


    Optima Sportswagon

Innovation har en form
Eleganta Kia Optima Sportswagon erbjuder en enastående kombination av distinkt utseende och 

kompromisslös komfort. Optima är en storkombi som har prisats för sin design, och klassledande 
säkerhetsfunktioner. För den miljömedvetna finns den även som Plug-In Hybrid med en räckvidd på 

hela 62 kilometer på el och 1120 km i hybridläge.
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Den dynamiska och sportiga profilen utgör ett fräscht tillskott i kategorin. Snyggt skulpterade 
baklyktor i LED, uttrycksfulla spoilers samt kromdetaljer som omger avgasrören och nedre delen 

av stötfångaren understryker det sportiga utseendet. Som kronan på verket har nya Optima 
försetts med 18" fälgar (beroende på utrustningsnivå) som designats specifikt för Optimas utseende 

och karaktär. 

     Exteriör design 

Djärv och vacker design
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Även om nya Kia Optima innehåller massor av ny spännande teknik och lösningar som gör din resa både 
komfortabel och säker, så är det kanske den atletiska designen som omedelbart drar blickarna till sig. De 
elegant sportiga linjerna kompletteras av en fantastisk detaljkvalitet som helt enkelt måste upplevas.

De högteknologiska strålkastarna i LED* har en distinkt och djärv design och ger kristallklart ljus över vägen, 

oavsett om vägen är rak eller svänger. Ljusets riktning anpassas nämligen utifrån vägens form. 

*beroende på version och utrustningsnivå.

Exteriör design

Ett första intryck som håller i längden
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När du stänger dörren om dig i Optima kommer du uppleva att stressen rinner av dig och 
ersätts av ett tillfredsställande lugn. Du kommer uppskatta det generösa utrymmet och 

alla smarta funktioner som förenklar din körning. Den helt nyutvecklade interiören har 
högkvalitativa soft-touch material och ljudisoleringen är väsentligt förbättrad. Beroende på 

utrustningsnivå finns Harman/Kardon® premium ljudsystem vilket erbjuder ett detaljrikt och 
fylligt ljud, som verkligen kommer till sin rätt i den ljudisolerade kupén.

     Interiör design

En riktig premium-upplevelse
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Optima GT Line och GT Line Plus är inte blygsamma och visar gärna upp sin sportiga sida. Det 
finns gott om detaljer som sticker ut och fångar ögat. Uttrycksfulla LED-strålkastare, baklyktor 

med svart ram, sidotrösklar, avgassystem med dubbla utblås och sportiga stötfångare bidrar till 
det distinkta och sportiga utseendet. Vidare är bilen utrustad med 18" lättmetallfälgar, sportiga 

luftintag på framflyglarna - att det är en Kia känns igen på den Kia-unika ”tigernos-grillen”.

     GT Line exteriör design

Ännu sportigare
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Livet blir mer spännande när man har full frihet att göra det bästa av det. Det 

redan generösa bagageutrymmet blir ännu större när du fäller sätena, antigen helt 

eller delvis. Har du behov av att fixera lasten kommer det praktiskta och justerbara 

lastfixeringssystemet väl till pass. Råkar du ha händerna fulla så öppnas bagageluckan 

automatiskt när du befinner dig bakom bilen (beroende på utrustningsnivå).

1.  40:20:40 fällbara säten.  Med baksäten som kan delas och fällas i sektioner och som 

dessutom gör bagagerumsgolvet helt plant, är det inga problem att få plats med lasten då 

volymen blir hela 553 liter (Sportswagon). Med baksätena nedfällda får du 1686 liter och ett i stort 

sett plant bagagerumsgolv. Optima SW Plug-In Hybrid: 440 /  1574 liter)**

2.  Ett säkerhetsnät* håller lasten på plats och hindrar effektivt föremål från att komma farande vid en 

eventuell hastig inbromsning.

3.  Ett justerbart lastfixeringssystem* i bagagutrymmet håller lasten på plats. Systemet består av två 

aluminiumstänger som kan justeras individuellt för att passa olika  storlekar på last och ändamål. 

*Beroende på utrustningsnivå.

**Avser lastvolym från lastgolv till bakre ryggstöds överkant. Inget extra förvaringsutrymme under golvet pga. 

hybridbatteriets placering. Ca. 56 liter mindre volym än Optima SW (bensin/diesel).

        Mångsidig och rymlig

 Flexibel och 
anpassningsbar
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Det förfinade chassit, de kraftigare främre kullagren och de större bakre
länkarmarna ger både en behagligare körupplevelse och full kontroll

oavsett väglag.

      Kontroll

I full kontroll

Elektronisk servostyrning
Det elektroniska servot svarar direkt på dina rattrörelser. Det ger 

en förfinad körkänsla och förbättrad kontakt med vägen.

Dynamiska stötdämpare

Stötdämparna regleras elektroniskt utifrån vägbanans 
egenskaper, bilens hastighet och de sammantagna 

körförhållandena. Den innovativa lösningen sitter i kolvens 
geometri, vilken minskar buller, reducerar vibrationer och 

garanterar en ännu högre komfort.

Elektriskt kontrollerad fjädring

Systemet anpassar till rådande väglag och korrigerar 
dämpningen för att ge dig de bästa möjliga förutsättningarna på 

vägarna. Finns som tillval på versioner med DCT växellåda.
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Nya Optima sätter ny standard i klassen, både för dig och dina medpassagerares säkerhet. 
Förbättringarna i karossens struktur inkluderar en smartare användning av material och 

ännu större fokus har lagts på att förbättra varje enskild detalj.

     Skydd

Med fokus på detaljer

Dynamiska stötdämpare

Stötdämparna regleras elektroniskt utifrån vägbanans 
egenskaper, bilens hastighet och de sammantagna 

körförhållandena. Den innovativa lösningen sitter i kolvens 
geometri, vilken minskar buller, reducerar vibrationer och 

garanterar en ännu högre komfort.

Smart fog

Tack vare användandet av 119 
meter strukturfog är nya Optima 

konstruktionsmässigt starkare och har 
minskade ljud-, vibration- och hårdhetsnivåer.

Värmepräglade komponenter

Komponenterna som ingår i karossens 16 mest utsatta 
områden värmepräglas, det är en ökning med 320 

procent jämfört med föregående modell. Dessa åtgärder 
ger karosstrukturen förbättrad krocksäkerhet, bättre 

köregenskaper och en tystare gång.

Höghållfasthetsstål

Nya Kia Optima är byggd av över 50 procent höghållfasthetsstål, 
en ökning med närmare 150 procent jämfört med den tidigare 

modellen. För att öka karossens styvhet är även själva 
konstruktionen förbättrad.

7 krockkuddar

För att skydda dig och dina 
passagerare har nya Optima 

krockkuddar i förarsätet och det 
främre passagerarsätet samt två 

sidokrockkuddar och två krockgardiner 
på sidorna. Till föraren finns även 

krockkudde för knän.
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Kia Optima Plug-In Hybrid sätter en ny standard i hur en mer miljövänlig bil kan se ut. Som Plug-In Hybrid är 

den snål på utsläpp och bränsle, men den är samtidigt generös vad gäller utrymme, komfort och utseende. De 

dynamiska linjerna och de sportiga dimensionerna sätter tonen, och drar uppmärksamheten till sig oavsett vilken 

vinkel du betraktar bilen i.

1. Laddningsuttag: Anslut laddaren till vanligt 220V hushållsuttag (laddare medföljer från fabrik) eller nyttja någon av 

de publika laddstationerna som finns på allt fler ställen. Laddning vid publika stationer kräver en snabbladdningskabel 

(tillbehör).

2. Främre LED-ljus: ger bättre sikt och lägre energiförbrukning.

     Plug-In Hybrid exteriör design

Miljövänlighetens nya utseende
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 Plug-in Hybrid

En rymlig klimatbonusbil
Det finns mycket att tycka om med Kia Optima Sportswagon Plug-In Hybrid! Du kan köra upp till hela 62 
kilometer på el och 1120 km i hybridläge, vilket ger dig låga pendlingskostnader. Dessutom reduceras 
koldioxidutsläppen vilket ger dig ett lågt förmånsvärde. För dig som låter känslorna styra räcker det att ta 
plats i den inbjudande kupén och uppleva känslan av att glida fram tyst, med fullständig kontroll.

1. Informationsdiplay visar uppgifter som energiflöde, körstil och effektivitet.

2.  Instrumentering visar information om pågående lägen (hybridläge, elläge) och energiflöde.

3. Rymligt bagageutrymme om 440 liter och med nedfällda säten får du in hela 1574 liter. Om 

bagageutrymmet ändå inte skulle räcka till är det skönt att veta att helt nya Kia Optima Sportswagon Plug-

In Hybrid kan dra släp på upp till 1500 kg.

*Extrautrustning
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Förarplatsen är designad för att fungera intuitivt och underlätta kontrollen av alla smarta 
funktioner. Den trådlösa telefonladdaren gör att du inte behöver ansluta sladd för att ladda 

mobilen och ljudsystemet från Harman/KardonTM erbjuder ett detaljrikt och fylligt ljud. Position 
och rutter presenteras kristallklart på en 7"eller 8" stor navigatorskärm* och tack vare 7 års fria 

kartuppdateringar** har du alltid korrekt och uppdaterad information till hands.

1. Harman/KardonTM premium ljudsystem*  Njut av ljud i världsklass. Med det avancerade ljudsystemet med Clarify 

TechnologyTM och 8 st högtalare samt 8" subwoofer. 

2. 4.3" TFT LCD-display* De snygga urtavlorna presenteras på en 4,3" TFT LCD-display. Den visar bl a genomsnittlig 

bränsleförbrukning och körinstruktioner från navigatorn.

3. Trådlös telefonladdare* Ladda en kompatibel smartphone trådlöst på centerkonsolens laddningsplatta som är placerad

framför växelspaken.

*Beroende på utrustningsnivå

**Som en del av Kias långtgående kvalitetslöfte får varje fordon med navigationssystem installerat från fabrik sex stycken, årliga, kartuppdateringar.

Anslutningar

   Ansluten och med full 
kontroll
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Android AutoTM har ett enkelt och intuitivt gränssnitt till din smartphone, där du får tillgång 
till funktionersom Google Maps, appar, musik och röststyrning. Informationen organiseras 
automatiskt till enkla ikoner som visas på bilens display just när de behövs.

CarPlayTM är ett smart och säkert sätt att använda iPhone medan du kör. Den 
tar allt du kan vilja göra på din telefon och visar på bilens display. Du kan få 
vägbeskrivningar, ringa samtal och lyssna på musik – utan att tappa fokus 
på vägen och bilkörningen
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  Kia Connected Services

När? Var? Hur?
Svaret finns här

Vårt nya navigationssystem och Kia Connected Services drivs av TomTom och tar tillförlitlig vägvisning 
till nästa nivå vad gäller noggrannhet och precision. Det hjälper dig att hålla kontakten med omvärlden och 

erbjuder mer praktisk information än någonsin. I systemets nav finns en WiFi-enhet som gör det möjligt att 
ansluta till Internet via smartphone*.

Kias innovativa Hotspot app använder din Android-telefons Bluetooth® för att känna av när ett Kia navigations-
system finns inom räckhåll. Den växlar sedan till hotspot för att ansluta till WiFi, och stängs därefter av igen när 

Bluetooth®-kommunikationen avbryts eller stoppas - vilket gör det ännu enklare att använda Kia Connected Services.

1

2

3

4

1. Trafikinformation i realtid**

Navigationssystemet ger mycket noggrann trafikinformation

som uppdateras varannan minut. Då vet du exakt var trafiken flyter  

på och vilka områden du bör undvika. När trafiken tätnar informerar  

systemet och föreslår alternativa vägar.

2. Hastighetskameror**

Du kommer också att uppmärksammas var det finns fasta hastighetskameror 

samt var det finns zoner med begränsat tillträde. Systemet varnar även för 

speciellt olycksdrabbade vägsträckor och platser.

3. Lokala sökningar

Om du letar efter en sushirestaurang, en mataffär eller en specifik plats så använder du 

funktionen för lokala sökningar. Databasen innehåller 500 sökbara kategorier, 25.000  

nyckelord och 250.000 platser. Dessutom kan du söka på tio olika språk, även när du  

befinner dig utomlands.

4. Väderprognos

Kommer din helg att vara solig eller regna bort? Säkrast är att kolla väderprognosen. Skriv in din

destination och få en fyra dagars sammanfattning med min- och maxtemperatur, vindhastighet och

utsikter för sol eller regn.

Kia Connected Services via

* Smartphone med täckning krävs för att aktivera tjänster. ** Juridiska begränsningar för dessa tjänster varierar beroende på land.
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1. Autobroms med fotgängarskydd*

Systemet upptäcker bilar och fotgängare som korsar din väg. Med hjälp av radar och kamera vet systemet hur nära det är till 

andra bilar, men också vilken hastighet de håller samt varnar vid risk för kollision. Om föraren inte hinner reagera, så bromsar 

bilen automatiskt. 

2. Adaptiv farthållare*

En radarsensor bakom grillen mäter avståndet till framförvarande fordon och håller automatiskt ett säkert avstånd, även om den 

förinställda hastigheten måste sänkas. När fordonet framför inte är kvar, återgår hastigheten till den förinställda.

* Beroende på utrustningsnivå

Bilderna ovan visar Sedan-versionen som inte erbjuds på den svenska marknaden.

Helt nya Kia Optima Sportswagon är utvecklad för att du ska känna förtroende för bilen och 
lita på att dess säkerhetsfunktioner som hjälper dig i alla lägen. Där finns innovativ teknik som 

aktivt assisterar dig på vägen och flera säkerhetsfunktioner som syftar till att skydda dig, dina 
passagerare och medtrafikanter.

       Förarstöd och aktiv säkerhet

Säkerhet och intuitiv intelligens
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3.Aktivt filövervakningssystem*

Filövervakningssystemet förhindrar att du hamnar på fel kurs om du tillfälligt skulle tappa koncentrationen. En kamera övervakar 

bilens position i förhållande till filen du kör i. Om nödvändigt varnas du genom ett ljud och bilen styr automatiskt tillbaka in i filen.

4. Dödavinkelvarning och filbytesassistans*

Radarsensorer håller koll på dina döda vinklar. Om ett fordon håller på att passera, varnas du via blinkade ljus i sidospeglarna så 

att du enkelt kan anpassa din körning därefter. Filbytesassistansen hjälper dig att byta körfält på ett säkrare sätt. Systemet 

upptäcker och varnar när bilar upp till 70 m ifrån närmar sig i parallella körfält.

5. Skyltskanning*

Tillsammans med navigationssystemet används en kamera som läser av hastighetsskyltar längs vägen, dessa presenteras

visuellt på bilens display så att du hela tiden vet vilken hastighet som gäller.
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1. Parkeringsassistans*

För att hjälpa dig parkera så finns ultraljudssensorer på de främre och bakre stötfångarna, dessa varnar för eventuella hinder vid

manövrering i trånga utrymmen. 

2. Dynamiskt kurvljus*

Det dynamiska kurvljuset följer rattrörelserna och lyser upp inne i kurvorna vilket gör att du kan upptäcka eventuella hinder 

snabbare.

Bilderna ovan visar Sedan-versionen som inte erbjuds på den svenska marknaden.
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3. Helljusassistans*

En kamera i framrutan identifierar mötande och upphunna fordon. Systemet justerar automatiskt ljuset till hel- eller halvljus vid 

mötande trafik eller beroende på strafiksituationen. 

4. Varning för bakomvarande trafik vid backning*

Systemet hjälper dig att upptäcka fordon och objekt som är på väg att korsa din väg när du ska backa ut ur en parkeringsficka.

* Beroende på utrustningsnivå

Nya Optima hjälper dig att undvika överraskningar. Innovativa funktioner och säkerhetssystem 
håller dig kontinuerligt informerad och optimerar din säkerhet på flera sätt. 

         Förarassistans

Innovativa säkerhetsfunktioner
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Panoramaglastak Det breda, tredelade soltaket ger nya Optima en ännu rymligare känsla, samtidigt som det skänker svalka varma sommardagar. 

Uppvärmd ratt

Värmer dina frusna händer under de 
kallare årstiderna.

Solgardin i bak

Gardinen för baksätespassagerarna 
går att dra upp/ner utifrån behov.

Nyckefritt system med startknapp

Med den smarta nyckeln i fickan kan 
du enkelt kliva in i bilen utan att låsa 
upp. Med en enkel knapptryckning 
startar och stänger du av motorn.

USB & 12v uttag i bak

I bakre mittkonsolen finns både ett 
USB-uttag och ett 12v uttag.

2-zons automatisk klimatanläggning

Framsätespassagerarna kan justera temperaturen individuellt.

Elektronisk handbroms

Handbromsen läggs i och kopplas ur 
genom en knapptryckning.

40/20/40 delbart baksäte

För maximal flexiblitet kan baksätet 
med fördel delas och fällas platt. 
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Inget har lämnats åt slumpen vad gäller design och komfort i nya Kia Optima. Var du 
än tittar så hittar du intelligenta lösningar och smarta funktioner. Saknar du något så 

hittar du allt du kan tänkas behöva bland följande funktioner och tillval. 

    Bekvämlighet & komfort

Med sinne för detaljer

Dimljus i LED (ej Plug-In Hybrid)

Snyggt och praktiskt. De främre 
dimljusen i LED lyser effektivt upp din 
väg när sikten är begränsad. 

Välkomstbelysning

Den exteriöra och interiöra 
belysningen är kopplad till din nyckel, 
och lyser välkomnande upp bilen när 
du närmar dig.

Fönster med klämskydd

Om något skulle komma emellan när 
fönstret är på väg att stängas, så 
stannar fönstret automatiskt. 

Paddelväxlar på ratten

Växlingspaddlarna på ratten ger dig en snabbare och sportigare 
körupplevelse. Levereras i kombination med DCT-växellåda. 

Automatisk avimning

Systemets sensorer känner av om kondens bildas vid främre vindrutan, och 
slår i så fall automatiskt på systemet för avimning.

Läslampor i LED

Energisnåla LED-lampor finns 
placerade i taket. Endast i kombination 
med panoramaglastak.
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2. Bagagerumsmatta i gummi  Skräddarsydd lätt, vattentålig och slitstark bagagerumsmatta i gummi med upphöjda kanter som skyddar

bagageutrymmet mot smuts. Det räfflade halkskyddet gör att lasten inte glider runt så lätt.

3. Bakspegelkåpor  Adderar ytterligare en dimension till den redan sportiga designen. Kåporna är av högglansigigt rostfritt stål.

4. Dragkrok  Både fast och avtagbar dragkrok finns.

Kia originaltillbehör är utformade för att uppfylla högt ställda krav på kvalitet och passform. Utrusta din 
Kia Optima med tillbehör som ökar bilens användningsområden och gör den lättare att hålla ren. Nedan 

finner du några smakprov ur vårt tillbehörssortiment. Hos din auktoriserade Kia-återförsäljare hittar du 
komplett sortiment.

           Tillbehör

Eleganta och smarta sätt att 
utrusta din Optima

1. Bagagerumsmatta i velour & stötfångarskydd  En skräddarsydd bagagerumsmatta i mjuk velour. Motståndskraftig

folie för ovansidan av bilens bakre stötfångare skyddar lacken mot skador vid lastning och lossning. Folie finns i svart 

eller transparent.
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5. + 6. Golvbelysning i LED & textilmattor i velour  Dold golvbelysning som automatiskt tänds och släcks när dörrarna låses upp med nyckel. När 

motorn startas dämpas belysningen sakta. Finns i rött och vitt sken. Högkvalitativa, skräddarsydda velourmattor som hålls på plats med fästen 

och halkskydd på undersidan. Framsätets mattor är broderade med Optima-logotyp.

7. Klädhängare  Praktiskt sätt att hålla kläder snygga under resan. Passar till främre nackstöden och kan snabbt tas med för användning på 

t ex kontor, hotellrum etc.
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Fälgar

18" aluminiumfälg
GT Line 

17" aluminiumfälg
Plug-In Hybrid

17"aluminiumfälg
Advance

Färger

Aurora Black [ABP]
Pearl

Clear White [UD] 
Solid

Gravity Blue [B4U] 
Metallic

Moss Grey [M5G]
Metallic 
(ej Plug-In Hybrid)

Platinum Graphite [ABT] 
Metallic

Pluto Brown [G4N] 
Metallic
(ej Plug-In Hybrid)

Silky Silver [4SS] 
Metallic

Snow White [SWP] 
Pearl

Temptation Red [K3R] 
Metallic

Aluminium Silver [C3S]
Metallic
(endast Plug-In Hybrid)

Dimensioner (mm)
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Med dynamiska färger, olika motoralternativ samt utrustningspaket att välja mellan, kan du enkelt utforma en 
Optima som passar just dig och dina behov.

     Specifikationer & val

Fälgar, färger & fakta

Klädsel

Inre takhöjd, fram (mm) 1020 Benutrymme, fram (mm) 1155

Inre takhöjd, bak (mm) 970 Benutrymme, bak (mm) 905

Lastkapacitet, bagageutrymme (liter) 553 (PHEV: 440) ***

Lastkapacitet, fällda baksäten (liter) 1686 (PHEV: 1574)

Kia Optima Sportswagon innermått

***Avser lastvolym från lastgolv till bakre ryggstöds överkant. Inget extra förvaringsutrymme under golvet 
pga. hybridbatteriets placering. Ca. 56 liter mindre volym än Optima SW (bensin/diesel).

För teknisk data, se separat faktablad hos återförsäljare eller kia.com/se. 

Svart sportläderklädsel med röda sömmar  (GT Line)Svart läderklädsel, standard Plug-In Hybrid

Svart tygklädsel, standard Optima Sportswagon
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  Garantier

Ett tryggt 
bilägande

7 års nybilsgaranti från fabrik 

Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- 
och förmånsbilar. Garantin gäller under förutsättning att 

Kias underhållsservice och reparationsanvisningar följts under 
hela garantitiden. Service och reparation ska ha utförts av 

auktoriserad Kia-verkstad, eller av annan verkstad, förutsatt att 
arbetet utförts på ett fackmässigt sätt enligt Kias serviceprogram. 

Service ska utföras enligt det som först inträffar, körsträckan eller 
årligen. Överträds detta upphör garantin att gälla. För bilar i kommersiellt 

bruk gäller nybilsgarantin i 3 år eller 15 000 mil, det som först inträffar. 
Batteriet i Plug-In Hybrid omfattas även av den sjuåriga nybilsgarantin från 

fabrik. Läs mer på www.kia.com.

3 års vagnskadegaranti

Bilägaren sparar in kostnaden för vagnskadeförsäkringen under 3 år. Vagnskade-
garantin följer bilen.

5 års lackgaranti & 12 års rostskyddsgaranti 

Lackgarantin gäller för skador som uppstått på grund av ytkorrosion och som är följden av 
produktionsfel. Gällande rostskyddsgarantin så utförs reparation om någon del av karossen 

är genomrostad så att det uppstått ett hål. En auktoriserad Kia-verkstad reparerar rostskadan 
utan kostnad, om den uppstått när bilen brukats på det sätt som bilen är konstruerad för.

3 års assistansservice

Assistansservice fungerar dygnet runt i hela Europa. Om det inträffar ett missöde med bilen under 
en resa garanterar Kia att de som färdas i bilen kan komma vidare. Kia assisterar genom att vid nödläge 

ordna med bärgning och/eller reparation av bilen, så att resan kan fortsätta.

Kias 7 åriga nybilsgaranti
Gäller i 7 år/15.000 mil. Giltig i EU (även Norge, Schweiz, 

Island och Gibraltar) och enligt lokala villkor och förhållanden.
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Kia Motors Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra 
tekniska specifikationer, färger och utrustning. För aktuell bränsleförbrukning och 
CO2-halt, se separat faktablad. Alla rimliga ansträningar har gjorts för att innehållet i
denna broschyr skall avara uppdaterat och korrekt vi trycktillfället.
Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel 
ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den 
svenska marknaden.

Kia Motors Sweden AB
Kanalvägen 10A
19461 Upplands väsby
Tfn: 08 - 4004 43 00
Sweden
www.kia.com
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www.kia.com


