ЦЕНОВА ЛИСТА

P

Модел / Двигател
OPTIMA GT 2,0T

P

OPTIMA_SW GT 2,0T

Макс. Мощност Скоростна кутия
245 hp
6-степенна Автоматична
245 hp

6-степенна Автоматична

Задвижване
FWD предно предаване

Купе
Седан

Врати
4 Врати

Януари - Юни 2017
SX
GTX
Цени:
71 940 78 960

FWD предно предаване

Комби

5 Врати

75 180 82 200

ОБОРУДВАНЕ
Оборудване "SX"
Интериор:
Двузонов Климатроник
"Auto De-Foger" Система против замъгляване на челното стъкло
Волан с регулиране по височина и дълбочина, с R-MDPS Електроусилвател
Кожен салон и таван облицован в Черен велур
"GT" интериор със Спортни седалки в перфорирана кожа и "GT" лого
Преден подлакътник и средна част на вратите облицовани в кожа
D-образен спортен мултифункционален волан с "Paddle Shifter" система и перфорирана кожа
"Super Vision" километражи с 4,3" Цветен TFT LCD дисплей, с "GT" спорт режим
Спортен дизайн на арматурното табло с вграден декоративен шев
DMS (Drive Mode Select) система за настройка на автомобила: волан, скорости и амортесьори
"Electric Sound Generator" генератор на спортен звук в интериора с управление от DMS
"Cruise Control" + "Speed limiter" системи за контрол на скоростта
8.0" Навигационна система с RDS Radio+MP3+"TomTom WIFI Service" и " Android auto"
"Real time" функция на навигацията с инфромация за: трафик, камери за скорост и времето
7-годишни безплатни ъпдейт-а на навигационната система
"Harman/Cardon" премиум саунд аудио система с 590W външен усилвател и 8" Sub-woofer
"QuantumLogic" - 7.1-ch, 3D саунд система, създаваща "Surround" ефект от всеки формат
"Clary-Fi" технология за подобряване на качеството на звука при декомпресиране на MP3
USB+AUX - входове за външни устройства
"Bluetooth" Хендс фрий система с управление от волана
"Piano-Black" интериорна декорация: Централна конзола и панели на вратите
Декоративни прагове за купето от неръждаема стомана с "KIA" лого
Спортни педали с неръждаемо метално покритие
"SMART KEY" Система за безключов достъп със "START/STOP" бутон за двигателя
"EPB" Електрическа ръчна спирачка
Електрически стъкла - предни и задни с "Auto" функция и Дистанционен контрол
Щори за допълнително затъмняване на стъклата на задните врати
Ел. регулиране на седалката на Водача в 8 посоки + 4-посочна ел. лумбалната опора
Седалка на предния пасажер с механично регулиране в 6-посоки
Подгряване на предните седалки
Подгряване на задните седалки - Лява и Дясна
Подгряване на Волана
"Хром" пакет за интериора
Средна конзола с алуминиево покритие
Жабка с осветление и заключване
Светлинен асистент: Автоматични фарове + "Escort" функция на светлините
Електро-хроматично оледало за обратно виждане
Безжично индукционно зарядно устройство за мобилен телефон
12V извод на централната конзола
12V извод за 2-ри ред места + USB порт за зареждане на мобилни устройства
Въздуховоди за 2-ри ред места
Джобове в облегалките на предните седалки
Преден подлакътник с отделение за предмети
Заден подлакътник с вградени поставки за чаши
Таванна конзола с лампи за четене и държач за очила
Сенници с вградени огледала, с осветление и плъзгащи разширения
Централна лампа за осветление на интериора
Поставка за чаши отпред
Джобове в корите на вратите - предни и задни
6:4 делими, падащи задни облегалки / 4:2:4 при Sportswagon
Багажно отделение с Дистанционно отваряне, Осветление и куки за укрепване
"Cargo Rail System" релсова система - органайзер на багажното пространство (само за SW)
Товарен протектор на багажника от Неръждаема стомана (само за SW)
Оборудване "GT" - включва оборудването на "SX" със следните допълнения/промени:
Интериор:
"Smart Cruise Control" система за контрол на скоростта и Дистанцията
"Around View Monitor" система от 4 камери за наблюдение на 360 o около автомобила
Вентилирани предни седалки с функции Охлаждане и Отопление
IMS (Integrated Memory System) Мемори пакет за шофьорската седалка и огледалата
Ел. регулиране на седалката на пасажера в 8 посоки
Ел. лумбална опора за седалката на предния пасажер
LED спот лампи за четене на предните места (в комбинация със Стъклен покрив)
DAB (Digital Audio Broadcast) цифров тунер на навигацията за аудио честоти
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ:
ОПЦИЯ:
Боя Металик или Перлен ефект
Алармена система

Екстериор:
18-инчови Алуминиеви джанти с "GT" дизайн и гуми 235/45 R18
LED фарове с AFLS (система за следене на посоката в завой)
Фарове с технология против замъгляване + система за почистване
Автоматино регулиране на фаровете по височина
LED Дневни светлини - Вградени в основния фар
Ел. Сгъваеми и Отопляеми странични огледала с вградени LED мигачи
Соларни стъкла + Хидрофобни стъкла на предните врати
"De-icer" система за подгряване на предните чистачки
"Хром" пакет за екстериора: ръкохватки и лайсни над прозорците
Подгряване на задното стъкло с таймер
LED задни светлини
LED Трети стоп
Калобрани - Предни и Задни
"Smart Power Tailgate" 5-та врата с автоматично отваряне (само за SW)
Задна чистачка (само за SW)
Спортни предна и задна броня с "GT" дизайн и хромирани отвори
Спортна радиаторна решетка с покритие "Хром"
Спортна изпускателна система с двоен ауспух и хромирани накрайници
Спортни странични прагове в цвят "Piano-Black"
Спирачни апарати в Червен цвят на 4-те колела
"Shark-Fin" GPS антена за навигацията
Спойлер на 5-тата врата (само за SW)
Надлъжни рейки на покрива - Сребрист цвят (само за SW)
Тонирани стъкла
Сигурност:
Парктроник - Преден и Заден
SPAS (Smart Park Assist System) Асистент за автоматично паркиране
Камера за движение на заден ход
LKAS (Lane Keeping Assist) система за следене на пътното платно
TSR (Traffic Signal Recognition)+SLIF (Speed Limit Information Function)
Сензор за дъжд - автоматични чистачки
Спортна спирачна система с Вентилирани дискове отпред и отзад
ABS (Anti-lock Brake System) + BAS (Brake force Assist System)
ESC (Electronic Stability Control) + VSM (Vehicle Stability Management)
HAC (Hill-start Assist Control)
ESS (Emergency Stop System)
TPMS Система за контрол на налягането в гумите
Независимо окачване - "McPherson" отпред и "Multi-Link" отзад
"Sachs" спортна система на окачването с ECS (Електронен контрол)
Фронтални въздушни възглавници за водача и предния пасажер
Предни странични въздушни възглавници - за торса
Странични въздушни възглавници тип "Завеса" за предни и задни врати
Въздушна възглавница предпазваща колената на водача
Автоматично заключване на вратите при движение
Сензор за автоматично отключване на вратите при удар
"ISO Fix" - система за закрепване на детски седалки на задния ред
BSA (Battery Saving System) система предпазваща акумулатора
Индикатор за ниско ниво на течноста за чистачките
"Tire Mobility Kit" ремонтен комплект за гуми с компресор и пяна
Имобилайзер

Екстериор:
Стъклен покрив с Електрически Люк - Панорамен
HBA (High Beam Assist) - Автоматични дълги светлини
"Privacy glass" фабрично затъмнени задни стъкла (само за SW)
Сигурност:
AEB (Assist Emergency Braking System) със City/Urban/Pedestrian режим
FCWS (Front Collision Warning System)
BSD (Blind Spot Detection) - Система за контрол на мъртвата зона
"Rear Cross Traffic Alert" предупреждение за напречен трафик отзад
ЦЕНА НА ОПЦИЯТА
"SX"
"GT"
946
946
300
300

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА В ЛЕВА С ДДС.

СРОК НА ДОСТАВКА: Ако автомобилът не е наличен, времето за доставка е между 30 и 150 дни. Моля свържете се с нашите Консултанти за детайли.
ГАРАНЦИОНЕН СРОК: до 7 години / до 150 000 км, според предписанията на завода производител, описани в сервизната книжка.
- На основание чл.7, ал.1 от ПМС 137 при продажба на автомобил допълнително се заплаща еко такса в размер на 138 лв. с ДДС.
0700 14 777 - KIA MOTORS BULGARIA - www.kia.bg; regional contacts: 02/9628402; 032/945510; 042/655001; 0431/63047; 044/667716; 052/500333;
052/554045; 054/830971; 056/874274; 062/600397; 066/861616; 082/839999; 064/800862; 06357/2800;

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
РАЗМЕРИ
Екстериор (mm)

Дължина x Широчина x Височина
Междуосие

Минимален просвет (mm)
Минимален диаметър на завой (m)
Обем на багажника по VDA (Ltr)
ДВИГАТЕЛИ
Общи характеристики

Хибридна система / комбинирано

Минимум (Багжно пространство)

Тип на двигателя
Работен обем (cc)
Диаметър и ход на буталото (mm)
Компресия
Макс. мощност(ps / rpm)
(kW / rpm)
Върт. момент (Nm / rpm)
Макс. мощност(ps / rpm)
(kW / rpm)
Върт. Момент (Nm / rpm)

Система за Газоразпределение
Система на впръскване
Гориво
Ниво на вредни емисии
ТРАНСМИСИЯ
Скоростна кутия

Пред. числа

Съединител
ТЕГЛО

Тип

1ва
2ра
3та
4та
5та
6та
Задна

Собствено тегло (kg)
Тегло - Пълен (kg)
Доп. тегло за теглене (kg)

Мин.
Без спирачки!
Със спирачки!

ДИНАМИКА
Макс. скорост (km/h)
Макс скорост на елктродвигателя (km/h)
Макс. пробег в ел. режим (km)
Ускорение (sec)
0 → 100 km/h
80 → 120 km/h
Спирачен път (с ABS)
100 → 0 km/h (m)

SEDAN
2,0T 6AT
4855 x 1860 x 1455
2805
125
10.9
510
SEDAN
2,0T 6AT
I4
1 998
86 X 86
10.0
245 / 6000
180 / 6000
353 / 1350~4000
....
....
....
DOHC 16V, Dual CVVT
GDI /Direct Injection/
95H Безоловен бензин
EURO 6
SEDAN
2,0T 6AT
4.766
2.946
1.917
1.420
1.000
0.772
3.393
Torque Converter
SEDAN
2,0T 6AT
1580
2120
700
1400
SEDAN
2,0T 6AT
240
....
....
7.4
3.7
35.3

SPORTSWAGON
2,0T 6AT
4855 x 1860 x 1460
2805
125
10.9
552
SPORTSWAGON
2,0T 6AT
I4
1 998
86 X 86
10.0
245 / 6000
180 / 6000
353 /1350~4000
....
....
....
DOHC 16V, Dual CVVT
GDI /Direct Injection/
95H Безоловен бензин
EURO 6
SPORTSWAGON
2,0T 6AT
4.766
2.946
1.917
1.420
1.000
0.772
3.393
Torque Converter
SPORTSWAGON
2,0T 6AT
1605
2190
700
1400
SPORTSWAGON
2,0T 6AT
232
....
....
7.6
3.8
35.3

SEDAN
2,0T 6AT
70
11.8
6.1
8.2
....
275
142
191

SPORTSWAGON
2,0T 6AT
70
11.8
6.1
8.2
....
275
142
191
Интериор /Код/

РАЗХОД НА ГОРИВО & CO2
Резервоар:
Разход на гориво (L/100km)

Консумация на Ел. Енергия
Емисии CO2 (g/km)

Вместимост (L)
Градско
Извън-Градско
Комбиниран
Комбинирано (Wh/Km)
Градско
Извън-Градско
Комбиниран

ЦВЯТ/Код/

Clear White /UD/

Snow White /SWP/

Silky Silver /4SS/

Aurora Black /ABP/

Pluto Brown /G4N/

Platinum Graphite /ABT/

Temptation Red /K3R/

Gravity Blue /B4U/

Черен /WK/

Червен - двуцветен /RCP/

※ ВАЖНО: Спецификацията може да бъде променена от завода производител по всяко време, без предупреждение!
- Всички посочени данни са предоставени от производителя и се отнасят за продуктовата гама глобално. Те могат да варират за различните райони и нива на оборудване.
За това най-учтиво Ви молим, преди подписването на договор да потърсите подробна информация от нашите консултанти за параметрите, които са важни за Вас
- На представянето на автомобила влияние оказват: качеството на горивото; редовната поддръжка съгласно предписанията; стилът на управление; натоварването и други...
Всички посочени данни и цени са валидни в момента на печатането. КИА МОТОРС България АД си запазва правото да прави промени без предварително уведомление.

0700 14 777 - KIA MOTORS BULGARIA - www.kia.bg; regional contacts: 02/9628402; 032/945510; 042/655001; 0431/63047; 044/667716; 052/500333;
052/554045; 054/830971; 056/874274; 062/600397; 066/861616; 082/839999; 064/800862; 06357/2800;

