
de nieuwe Kia 



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

Het leven is spectaculair. Het is kleurrijk, 
onvoorspelbaar en spannend in al zijn facetten. 
Wat er ook gebeurt, waar je ook heen gaat en wat 
je ook gaat ontdekken, Kia is erbij. 

Bij Kia bouwen we graag aan een betere 
toekomst. Daarom ontwikkelen en bouwen wij 
auto’s waarmee jij de wereld kunt verkennen, 
dichtbij of ver voorbij de horizon. Prachtige auto’s 
met geavanceerde technologieën en slimme 
oplossingen. Auto’s met onze unieke zeven jaar 
garantie, als ultiem bewijs van onze buitengewone 
kwaliteit. Bij alles wat we doen staat er altijd maar 
één doel centraal: jouw verwachtingen overtreffen. 
Wij noemen dat ‘The Power to Surprise’. 

We nodigen je uit om deze Kia Optima eens goed te 
bekijken. Zodat wij je opnieuw kunnen verrassen.



      

Innovatie in al zijn vormen.
Opvallend design. Innovatieve technologie. Maximaal comfort. De nieuwe Kia Optima familie bestaat 

uit een serie unieke modellen. Iedere Optima is veelzijdig bruikbaar, of je hem nu zakelijk, met je gezin 
of gewoon voor je plezier rijdt. Of je nu kiest voor de verfijnde Sedan, de ruimtelijke Sportswagon of 

de milieuvriendelijke Plug-in Hybrid: de kwaliteit, stijl en comfort maken iedere reis een feestje. 
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 Met een dynamisch profiel en een indrukwekkend sportief karakter presenteert de Optima 
een hele nieuwe kijk op het segment. Prachtige LED-achterlichten, elegante spoilers en chromen 

accenten rond de uitlaat en bumper benadrukken zijn goede looks. De niet te missen  
18" lichtmetalen velgen maken het plaatje compleet. 

Stoer. En stijlvol.

6 7



Strakke lijnen, verfijnd design en een zelfverzekerde stijl: dat is de nieuwe Kia Optima. Kijk dichterbij en zie 
een hele serie innovatieve ideeën. De lange wielbasis zorgt voor meer stabiliteit, comfort, handling en 
ruimte. De typische tiger nose grille geeft hem een onmiskenbare look. Het unieke koplampdesign en 
de chromen accenten op de luchtinlaten en de ramen maken zijn stijlstatement compleet.

De opvallende hightech koplampen hebben een stoer design met LED-lampen die voor optimale 

zichtbaarheid onderweg zorgen. Adaptieve bochtenverlichting optimaliseert je zicht door de lichten mee 

te laten draaien met de bocht.

Een eerste indruk die je bijblijft.
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Ontdek een wereld van comfort in de Optima. Mooie soft-touch materialen verleggen de 
grenzen van verfijning, terwijl de hoogglans zwarte highlights het interieur een stemmig en 

stijlvol accent geven. In de slim ontworpen, bestuurdergerichte middenconsole vind je alles 
precies waar jij het verwacht.

Cool, kalm en comfortabel.
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 Het soft-touch interieur van de Optima is gemaakt voor ruimte 
en comfort. De royale afmetingen geven je alle bewegingsvrijheid 

om optimaal te genieten van je reis. Slimme oplossingen zoals 
geventileerde stoelen die de posities van twee bestuurders opslaan, 

houden je koel en comfortabel. En dankzij verbeterde geluidswering is 
het in de cabine van de Optima altijd rustgevend stil.

1. Elektrisch verstelbare voorstoelen De achtvoudig elektrisch verstelbare voorstoelen 

hebben viervoudige lendenondersteuning voor de bestuurder en tweevoudige 

lendenondersteuning voor de passagier.

2. Verwarmde en geventileerde stoelen Houden je warm in de winter en koel in de zomer.

3. Stoel met geheugenfunctie Je auto delen zonder steeds je stoel, stuurwiel en zijspiegels te 

moeten verstellen: de geheugenfunctie slaat de stoel- en spiegelposities gewoon voor je op.

Alle ruimte. En meer.
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 Het leven wordt zoveel leuker als je de ruimte hebt om er alles uit 
te halen. In de nieuwe Optima Sportswagon combineer je ruimte met 

flexibiliteit dankzij een royale kofferbak, veelzijdige one-touch neerklapbare 
bank en slimme interieurverhoudingen. Daarnaast heb je handige oplossingen 

zoals de opslagruimtes onder de vloer, een verstelbaar bagagerailsysteem en 
een slimme automatische achterklep die je handsfree opent.

1. Royale kofferbak met in 3-delen (40:20:40) neerklapbare achterbank Met een gescheiden 

achterbank die ook nog eens neer te klappen is hoef je nooit meer iets te laten staan.

2. Veiligheidsnet Houd grote items – en zelfs huisdieren – veilig in de achterbak met het veiligheidsnet.

Hiermee voorkom je dat ze onbedoeld in de cabine belanden.

3. Een slim bagagerailsysteem Dit veelzijdige systeem maakt gebruik van verticale rails waarop flexibele 

aluminium stangen bevestigd kunnen worden. Deze kunnen apart worden versteld en op verschillende 

afmetingen en eisen worden afgestemd. Ze worden geleverd met handige riemen waarmee je je boodschappen 

kunt vastzetten.

           

   Flexibel. Veelzijdig. 
Ruimtelijk.
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De Optima GT-Line toont de wereld graag zijn sportieve kant en opvallende details. Stoere  
LED-koplampen en achterlichten met een zwarte ring, specifieke dorpelafwerking, dubbele 

uitlaten en sportieve bumpers geven hem het kenmerkende karakter. Daarnaast zorgen de Kia 
tiger nose grille, 18" lichtmetalen velgen en stijlvolle luchtinlaten voor nog meer flair.

Sportief op de juiste plekken.
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Gemaakt om te verbazen.
Je hebt sportief, en je hebt de nieuwe Optima GT. Ontworpen om vanuit iedere hoek de 

aandacht te trekken heeft de GT scherpe contouren, een dynamische uitstraling en een hele 
serie unieke details zoals de opvallende dorpels. Een 2.0 T-GDi motorblok met met 245pk 

(180kW) maakt het pakket compleet: een winnende combinatie van prestatie en verfijning.
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 Zit je eenmaal in de strakke cabine van de Optima GT en GT-Line, dan stap je er niet graag meer uit. 
De stijlvolle soft-touch materialen bieden je comfort. In de Optima GT houdt de sportmodus op het 

display je up-to-date over snelheid, koppel en turbodruk. Al deze sportiviteit laat zich combineren met 
stijl: het D-vormige stuurwiel, de aluminium pedalen en de kenmerkende sportieve stoelen zijn maar een 

paar van de features die de GT’s zo bijzonder maken.  

1. Aluminium pedalen: stijlvol afgewerkt voor een verfijnde look.

2. Display met GT mode scherm: het 4.3" trip scherm presenteert snelheid, koppel en turbodruk in één oogopslag.

    

Sportief, ruimtelijk
en onweerstaanbaar.
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In de nieuwe Kia Optima kun je wat krachtbronnen betreft alle kanten op. Je hebt de keuze uit 
een verfijnde 1.7 dieselmotor met 141pk (104kW) of een 2.0 turbo benzinemotor met 245pk 
(180kW). Wat je ook kiest, je rijdt altijd soepel en stil.

1.  Zeventraps transmissie met dubbele koppeling  De dieselmotor heeft optioneel een zeventraps 

DCT voor nóg sportiever rijden (niet van toepassing op de GT).

2.  Handgeschakelde zesversnellingsbak Sneller, beter en soepeler: de zesversnellingsbak zorgt 

voor nog meer rijplezer. 

3.  Energie regeneratiesysteem ECO dynamics op de Optima bestaat uit het Energie 

regeneratiesysteem en een stop-/start systeem. Goed voor het milieu en goed voor 

je portemonnee: de brandstofbesparende, CO2-uitstootbeperkende ISG technologie 

bespaart brandstof door de motor uit te zetten als je stilstaat met je voet op de 

rem (automaat) of in neutraal je voet van de koppeling haalt (handgeschakeld). 

Het Energie regeneratiesysteem wordt geactiveerd als je je voet van het 

gaspedaal haalt. Het systeem gebruikt de normaal gesproken verspilde 

kinetische energie om de accu op te laden. ISG is standaard op zowel 7DCT 

automaat als handgeschakelde versies.

Slimme en soepele motoren.

GT krachtbron. 

Het indrukwekkend 2.0 T-GDI motorblok levert 245pk voor een 
high-performance, dynamische rijervaring.

Zestraps automatische versnellingsbak Accelereer soepel en snel 
dankzij de zestraps automatische versnellingsbak.
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De nieuwe Kia Optima Plug-in Hybrid maakt indruk. Als milieuvriendelijke hybride combineert hij een laag 
brandstofverbruik en lage uitstoot met heel veel klasse. Dynamische lijnen en sportieve verhoudingen zetten 

de toon, en dankzij aandacht voor ieder detail ziet hij er vanuit iedere hoek indrukwekkend en stijlvol uit.

1. Stekker: de Optima Plug-in Hybrid kan met bijgeleverde laadkabels opgeladen worden via een normaal stopcontact of 

bij een openbare laadpaal.  

2. LED-koplampen en een opvallend eco blue element in de tiger nose grille geven de auto een stoere voorkant en zorgen 

tegelijkertijd voor beter zicht en minder energieverbruik.

    

Milieubewust rijden heeft 
een nieuwe look.
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Next-level hybride prestaties.

De zeer indrukwekkende Optima Plug-in Hybrid bewijst dat minder uitstoot niet ten koste gaat van maximale 
prestatie. Dankzij zijn geavanceerde aandrijflijn combineert hij efficiency met dynamisch rijgedrag. Dit zorgt 
voor een snelle en soepele overgang van elektrische naar hybride (brandstof/elektrisch) aandrijving, zowel 
in stadsverkeer als op de snelweg. 

1. Navigatie display presenteert informatie zoals energiestroom, rijstijl en efficiency.

2. Het supervision cluster toon je informatie over de huidige modus (hybride, elektrisch) en energiestroom.
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Het op de bestuurder gerichte interieur van de nieuwe Optima houdt je met een hele serie 
handige – en handsfree – features verbonden en up-to-date. Dankzij de draadloze oplader ben 

je altijd bereikbaar en het Harman/KardonTM geluidssysteem levert premium geluidskwaliteit. Met 
de keuze uit 7" of 8" navigatieschermen weet je altijd waar je naartoe moet en dankzij zeven jaar 

gratis kaart-updates heb je altijd de laatste info tot je beschikking.

1. Supervision display Het stoere supervision display heeft een 4.3" kleuren TFT-LCD dat aanpasbare essentiële 

gegevens presenteert, van gemiddeld brandstofverbruik tot zeer gedetailleerde routeinformatie.

2. Draadloos oplaadsysteem voor smartphones Geniet van het gemak van draadloos opladen. Leg gewoon je telefoon met 

Qi-technologie in de middenconsole en laad hem draadloos en probleemloos op.

3. Harman/KardonTM geluidssysteem Dit geavanceerde systeem met Clarify TechnologyTM levert een ongekende geluidskwaliteit. 

De sedan heeft een 10-speaker, 8" subwoofer systeem, terwijl de wagon het doet met een 8-speaker en 8" subwoofer systeem.

            

   Aan. Opgeladen. Altijd 
verbonden.
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Android AutoTM is ontwikkeld zodat jij je telefoon kunt gebruiken en toch je aandacht op de weg 
kunt houden. De simpele, intuïtieve interface biedt je toegang tot features als Google Maps, 
apps, muziek en stembediening, en organiseert informatie automatisch in simpele kaarten 
die verschijnen wanneer jij ze nodig hebt.

Apple CarPlayTM CarPlay TM is een slimme, veilige manier om onderweg je  
iPhone te gebruiken. CarPlay TM presenteert alles wat je nodig hebt in het 
display van de Optima, zodat je kunt navigeren, bellen en muziek kunt  
luisteren zonder je aandacht van de weg te halen.

   

Waar? Wanneer? Hoe?  
Dit is het antwoord.

Ons nieuwe navigatiesysteem met Kia Connected Services powered by TomTom maakt betrouwbare 
routeinformatie nu nog preciezer en beter. Het houdt je verbonden met de buitenwereld en presenteert meer 

nuttige informatie dan ooit. Het hart wordt gevormd door een WiFi-unit, die het gloednieuwe navigatiesysteem 
van de Optima via jouw smartphone met het internet verbindt om zo de data voor de livediensten binnen te 

halen.* Als een Kia navigatiesysteem binnen bereik is detecteert onze innovatieve Hotspot app dit via de Bluetooth 
van jouw Android telefoon. Hij maakt dan automatisch verbinding met WiFi en schakelt dit weer uit als de Bluetooth-

communicatie onderbroken of beëindigd wordt. 
.

1. Live traffic**:

Het navigatiesysteem presenteert zeer accurate Live Traffic 

informatie die iedere twee minuten geüpdatet wordt. Zo weet je  

altijd precies waar het soepel doorrijdt en waar je weg moet blijven. Als de 

boel vastloopt waarschuwt het systeem je en presenteert het alternatieve 

routes.

2. Local search:

Zoek je een sushibar, een supermarkt of een leuke plek om af te spreken, dan 

gebruik je Local Search. De database bevat 500 zoekcategorieën, 25.000 keywords  

en 250.000 plaatsen, zodat je altijd vindt wat je zoekt. Daarnaast kun je in het  

systeem in tien talen zoeken, ook in het buitenland.

3. Flitsers**:

Het systeem waarschuwt je voor flitsers, zowel mobiele als vaste, en voor milieuzones. Het 

systeem kan zelfs rekening houden met plekken waar veel ongelukken gebeuren en je hiervoor 

waarschuwen.

4. Weersverwachting

Wordt het tijdens je weekendje weg zonnig of gaat het regenen? Check de weersverwachting. Je 

toetst gewoon je bestemming in en krijgt een vierdaagse voorspelling, compleet met minimum- en 

maximumtemperatuur, windkracht en zon- en regenkans.

Kia Connected Services powered by:

 * Smartphone met data abonnement nodig om diensten te activeren. 
** Per land kunnen er wettelijke beperkingen gelden voor het gebruik van deze diensten.30 31



1. Autonome noodremassistentie

De autonome noodremassistentie detecteert zowel voertuigen die voor je rijden als overstekende voetgangers. Dankzij sensoren 

en een camera waarmee hij de afstand en de snelheid van voertuigen meet, geeft hij een waarschuwing als hij een potentieel 

gevaar detecteert. Als de bestuurder niet reageert, remt de auto automatisch om een ongeval te vermijden of beperken.

2. Adaptieve cruise control

Een sensor achter de grille meet de afstand tot het voertuig voor je en past indien nodig de snelheid automatisch aan om een 

veilige afstand te bewaren. Vervolgens brengt de adaptieve cruise control je weer op de ingestelde snelheid, zonder dat je hier 

iets voor hoeft te doen. Remt de auto voor je en komt hij binnen de veilige afstand, dan verlaagt het systeem de snelheid en stopt 

het indien nodig zelfs de auto.

3. Actieve rijbaanassistentie

Nooit meer onbedoeld buiten je rijbaan belanden. Zodra dit gebeurt stuurt de actieve rijbaanassistentie je terug naar de juiste 

positie op de weg.

4. Dodehoekassistentie

De dodehoekassistentie heeft radars die je blinde hoeken monitoren en je indien nodig met een lichtsignaal in je buitenspiegels 

waarschuwen voor voertuigen in je blinde hoek. Tegelijkertijd helpt Lane Change Assist jou veilig van rijbaan te wisselen. Het 

systeem detecteert en waarschuwt je voor auto’s die zich binnen een afstand van 70 meter bevinden op een parallelle rijbaan.

5. Snelheidsbordenherkenning

Snelheidsbordenherkenning geeft je alle informatie die je nodig hebt om je aan de snelheid te kunnen houden. De camera op de 

voorruit registreert de toegestane snelheid en inhaalbeperkingen op verkeersborden en presenteert deze informatie vervolgens 

duidelijk op het navigatiescherm en display.

In de nieuwe Kia Optima rijd je veilig en vertrouwd. Van innovatieve technologie die jou onderweg 
ondersteunt, tot actieve veiligheidsfeatures die zowel je passagiers als voetgangers beschermen – 

de Optima is gemaakt voor jouw gemoedsrust.

      

Geavanceerde features voor
jouw veiligheid.
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1. 360°-Camera

Bij snelheden onder de 20 km/u, combineert de 360°-camera vier groothoekbeelden (van camera’s op de voor-, zij- en achterkant 

van de Optima) om jou in vogelperspectief een beeld te geven van de ruimte om je heen. In de Optima Plug-in Hybrid is het zicht 

270°.

2. Slimme parkeerassistentie

De slimme parkeerassistentie maakt gebruik van sensoren om in te schatten of een parkeerplaats geschikt is. Bij voldoende 

ruimte manoeuvreert het systeem de auto vakkundig in het parkeervak. Het systeem is zowel geschikt voor fileparkeren als 

parallel parkeren. Het enige wat jij nog moet doen is gas geven en schakelen. En met de uitrij-functie ondersteunt de Optima je 

zelfs bij het wegrijden uit parallelle parkeerplekken.

3. Adaptieve bochtenverlichting

Nooit meer in het donker turen: dankzij de adaptieve bochtenverlichting draaien de dimlichten mee met de bocht, waardoor je 

zicht veel beter wordt. Het systeem houdt rekening met de snelheid en het gewicht van de auto en de ronding van de bocht.

4. Grootlichtassistentie

Een camera in de voorruit detecteert tegenliggers en de grootlichtassistentie schakelt vervolgens automatisch tussen  

grootlicht en dimlicht.

5. Kruisend verkeersdetectie

Geen verrassingen als je achteruit een parkeerplaats of oprit uitrijdt. Dit systeem waarschuwt je als er kruisend verkeer 

gedetecteerd wordt.

In de nieuwe Kia Optima kom je nooit voor verrassingen te staan. Met innovatieve features die 
jou onderweg ondersteunen, houdt hij je altijd up-to-date en optimaal beschermd.

    

Innovatieve ideeën en 
slimme ondersteuning.
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Panoramisch schuif-/kanteldak  Het brede, driedelige panoramische dak geeft een extra ruimtelijke dimensie. 
Elektrisch bediend, dus lekker makkelijk. Standaard vanaf DynamicLine.

 Je zult versteld staan van de aandacht voor details en de hoogwaardige afwerking 
van de Optima. Van ingenieuze features en subliem comfort tot een hele serie 

verleidelijke opties, je vindt alles wat je nodig hebt. En nog veel meer van wat je wilt 
hebben.

     

Alle opties aangevinkt.

Verwarmd stuurwiel 
Warm en comfortabel sturen in 
de winter, dankzij het optionele 
verwarmde stuurwiel.

Zonwering voor de achterruit 
Met de intrekbare zonwering voor 
de achterruit hou jij je passagiers en 
bagage koel op warme dagen.

LED-mistlampen  
Stijlvol en praktisch: de LED- 
mistlampen verlichten de weg voor 
je bij slecht zicht. Niet leverbaar op 
GT-Line, GT & Plug-in Hybrid.

Smart Key Het gemak van sleutelloos 
rijden: dankzij de Smart Key hoef je 
geen sleutel meer in een contactslot 
te steken. En met de start/stop knop 
start en stop je de motor eenvoudig 
met een druk op de knop.

Slimme welkomstverlichting  
De binnen- en buitenverlichting 
synchroniseren met je smart key 
en lichten op om je bij de auto te 
verwelkomen.

Stroompunt achterin 
Met de USB en 12V aansluitingen 
in de middenconsole achterin laden 
je passagiers probleemloos hun 
apparaten op.

Op afstand bediende ramen 
Open en sluit al je ramen met een 
afstandsbediende sleutel die je 
simpelweg drie seconden indrukt. 
Inclusief veiligheidsstop.

Dual-zone volledig automatische klimaatbeheersing 
Om iedereen comfortabel te houden biedt het standaard dual-zone 
automatische klimaatbeheersingssysteem gescheiden bediening voor wel de 
bestuurder als de passagier.

Schakelflippers Met de schakelflippers onder je vingertoppen schakel je 
razendsnel. Alleen leverbaar met automatische en dual-clutch transmissie.

Audio stuurwielbediening Met de handige afstandsbediening op het stuur 
verstel je het volume en wissel je van radiozender zonder je handen van het 
stuur te halen.

Automatische ontwaseming 
Als het koud of vochtig is, zijn je ramen in no-time helder.

Elektronische handrem 
Met een simpele druk op de knop 
zet je de Optima op de elektronische 
handrem. 

LED-leeslampjes  
Heldere, duurzame LED-leeslampjes 
in de dakconsole zorgen voor zicht 
in de cabine. Onderdeel van het 
panoramisch schuif-/kanteldak.

Verdeelde achterbank Voor maximale 
opslagcapaciteit is de achterbank 
van de Sedan en de SW verdeeld en 
volledig neer te klappen. De verdeling 
in de Sedan is 60:40, in de SportWagon 
40:20:40. Niet beschikbaar in de 
Optima Plug-in Hybrid.
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 Kies uit de verfijnde kleur-, materiaal- en afwerkingsopties van de nieuwe Optima. Wat 
het ook wordt, met drie stijlvolle interieurthema’s maak je altijd de juiste keuze!

Iedere keuze is de juiste.

Standaard zwart effen bekleding in stof-/kunstleder combinatie

Volledig lederen bekleding (standaard vanaf ExecutiveLine). 

GT & GT-Line interieurs

In de GT en GT-Line vind je een sportief stoeldesign met stoer zwart leer 

en rode stiksels. In de GT is met een GT logo op de stoel een extra touch 

aangebracht. 

Zwart leder met rode stiksels (GT en GT-Line)
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 Kies uit onze levendige en dynamische kleuren, een hele serie velgopties en  
stijlvolle afwerkingen en maak jouw Optima echt helemaal eigen.

Velgen

215/60R 16" Light Grey 
lichtmetalen velgen

235/45R 18" 
lichtmetalen velgen

GT / GT Line 18" 
lichtmetalen velgen

Plug-in Hybrid 17" 
lichtmetalen velgen

215/55R 17" Hyper 
Metallic Silver 

lichtmetalen velgen

Kleuren

Aurora Black 
(metallic)

Clear White (solid). Niet 
beschikbaar voor de  
Optima Plug-in Hybrid.

Gravity Blue  
(metallic)

Moss Grey 
(metallic). Niet 
beschikbaar voor 
de Optima Plug-in 
Hybrid.

Platinum Graphite 
(metallic) 

Pluto Brown (metallic). 
Niet beschikbaar voor de 
Optima Plug-in Hybrid.

Silky Silver 
(metallic)

Snow White Pearl 
(metallic)

Temptation Red 
(metallic)

Aluminium Silver (metallic). 
Alleen beschikbaar voor de 
Optima Plug-in Hybrid. 

     

Kleuren en stijlen: 
jouw persoonlijke touch.

Afmetingen (mm)Afmetingen Sedan (PHEV) in mm 

Afmetingen Sportswagon in mm

Totale lengte 4855

Totale breedte 1860

Totale hoogte 1465

Wielbasis 2805

Spoor (voor/achter) 1597/1604

Hoofdruimte (voor/achter) 1020/970

Beenruimte (voor/achter) 1155/905

Schouderruimte (voor/achter) 1475/1432

Heupruimte (voor/achter) 1423/1422

Inhoud kofferbak (l) 510 (PHEV 307)

Brandstoftank (l) 70 (PHEV 55)

Totale lengte 4855

Totale breedte 1860

Totale hoogte 1470

Wielbasis 2805

Spoor (voor/achter) 1597/1604

Hoofdruimte (voor/achter) 1020/970

Beenruimte (voor/achter) 1155/905

Schouderruimte (voor/achter) 1475/1432

Heupruimte (voor/achter) 1423/1422

Inhoud kofferbak (l) 552

Inhoud kofferbak bij neergeklapte stoelen 1686

Brandstoftank (l) 70
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Met Kia heb je heel veel 
om naar uit te kijken

7 jaar garantie 

Na talloze rigoureuze betrouwbaarheids- en duurzaamheidstests kunnen we op de 
nieuwe Kia Optima, net als op alle andere Kia-modellen, met trots een garantietermijn 

van 7 jaar aanbieden. Uniek in de branche. Elke nieuwe Kia profiteert van deze garantie van 
7 jaar of 150.000 km op een nieuwe auto (onbeperkt aantal kilometers voor de eerste 3 jaar, 

150.000 km vanaf jaar vier). Kijk voor de volledige garantievoorwaarden in het garantieboekje. 
Deze volledige garantie is gratis en 100% overdraagbaar op de volgende eigenaar, op voorwaarde 

dat de auto volgens de voorgeschreven onderhoudsintervallen wordt onderhouden. Hierdoor blijft 
de restwaarde van de auto hoog en is de auto zeer aantrekkelijk voor toekomstige kopers.

5 jaar lakgarantie en 12 jaar carrosseriegarantie 
De hoogwaardige lak zorgt ervoor dat jouw nieuwe Kia langdurig beschermd is en mooi blijft glanzen. Ook 

is de nieuwe Kia Optima voorzien van superieure corrosiebescherming, waardoor wij maar liefst 12 jaar 
garantie bieden tegen doorroesten van binnenuit.

Blijf op de hoogte van Kia 

Ga geregeld naar kia.com voor het laatste nieuws. Ontdek meer over Kia en over onze spannende nieuwe auto's. 
Lees alles over nieuwe technieken op het gebied van alternatieve brandstoffen, zoals vloeibaar gas, hybride 

technologie en brandstofcellen. Of ontdek waar ons milieuonderzoekscentrum op dit moment mee bezig is.

We zijn ook actief in de sportwereld: Kia is officieel partner van zowel de UEFA als de FIFA. Ook sponsoren we de 
Australian Open en toptennisser Rafael Nadal.

Kia Finance 

De plaatselijke Kia-dealer helpt je graag bij het opstellen van een financieringsplan op maat. Vraag je Kia-dealer om meer 
informatie.

Kia Autolease 
Jouw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om individuele leaseoplossingen. Kia Autolease biedt een breed en gevarieerd 

pakket van producten, zowel Full Operational Lease als Netto Operational Lease.

Kia zeven jaar garantie
De eerste drie jaar geldt geen kilometerbeperking,  
daarna geldt een maximum van 150.000 km.
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www.kia.com

KIA MOTORS NEDERLAND B.V.
De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van 
de auto’s zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. 
De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt 
verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien 
kunnen de auto’s op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, die niet leverbaar zijn op 
de Nederlandse markt. Neem voor actuele informatie contact op met de Kia-dealer.  
Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

ZKJFXX50SEP16   Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.


