfekcionismus přináší výhody.
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Ušlechtilé proporce, elegantní linie a precizní pozornost, věnovaná každé křivce – a každému 
detailu – propůjčují zcela novému modelu Kia Optima pozoruhodný styl. Prodloužený rozvor 

nabízí ještě větší stabilitu, lepší ovladatelnost, optimalizovaný komfort a více prostoru pro 
cestující. Detaily, jako jsou charakteristická maska chladiče Kia a zadní svítilny LED, současně 

zajistí, že budete nepřehlédnutelní.
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Spojení příjemného s užitečným.



Zadní sdružené svítilny LED

Zadní svítilny LED, zasahující do strany, propůjčují 
zcela novému modelu Optima charakteristický styl 

– a zároveň zaručují, že budete na silnici vždy viditelní.

Udržujte si jasný výhled.
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Bi-xenonové světlomety

Bi-xenonové světlomety s funkcí natáčení 
do zatáček a automatickým přepínáním 
dálkových světlometů nabízejí krystalicky čisté 
osvětlení, které zlepšuje viditelnost a zvyšuje 
bezpečnost jízdy.

Zcela nová Optima Vám bude vždy dokonale  
svítit na cestu, abyste se mohli maximálně  
soustředit na řízení.
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Zcela nová Kia Optima pro Vás snadno udrží příjemnou teplotu – a to i v nejnáročnějších 
podmínkách. Mezi komfortní prvky patří odvětrávaná sedadla, která Vás vždy osvěží, 

prostorný interiér a přístrojová deska orientovaná na řidiče s kvalitními, měkčenými materiály. 
A díky optimalizovanému odhlučnění interiéru si budete užívat ještě kultivovanější jízdy.
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Komfort, na který se můžete 
spolehnout.



Nová komfortní zóna. 

Více prostoru pro hlavu a ramena vpředu a vzadu i pro nohy na zadních sedadlech. 
Nádherně pohodlná odvětrávaná a vyhřívaná sedadla. Zkrátka veškerý prostor, 
který potřebujete k tomu, abyste si užívali každý okamžik cesty.
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Vyhřívaná a ventilovaná sedadla
Užívejte si vyhřívaná sedadla 
vpředu i vzadu, s nastavitelnou 
intenzitou tepla. Navíc 
u ventilovaných sedadel vpředu je 
přiváděn k plochám, na kterých 
sedíte, chladný vzduch, abyste si 
mohli, dle Vaší volby, užívat pocit 
svěžesti.

Elektricky nastavitelná 
sedadla vpředu
Sedadla vpředu, nastavitelná 
elektricky v 8 směrech, 
zahrnují bederní opěrku, 
nastavitelnou ve 4 směrech 
pro řidiče a ve 2 směrech 
pro spolujezdce vpředu.

Sedadlo řidiče s pamětí 
nastavení
Do paměti lze uložit nastavení 
sedadla, volantu a vnějších 
zpětných zrcátek pro 2 různé 
řidiče. 
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Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů 
Užívejte si praktické bezdrátové nabíjení. 
Jednoduše umístěte telefon s technologií QI, 
přímo na středovou konzolu a nechte jej 
nabíjet – bez kabelu a jakýchkoli komplikací.

Vyspělý interiér zcela nového modelu Optima, orientovaný na řidiče, je moderní, 
kultivovaný a překypující prvotřídními prvky výbavy, díky nimž se budete moci 
za jízdy maximálně soustředit na řízení. Vše potřebné budete mít přímo před sebou. 

Panel přístrojů Supervision s 4,3“ displejem LCD TFT 
Přístrojová deska Supervision se dvěma tubusy je vybavena 4,3“ barevným displejem LCD TFT 
(neplatí pro Business line), který poskytuje volitelné provozní údaje – od průměrné spotřeby paliva 
až po venkovní teplotu. Verze Business line má 3,5“ černobílý displej LCD TFT.

Palubní počítač na 4,3“ barevném displeji 
LCD TFT

Palubní počítač na 3,5“ černobílém displeji 
LCD TFT

Chytré nápady, abyste se mohli 
soustředit.
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Prémiový audiosystém Harman/Kardon  
Tento vyspělý systém, jehož součástí je 10 
reproduktorů a 8“ subwoofer má vnější zesilovač, 
který zajišťuje zvuk nejvyšší úrovně.  
Bluetooth handsfree  
Integrovaný mikrofon se propojí s Vaším 
telefonem kompatibilním s Bluetooth, abyste 
byli v nepřetržitém spojení s okolním světem.

Navigační systém (7“ displej)  
Standardně dodávaný navigační systém se 
7“ displejem zahrnuje systém RDS (Radio Data 
System), přehrávač MP3, Bluetooth, zadní 
kameru, 6 bezplatných každoročních 
aktualizací mapových podkladů a podporu 
služeb Kia Connected Services. 
Navigační systém (8“ displej)  
Navigační systém s 8“ displejem zahrnuje 
systém RDS (Radio Data System), přehrávač 
MP3, Bluetooth, zadní kameru, 6 bezplatných 
každoročních aktualizací mapových podkladů 
a podporu služeb Kia Connected Services. 
Jeho součástí je, kromě většího 8“ displeje, 
rovněž prémiový audiosystém Harman/
Kardon.
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1. Aktuální dopravní situace:
Navigační systém poskytuje vysoce přesné, živě vysílané 
dopravní informace, které jsou aktualizovány po každých 
dvou minutách, díky čemuž jste přesně informováni 
o tom, kde je provoz plynulý a kterým oblastem byste 
se měli vyhnout. Jestliže systém zjistí, že se dopravní 
situace na vaší trase zhoršuje, oznámí vám to a současně 
navrhne alternativní trasy.

2. Kamery měřicí rychlost:
Budete také upozorňováni na všechny známé kamery 
měřící rychlost také s dopravními omezeními. 
Systém dokáže dokonce brát zřetel na oblasti s obzvláště 
častým výskytem dopravních nehod a včas vás před nimi 
varovat.

3. Místní vyhledávání:
Hledáte-li sushi restauraci nebo supermarket, případně 
konkrétní místo setkání, jednoduše zvolte funkci místního 
vyhledávání. Databáze obsahuje 500 kategorií, 25 000 
klíčových slov a 250 000 jednotlivých míst, ze kterých lze 
vyhledávat. Díky tomu máte jistotu, že vždy naleznete 
to, co potřebujete. Systém navíc umožňuje vyhledávání 
v deseti jazycích, a to i při cestách do zahraničí.

4. Předpověď počasí:
Bude váš nadcházející víkend slunečný nebo jej pokazí 
déšť? Raději využijte službu předpovědi počasí. 
Jednoduše zadejte cíl své cesty, abyste si mohli 
prohlédnout souhrnnou čtyřdenní předpověď, včetně 
informací o minimálních a maximálních teplotách, 
rychlosti větru a pravděpodobnosti slunečného 
nebo deštivého počasí.

Náš nový navigační systém, který umožňuje využívání služeb TomTom, zajišťuje spolehlivé 
navádění na cestách, a to s nebývalou mírou přesnosti. Umožňuje, abyste byli trvale 
informováni o dění v okolním světě, a poskytuje více praktických informací než kdykoli dříve. 
Navigační systém je vybaven jednotkou WiFi, která umožňuje jeho připojování k Internetu 
prostřednictvím vašeho chytrého telefonu.*

1 3

42

*  Potřebný je chytrý telefon s datovým tarifem, který umožňuje aktivaci služeb.

Kam? Kdy? Jak?
Zde je odpověď
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Zcela nová Kia Optima Vám poskytne nejvyšší míru jistoty 
a bezpečí. Díky skeletu karoserie, který je o 50 % tužší, 

a řadě vyspělých prvků aktivní bezpečnosti si můžete být jisti, 
že o Vás bude postaráno na každém metru Vaší cesty.

Systém autonomního nouzového brzdění AEB

Systém autonomního nouzového brzdění AEB detekuje 
vpředu jedoucí vozidla a chodce přecházející dráhu před 
vozidlem. Vzdálenost a rychlost vozidel je určována 
pomocí senzorů a kamery. Řidič je upozorněn, 
pokud existuje riziko kolize. Jestliže řidič nereaguje, 
vůz automaticky brzdí, čímž může kolizi zabránit 
nebo zmírnit intenzitu nárazu.

Pokročilý adaptivní tempomat ASCC

Pokročilý adpativní tempomat ASCC používá radarový 
senzor na přídi vozu ke sledování vzdálenosti vpředu 
jedoucích vozidel. Pokud není vzdálenost od vozidla 
vpředu bezpečná, systém sníží rychlost jízdy, v případě 
potřeby až do úplného zastavení, dokud se vozidlo 
vpředu nerozjede.

Intuitivní inteligence.
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Ukazatel rychlostních limitů SLIF

Ukazatel rychlostních limitů SLIF používá kameru, 
která rozpoznává dopravní značky omezující rychlost 
jízdy a následně zobrazuje nejvyšší povolenou rychlost 
společně s aktuální rychlostí vozidla. Systém bere 
v úvahu dokonce i aktuální denní dobu a počasí.

Systém sledování mrtvého úhlu BSD

Systém sledování mrtvého úhlu BSD hlídá situaci 
kolem vozidla pomocí radarových senzorů, které 
sledují oblasti slepého úhlu a upozorní Vás na 
přibližující se vozidla přerušovaným světlem 
ve vnějším zpětném zrcátku.

Asistent pro změnu jízdního pruhu LCA

Asistent pro jízdu v jízdním pruhu LCA detekuje 
ve vzdálenosti až 70 m vozidla, která se rychle 
přibližují ve vedlejším jízdním pruhu, a upozorní Vás 
na ně ve vnějším zpětném zrcátku a na displeji panelu 
přístrojů.

Aktivní systém pro jízdu v pruzích LKAS

Už nemusíte mít obavy, že vyjedete z jízdního pruhu 
nekontrolovatelně bez varování. Aktivní systém pro 
jízdu v pruzích LKAS Vás upozorní a dle Vašeho 
uživatelského nastavení dokonce zasáhne do řízení, 
aby vrátil vůz přesně tam, kde potřebujete, aby byl.
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Ve zcela novém modelu Kia Optima Vás už nikdy nic nepřekvapí. 
Díky inovativním prvkům výbavy, které Vás budou za jízdy 

podporovat, Vás bude Optima vždy dokonale informovat 
– a optimalizovat Vaši bezpečnost.

360° monitorovací systém AVM

360° monitorovací systém AVM kombinuje při 
rychlostech nižších než 20 km/h obrazy ze čtyř 
širokoúhlých kamer (na přídi, zádi a bocích vozidla), 
aby Vám poskytl náhled z ptačí perspektivy na prostor 
kolem Vašeho vozu. 

Inteligentní parkovací asistent SPAS

Inteligentní parkovací asistent SPAS používá boční 
senzory, které Vám pomohou zajet na podélně 
a příčně orientovaná parkovací místa. Z podélného 
parkovacího stání můžete využít podpory 
asistence vyjetí.

Každá pomoc  
je příjemná.
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Adaptivní přední světlomety AFLS

AFLS nenechá žádné místo neosvětlené. 
Tlumená světla jsou natáčena do zatáčky v souladu 
s otáčením volantu, aby byla zajištěna ještě lepší 
viditelnost. Systém pracuje v závislosti na rychlosti 
jízdy, zatížení vozidla a úhlu natočení předních kol.

Upozornění na přijíždějící vozidla v příčném směru 
při couvání RCTA

Při couvání z parkovacího místa nebo příjezdové cesty 
Vás už nic nepřekvapí. Systém RCTA Vás upozorní 
na všechna vozidla, která se přibližují v jízdním pruhu, 
do něhož chcete vjet.

Automatické přepínání dálkových světlometů HBA

Kamera na čelním okně detekuje vozidla vpředu 
a asistent dálkových světel HBA automaticky přepíná 
mezi dálkovými a tlumenými světly v závislosti na 
provozních podmínkách.
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Zcela nová Optima je nabízena s výkonným 
vznětovým motorem, který vyniká klidným a tichým 

během a mimořádnou hospodárností. Na přání může 
být kombinován se sedmistupňovou dvouspojkovou 

převodovkou, která umožňuje ještě sportovnější 
a zábavnější jízdu.

Klidný a tichý běh,  
maximální hospodárnost.
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Vznětový motor (1.7 CRDi) 
Max. výkon 141 k při 4 000 min-1

Systém rekuperace kinetické energie
Systém ISG (Idle Stop&Go) přináší úspory pro Vaši peněženku a šetří rovněž životní prostředí. Součástí tohoto 
systému je funkce rekuperace kinetické energie, která je aktivována při uvolnění pedálu plynu. Zpětným 
získáváním kinetické energie při zpomalování je nabíjen akumulátor, čímž se snižuje spotřeba paliva.
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 Řízení s elektrickým posilovačem R-MDPS 

Inovativní řízení s elektrickým posilovačem R-MDPS, jehož elektromotor je uložen 
v převodce řízení, díky němuž si budete užívat mimořádné citlivosti řízení  
a rychlých reakcí s výbornou zpětnou vazbou.

 Elektronicky nastavitelné  
odpružení ECS 

Elektronicky nastavitelné odpružení vozu ECS přizpůsobuje 
charakteristiku tlumení provozním podmínkám v reálném čase, 
aby byla zajištěna optimální ovladatelnost a jízdní komfort. 
K dispozici na přání.

 Tlumiče s lineární aktivní  

 charakteristikou ventilu PLD 

Standardně dodávané tlumiče s lineární aktivní charakteristikou 
ventilu zvyšují jízdní komfort účinnějším tlumením díky jeho velmi 
rychlému otvírání a zavírání. Inovativní geometrie pístu snižuje 
hlučnost. Díky účinnému tlumení pohybů karoserie si budete za jízdy 
užívat ještě většího pohodlí.

Podvozek s novou konstrukcí umožňuje ještě kultivovanější jízdní 
vlastnosti s pohotovějšími reakcemi, aby byla zachována naprostá 

kontrola nad vozem při jakýchkoli provozních podmínkách. 
Robustní ložiska předních kol a dvojice mohutnějších spodních ramen 

vzadu zároveň přispívají ke skutečně kultivované jízdě a vynikající 
ovladatelnosti.

Mějte vždy  
vše pod kontrolou.
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 7 airbagů 

Optima nabízí dva čelní a dva boční airbagy pro řidiče a spolujezdce 
vpředu, dva okenní airbagy a kolenní airbag pro řidiče. Díky tomu 
je zajištěna vynikající ochrana cestujících v případě kolize.

Zcela nová Optima stanovuje nová měřítka také v oblasti bezpečnosti 
všech cestujících. Bezpečnostní skelet karoserie byl optimalizován 
důmyslnějším využitím vysokopevnostních kovových materiálů 
a lepidel, jakož i ještě větší pozorností věnované každému 
důležitému detailu.

 Sofistikovaná lepidla 

Zcela nová Optima má vyšší strukturální tuhost a minimalizovanou 
úroveň hlučnosti i vibrací, a to také díky aplikaci 119 metrů lepených 
spojů, což je o 560 % více než u předchozí generace.

 Komponenty tvářené za tepla 

Komponenty tvářené za tepla jsou použity v 16 nejvíce zatěžovaných 
oblastech, což představuje 320 % nárůst v porovnání s předchozím 
modelem. Vyztužení skeletu karoserie zvyšuje ochranu posádky 
při nárazu, zlepšuje jízdní dynamiku a přispívá k tišší jízdě.

 Vyspělé vysokopevnostní ocele 

Zcela nová Optima používá více než 50 % vyspělých vysokopevnostních 
ocelí AHSS, což odpovídá 150 % nárůstu v porovnání s předchůdcem. 
Nová prstencová struktura za zadními sedadly pod vodorovnou odkládací 
plochou vymezuje otvor do zavazadlového prostoru a výrazně zvyšuje 
tuhost karoserie.

Skvělé nápady  
a úžasné materiály.
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Bezdotykové otvírání víka zavazadlového prostoru
Užívejte si praktického, bezdotykového otvírání víka 
zavazadlového prostoru – jednoduše přijdete k vozu, po dobu 
3 sekund počkáte v příslušné zóně s chytrým klíčkem a víko 
zavazadlového prostoru se automaticky otevře.

Dálkové ovládání oken
Všechna okna můžete 
dálkově otevřít nebo zavřít 
klíčkem, včetně aktivace 
bezpečnostní pojistky proti 
přivření, a to prostým 
stisknutím tlačítka po dobu 
tří sekund.

Mlhové světlomety LED
Elegantní a praktické 
mlhové světlomety LED 
vpředu osvětlují vozovku 
i za snížené viditelnosti 
(dle úrovně výbavy).

Uvítací osvětlení
Vnější i vnitřní osvětlení 
reaguje na Váš chytrý 
klíček a rozsvícením 
Vás přivítá zpět 
ve Vašem voze.

Bodové svítilny LED
Díky jasnému světlu 
bodových svítilen LED 
s dlouhou životností, 
uložených ve stropní 
konzole, které jsou součástí 
výbavy s panoramatickým 
střešním oknem, budete mít 
dokonalý přehled o všech 
věcech v interiéru.

Zcela nová Optima je navržena s maximální pozorností věnované 
každému detailu, včetně všech povrchových úprav, a také diky 

mnoha důmyslným prvkům výbavy. Proto pokud hledáte další 
způsoby, jak si užívat každou jízdu, můžete se navíc rozhodnout pro 

mnoho lákavých prvků výbavy na přání.

Zadní sedadla dělená 
v poměru 60 : 40
Díky zadním sedadlům, 
která jsou dělená a sklopná 
pro zvětšení zavazadlového 
prostoru, nebudete mít 
problém vytvořit více 
prostoru pro cestující 
nebo zavazadla. 

Žádný detail  
není příliš malý.
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Clona pro zadní okno
Stahovatelná clona pro 
zadní okno chrání cestující 
a zavazadla před světlem 
a teplem v horkých letních 
dnech.

Elektrická parkovací brzda
Zajistěte zaparkované 
vozidlo stisknutím tlačítka. 
Elektrická parkovací brzda 
informuje o své aktivaci, 
abyste měli naprostý pocit 
jistoty.

USB nabíječka a zásuvka 
vzadu
Cestující si snadno mohou 
nabíjet svá elektronická 
zařízení díky USB nabíječce 
a 12V zásuvce na středové 
konzole vzadu.

7stupňová dvouspojková automatická převodovka DCT 
Sedmistupňová převodovka DCT nabízí hladké a bleskurychlé 
řazení a nižší spotřebu paliva v porovnání s běžnou 
automatickou převodovkou.  6stupňová manuální 
převodovka  Hospodárná šestistupňová mechanická 
převodovka Vám umožní využívat vysoký točivý moment 
pro zrychlení a sportovní jízdu.

Automatické odmlžování
V chladném nebo vlhkém 
počasí rychle zbavíte okna 
zamlžení, abyste měli ničím 
nerušený výhled.

Vyhřívaný volant
Vyhřívaný volant zpříjemní 
řízení v chladném zimním 
počasí (dle úrovně výbavy).

Panoramatické střešní okno
Široké, panoramatické střešní okno zpříjemní cestování čerstvým vzduchem a záplavou 
světla. Elektrické ovládání umožňuje snadné otvírání a zavírání (na přání).

Pádla pod volantem pro manuální řazení  Automatická 
převodovka umožňuje bleskurychlé manuální řazení pádly 
pod volantem, v dosahu Vašich prstů.

Multifunkční volant  Nastavte si hlasitost, přelaďte stanici 
– díky praktickým multifunkčním ovládacím prvkům 
nemusíte přitom vůbec dávat ruce z volantu.

Dvouzónová, zcela automatická klimatizace 
Standardně dodávaná dvouzónová, zcela automatická 
klimatizace nabízí oddělené nastavení teploty pro řidiče 
a spolujezdce, aby byl zajištěn komfort pro všechny 
cestující.

Vstupy USB
Připojte si prostřednictvím 
vstupů USB vícero zařízení, 
jako jsou například paměťová 
zařízení typu flash. 
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Černý jednobarevný interiér

Interiér v sytém, ale jemném odstínu černá Saturn s jednobarevnou přístrojovou deskou, 
sedadly čalouněnými černou kůží a kovovými ozdobnými prvky.

Standardní černé látkové čalounění
Černé polokožené čalounění 
(dle úrovně výbavy)

Černé kožené čalounění (dle úrovně výbavy)

Každé rozhodnutí bude dobré.
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Béžový dvoubarevný interiér Šedý dvoubarevný interiér

Na sedadla čalouněná kůží v příjemném béžovém odstínu, s béžovými 
prostředními plochami výplní dveří, navazují spodní část přístrojové desky 
a loketní opěrka na konzole. Na černou horní část přístrojové desky a horní 
částí prahů dveří, navazují černé prostory pro nohy, spodní část palubní desky 
a spodní částí dveří a kovovými ozdobnými prvky.

Sedadla čalouněná kůží v příjemném šedém odstínu, s šedými prostředními 
plochami výplní dveří, spodní částí přístrojové desky a loketní opěrkou 
na konzole, černou horní částí přístrojové desky a horní částí prahů dveří, 
černým prostorem pro nohy, spodní částí palubní desky a spodní částí dveří 
a kovovými ozdobnými prvky.

Béžové kožené čalounění  
(dle úrovně výbavy)

Šedé kožené čalounění  
(dle úrovně výbavy)

Šedé polokožené čalounění  
(dle úrovně výbavy)

Standardní šedé látkové čalounění

Béžové polokožené čalounění  
(dle úrovně výbavy)

Vyberte si pro zcela nový model Optima barvu interiéru, materiály a ozdobná 
obložení. Se třemi různými sofistikovanými variantami interiéru nemůžete 
udělat chybu.
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Díky svěžím, barevným kombinacím exteriéru 
a interiéru dáte o sobě vědět – způsobem přesně 

podle Vašich představ.

Maska chladiče

Světlomety

Kola

Maska chladiče s chromovaným 
povrchem pro ještě sportovnější 
vzhled.

Zadní sdružené svítilny LED.

Zadní sdružené svítilny 
s žárovkami

Maska chladiče (Business Line) 
s leskle černou povrchovou 
úpravu.

Projektorové světlomety 
s dvojitou optikou

Jednoduché projektorové 
světlomety se světly LED  
pro denní svícení (Business Line)

16“ kola z lehké slitiny, 
s pneumatikami  
215/60 R 16

17“ kola z lehké slitiny, 
s pneumatikami 215/55 
R 17

18“ kola z lehké slitiny 
s pneumatikami  
235/45 R 18

Bílá Snow White Pearl [SWP] Šedá Moss Grey [M5G]

Bílá Clear White [UD] Červená Temptation Red [K3R]

Stříbrná Silky Silver [4SS] Modrá Gravity Blue [B4U]

Černá Aurora Black Pearl [ABP] Hnědá Pluto Brown [G4N]

Šedá Platinum Graphite [ABT]

Barvy karoserie

Užijte si širokého výběru barev 
karoserie, který zahrnuje jeden 
nemetalický, dva perleťové a šest 
metalických laků. Díky třem zcela 
novým metalickým lakům máte 
nyní ještě větší výběr.

Dodejte exteriéru  
výjimečný náboj.
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Rozměry (mm) 18" - kola Technické údaje (mm)

Jako řidič vozu Kia se stanete součástí rozsáhlejšího  
hnutí, které se snaží nalézt ekologicky kompatibilnější  

způsob života na planetě, kterou sdílíme.

Pro společnost Kia Motors je péče o naši planetu a její 
lidstvo, nejvyšší prioritou. Toto úsilí se nepřetržitě 
snažíme přeměňovat v hmatatelné výsledky. Naše dílčí 
značka EcoDynamics, zavedená v roce 2009, označuje 
nejekologičtější vozy v každé modelové řadě Kia 
a zahrnuje naše technologie pro snižování spotřeby paliva 
a emisí, jako jsou hybridní, elektrické a vodíkové pohony, 
včetně palivových článků.

Pracujeme na vybudování systému čisté výroby, 
zvyšujeme míru opakovaně využívaných surovin, vyvíjíme 
vozidla s ohledem na jejich pozdější likvidaci a zvyšujeme 
energetickou hospodárnost. Zároveň používáme 
více a více ekologických materiálů, včetně biologicky 
odbouratelných materiálů a technologií inspirovaných 
živou přírodou, kdekoli je to jen možné. 

Tímto způsobem se snažíme snižovat spotřebu energie 
a bojovat proti změně klimatu. Pokud s námi sdílíte tento 
přístup k ochraně životního prostředí a zajištění lepší 
budoucnosti pro všechny, máme vozidlo přesně pro Vás. 

Délka/Šířka/Výška (mm) 4 855/1 860/1 465

Rozvor náprav (mm) 2 805

Rozchod kol vpředu/vzadu (mm)
16": 1 614/1 621  

(17": 1 602/1 609; 18": 1 597/1 604)

Přední/zadní převis (mm) 965/1 085

Minimální světlá výška (mm) 135

Poloměr otáčení (m) 5,45

Maximální zatížení střechy (kg) 100

Objem zav. prostoru min/max VDA (l) 510

Objem palivové nádrže (l) 70

1 
46

5

1 860
4 855
2 805965 1 085

1 860

1 
46

5

1 860
4 855
2 805965 1 085

1 860

1 
46

5

1 860
4 855
2 805965 1 085

1 860

Ohleduplné 
automobily.
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7letá záruka na celý vůz
U všech modelů Kia poskytujeme 7letou záruku na nový vůz 
s omezením na 150 000 km (bez omezení ujeté vzdálenosti 
do 3 let od uvedení vozu do provozu; 150 000 km 
od čtvrtého roku). Tato záruka na celý vůz je zdarma 
a je přenositelná na následující majitele za předpokladu 
pravidelné údržby v souladu s doporučeným plánem údržby.

5letá záruka na lak a 12letá záruka proti prorezavění
Velmi kvalitní lak karoserie zajistí Vašemu novému vozu Kia 
dlouhodobou ochranu a lesk. K tomu poskytujeme vynikající 
protikorozní ochranu a 12letou záruku proti prorezavění 
zevnitř ven.

Zůstaňte v kontaktu se značkou Kia
Nejnovější zprávy naleznete na www.kia.com. 
Získejte více informací o značce Kia a naší atraktivní paletě 
nových modelů. Přečtěte si aktuální zprávy o pokroku 
ve vývoji pohonů na alternativní paliva, například o LPG, 
hybridních systémech a palivových článcích. Můžete také 
sledovat, na čem pracuje naše ekologické výzkumné 
středisko. 

Podporujeme také významné sportovní akce: Kia je 
oficiálním partnerem UEFA a FIFA. Sponzorujeme Australian 
Open a tenisovou hvězdu Rafaela Nadala.

Financování 
Váš nejbližší prodejce Kia Vám pomůže sestavit plán 
financování, který nejlépe vyhoví Vašim potřebám. 
Požádejte ho o podrobné informace.
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7letá záruka Kia
na nový vůz s omezením na 150 000 km. Platí ve 
všech členských státech EU (plus Norsko, Švýcarsko, 
Island a Gibraltar), v souladu s místní legislativou.



www.kia.com

Oficiální dovozce:
KIA MOTORS CZECH s. r. o.
V Oblouku 128, 252 43 Čestlice
kia-info@kia.cz, www.kia.com

K15.01238

Veškeré informace a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou 
se změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k omezení 
tisku se vyobrazené barvy karoserie mohou mírně lišit 
od skutečných barev. Obraťte se prosím na svého nejbližšího 
prodejce Kia, který Vám ochotně poskytne aktuální informace. 
Dovozce neodpovídá za rozdíly mezi uvedenými informacemi 
a skutečností.

Váš prodejce Kia:


