Настав час
OPTIMAльних р䥶шень!

TEST 2015

Новий Kia Optima:
б䥶знес-седан, який
пасу䥴 до вашого стилю
Агресивний, вишуканий, шляхетний — саме так䥶 слова приходять на думку при
першому погляд䥶 на Kia Optima нового покол䥶ння. Седан, насичений нов䥶тн䥶ми
технолог䥶ями, пропону䥴 найвищ䥶й р䥶вень безпеки, п䥶дтверджений п’ятьма з䥶рками
EuroNCAP, неперевершений комфорт, який забезпечу䥴 б䥶льш просторий 䥶нтер’䥴р,
оздоблений новими як䥶сними матер䥶алами, та наб䥶р прем䥶альних опц䥶й, що роблять
його 䥶деальним супутником д䥶лово䥷 людини. Жодних сумн䥶в䥶в: новий Kia Optima
створено для б䥶знесу та для задоволення!
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Kia Optima: еволюц䥶я погляд䥶в
на седан б䥶знес-класу
Все почалося в 2000-му роц䥶,
коли компан䥶я представила
середньорозм䥶рний седан D-класу п䥶д
䥶м’ям Optima або Magentis, в залежност䥶
в䥶д ринку. Для компан䥶䥷 це була перша
спроба додати нотки розкош䥶 в свою
модельну л䥶н䥶йку. Довжина Optima
першого покол䥶ння становила
4 745 мм, а кол䥶сна база – 2700 мм.
Моторна гамма включала
чотирицил䥶ндровий бензиновий
двигун об’䥴мом 2.4 л, а також дв䥶
V-под䥶бн䥶 ш䥶стки об’䥴мом 2.5 䥶 2.7 л䥶тра.

Вже в 2002-му роц䥶 машина
пережила рестайл䥶нг, який б䥶льшою
м䥶рою торкнувся передньо䥷 частини:
Optima/Magentis отримала б䥶льш
виразн䥶 розд䥶льн䥶 фари 䥶 䥶ншу реш䥶тку
рад䥶атора з вертикальними жалюз䥶.

ДРУГЕ
ПОКОЛ䥧ННЯ
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ПЕРШЕ
ПОКОЛ䥧ННЯ
КОЛ䥧ННЯ

Друге покол䥶ння Optima, яке в Укра䥷н䥶
продавалося п䥶д 䥶м’ям Magentis, з’явилося
в 2005 роц䥶. Це вже була машина на
власн䥶й платформ䥶 компан䥶䥷 - KIA MG.
Автомоб䥶ль став елегантн䥶шим 䥶 б䥶льш
представницьким, а також отримав
б䥶льш сучасн䥶 мотори 䥶 коробки передач.
У довжину машина додала 10 мм,
а в баз䥶 - 20 мм. На виб䥶р пропонувалися
бензинов䥶 двигуни об’䥴мом 2.0, 2.4
䥶 2.7 л䥶тра, а також двол䥶тровий дизель.
Залежно в䥶д двигуна покупцям були
доступн䥶 механ䥶чна КПП, а також
чотири- або п’ятиступ䥶нчаст䥶
«автомати».

ТРЕТ䥥
ПОКОЛ䥧ННЯ

䥧 ось вже в 2010-му роц䥶 автомоб䥶ль остаточно, за винятком
корейського ринку, став називатися Optima. Мабуть, це
було найб䥶льш революц䥶йне оновлення, яке привнесло
у спок䥶йний 䥶м䥶дж автомоб䥶ля спорт, стиль 䥶 нове уявлення
про розм䥶р та потужн䥶сть. На вс䥶х ринках седан став б䥶льш
пом䥶тним 䥶 сильним гравцем, додавши головного болю
конкурентам. Оц䥶нили машину не т䥶льки кл䥶䥴нти у всьому
св䥶т䥶, а й профес䥶йн䥶 дизайнери. У 2011-му роц䥶 Optima
отримав престижну нагороду Red Dot Design Award.

За вигляд ц䥶䥴䥷 модиф䥶кац䥶䥷 вже ц䥶лком в䥶дпов䥶дала команда
Петера Шрайера. Optima 䥶стотно додав в розм䥶рах: довжина
виросла до 4845 мм, а база - 2795 мм. У моторн䥶й гам䥶
з’явилися новий 1.7-л䥶тровий дизель, бензинова силова
установка об’䥴мом 2.4 л䥶тра з безпосередн䥶м впорскуванням
пального 䥶 2.0-л䥶тровий турбомотор. 䥧 механ䥶чна 䥶
автоматична КПП стали шестиступ䥶нчастими

Фейсл䥶фт䥶нг машина пережила
в 2008-му роц䥶. Зм䥶ни в дизайн䥶
п䥶дказують, що над ним працював вже
Петер Шрайер, тому автомоб䥶ль отримав
ф䥶рмовий «Н䥶с тигра, зм䥶ни торкнулися
також задньо䥷 частини автомоб䥶ля
䥶 䥶нтер’䥴ру. Панель прилад䥶в також
зм䥶нилася, покращилися матер䥶али
оздоблення салону.
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Дизайн майбутнього для сьогодення
Ксенонов䥶 фари з䥶 св䥶тлод䥶одними денними ходовими

та ксеноновими л䥶хтарями в залежност䥶 в䥶д комплектац䥶䥷,

вогнями, трьохсекц䥶йн䥶 протитуманн䥶 LED-фари,

доповненими св䥶тлод䥶одними денними ходовими вогнями

рель䥴фний капот, динам䥶чний силует кузова та спойлер

незалежно в䥶д вар䥶анту виконання. Задн䥶 л䥶хтар䥶 також

на кришц䥶 багажника разом створюють новий сучасний

можуть мати конструкц䥶ю з традиц䥶йними лампами або

образ автомоб䥶ля для д䥶лово䥷 людини, як його бачать у

ж з ефектними св䥶тлод䥶одами.

компан䥶䥷 Kia.

Добре в䥶домий кожному шанувальнику автомоб䥶л䥶в Kia

На в䥶дм䥶ну в䥶д третього покол䥶ння седану Optima, чий

«Н䥶с тигра» у випадку модел䥶 Optima також в䥶др䥶зня䥴ться

революц䥶йний зовн䥶шн䥶й вигляд став громом серед ясного

в залежност䥶 в䥶д комплектац䥶䥷, маючи чорне глянцеве або

неба, дизайн нового Kia Optima явля䥴 собою еволюц䥶ю

б䥶льш ефектне виконання п䥶д назвою Hot Stamp.

р䥶шень, закладених Петером Шрай䥴ром у модельпопередницю. Автомоб䥶ль немов пройшов огранку
в руках досв䥶дченого ювел䥶ра, перетворившись на
довершений д䥶амант.

Цього року новий Kia Optima отримав одну з
найпрестижн䥶ших нагород у царин䥶 промислового
дизайну Red Dot Award.

Окрасою Kia Optima нового покол䥶ння 䥴 нов䥶 фари
головного св䥶тла, як䥶 пропонуються з проекц䥶йними
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Реш䥶тка рад䥶атора

Задн䥶 л䥶хтар䥶

Протитуманн䥶 фари

Фари головного св䥶тла

В залежност䥶 в䥶д комплектац䥶䥷 реш䥶тка рад䥶атора ма䥴 чорне глянцеве оздоблення
або особливе покриття Hot Stamp.

Задн䥶 л䥶хтар䥶 ново䥷 Optima комплектуються звичайними, або св䥶тлод䥶одними
лампами залежно в䥶д виконання, якому Ви в䥶ддасте перевагу.

Незвичн䥶 св䥶тлод䥶одн䥶 протитуманн䥶
фари доступн䥶 у вс䥶х верс䥶ях Kia Optima
четвертого покол䥶ння.

Нова Kia Optima може оснащуватися проекц䥶йними або ксеноновими фарами
головного св䥶тла. Денн䥶 ходов䥶 вогн䥶 встановлюються незалежно в䥶д комплектац䥶䥷
седану.
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Вся справа – в деталях
Покупц䥶 седана Optima нового покол䥶ння можуть бути впевнен䥶, що 䥶нженери
Kia Motors подбали про найменш䥶 др䥶бниц䥶. 䥧нтер’䥴р оздоблено високояк䥶сними
при䥴мними на дотик матер䥶алами. Панель прилад䥶в, повернута до вод䥶я на
8,5 градус䥶в та оснащена р䥶дкокристал䥶чними дисплеями, не т䥶льки нада䥴 йому
вичерпну 䥶нформац䥶ю щодо параметр䥶в руху, але й п䥶дкреслю䥴, хто 䥴 головним
в автомоб䥶л䥶. Якщо ж ви нада䥴те перевагу 䥷зд䥶 з вод䥶䥴м, до ваших послуг комфортне
задн䥴 сид䥶ння та зб䥶льшений прост䥶р, отриманий завдяки новому, б䥶льш просторому
кузову.
Вже традиц䥶йно Optima для укра䥷нського ринку оснащено п䥶д䥶гр䥶вом передн䥶х
сид䥶нь, керма та дзеркал заднього виду, а список оснащення нав䥶ть у стартов䥶й
комплектац䥶䥷 Comfort при䥴мно вража䥴: автомоб䥶ль оснащено панеллю прилад䥶в
Super Vision, двозонним кл䥶мат-контролем, кру䥷з-контролем, п䥶д䥶гр䥶вом передн䥶х
сид䥶нь та керма. При䥴мну атмосферу в салон䥶 створю䥴 ауд䥶осистема з ш䥶стьма
динам䥶ками та можлив䥶стю в䥶дтворювати ауд䥶о файли через протокол Bluetooth.
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Коли мова йде про безпеку вод䥶я та пасажир䥶в, Optima четвертого покол䥶ння

Повний контроль

Розроблене для кращо䥷 керованост䥶 та ще б䥶льш комфортно䥷

встановлю䥴 нов䥶 стандарти. Силова конструкц䥶я пасажирсько䥷 капсули

䥷зди шас䥶 дару䥴 вод䥶䥴в䥶 повний контроль над автомоб䥶лем за

вдосконалена за рахунок використання особливих сталей та адгезив䥶в.

будь-яких умов

Електронно контрольована п䥶дв䥶ска (ECS)
Електронно контрольована п䥶дв䥶ска адапту䥴 характеристики демпф䥶рування амортизатор䥶в до
дорожн䥶х умов в режим䥶 реального часу. Система 䥴 опц䥶йною для дизельних моделей з
трансм䥶с䥶䥴ю DCT.

Електроп䥶дсилювач керма, змонтований на рульов䥶й рейц䥶 (R-MDPS)
Насолоджуйтесь впевненим, точним та прозорим керуванням, досягнутим завдяки новому
електроп䥶дсилювачу з мотором, змонтованим на рульов䥶й рейц䥶.
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Безкомпром䥶сна безпека

Враховано найменш䥶 др䥶бниц䥶.

Високом䥶цна сталь
Кузов нового Optima б䥶льше н䥶ж на 50% склада䥴ться з високом䥶цно䥷 стал䥶,
що дозволило зб䥶льшити його жорстк䥶сть, а значить 䥶 керован䥶сть разом
з䥶 здатн䥶стю витримувати над навантаження у випадку авар䥶䥷.

«Розумн䥶» адгезиви
На додачу до зварювання елементи кузова нового Optima скр䥶плен䥶
за допомогою особливого промислового клею.

Технолог䥶я гарячо䥷 штамповки
Виготовлення компонент䥶в кузова способом гарячого штампування
дозволило значно п䥶дсилити конструкц䥶ю у 16 найб䥶льш критичних точках.

С䥶м подушок безпеки
Для того, щоб захистити вод䥶я та пасажир䥶в, новий Optima оснащено
двома фронтальними та двома б䥶чними подушками безпеки, б䥶чними
подушками-«занав䥶сками», а також подушкою для захисту кол䥶н вод䥶я.
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Потужний дизель та 䥶нновац䥶йна
роботизована коробка передач
7DCT з двома зчепленнями
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Новий Kia Optima для укра䥷нського ринку

В пар䥶 з мотором працю䥴 сучасна

пропону䥴ться 䥶з потужним турбодизельним

семиступенева роботизована коробка

двигуном, що ма䥴 робоч䥶й об’䥴м 1.7 л䥶тра та вида䥴

перемикання передач DCT. Новий Kia Optima

141 к.с. 䥶 340 Нм обертального моменту. Зг䥶дно

стане другою моделлю Kia на нашому ринку,

з даними компан䥶䥷-виробника динам䥶ка розгону

оснащеною такою КПП, адже з DCT також

до 100 к䥶лометр䥶в на годину склада䥴 11 секунд,

агрегату䥴ться дизельний двигун хетчбек䥶в та

а максимальна швидк䥶сть – 203 км/год.

ун䥶версал䥶в Kia cee’d 2016 модельного року.

Бензиновий двигун
(Nu2.0 MPi)
Максимальна
потужн䥶сть – 154 к.с.
при 6200 об./хв.

Бензиновий двигун
(2.4 MPi)
Максимальна
потужн䥶сть – 154 к.с.
при 6200 об./хв.

Турбодизельний
двигун (Nu 1.7 VGT)
Максимальна
потужн䥶сть – 141 к.с.
при 4000 об./хв.
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Ключов䥶 опц䥶䥷

*

* Склад опц䥶й ново䥷 Kia Optima для ринку Укра䥷ни може в䥶др䥶знятися в залежност䥶 в䥶д комплектац䥶䥷.
** Впевн䥶ться, що ваш моб䥶льний телефон/смартфон або планшет п䥶дтримують бездротову зарядку.

Електрорегулювання передн䥶х сид䥶нь

Електронне стоянкове гальмо

Двозонний кл䥶мат-контроль

Допоможе влаштуватися з комфортом та
нав䥶ть запам’ятати улюблен䥶 налаштування
вод䥶я та пасажира!

Завдяки електронному управл䥶нню стоянковим
гальмом прост䥶р центрального тунелю
використову䥴ться б䥶льш рац䥶онально.

Двозонний кл䥶мат-контроль створю䥴 оптимальний
м䥶крокл䥶мат для вод䥶я та переднього пасажира.

Бездротовий зарядний пристр䥶й**
Завдяки 䥶ндукц䥶йному зарядному пристрою численн䥶
дроти для зарядки гаджет䥶в залишаються в минулому.
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Передн䥶 сид䥶ння з вентиляц䥶䥴ю
Топ-верс䥶я Kia Optima комплекту䥴ться передн䥶ми сид䥶ннями,
оснащеними не т䥶льки п䥶д䥶гр䥶вом, але й вентиляц䥶䥴ю.

Ауд䥶осистема Harman/Kardon

П䥶д䥶гр䥶в керма

Мультимед䥶йна нав䥶гац䥶йна система з ауд䥶о обладнанням
Harman/Kardon перетворю䥴 салон Optima на концертну залу.

Нав䥶ть у холодну погоду по䥷здка за кермом
буде комфортною з перших хвилин.

Задн䥶 воздуховоди системи
кондиц䥶онування та розетки
Optima дбайливо п䥶клу䥴ться 䥶 про комфорт
задн䥶х пасажир䥶в.
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Технiчнi характеристики

Кольори

Двигун

1.7 VGT

Об'䥴м
КПП
Потужн䥶сть, к.с./об.хв.
Крутний момент, Нм/об.хв.
П䥶дв䥶ска передня
П䥶дв䥶ска задня
Максимальна швидк䥶сть, км/год.
Розг䥶н до 100 км/год., с
Споживання палива л䥶тр䥶в на 100 км:
м䥶ський цикл
траса
комб䥶нований цикл
Об'䥴м багажного в䥶дд䥶лення, л
Паливний бак, л
Споряджена маса м䥶н䥶мум, кг
Допустима максимальна маса, кг
М䥶н䥶мальний кл䥶ренс, мм

1685
7 DCT
141
340 / 1750~2500
Мак-Ферсон
багатоважелева
203
11
6,2
4,5
5,1
510
70
1 530
2 080
145

Яскраве Ср䥶бло

Блискуч䥶й Метал

Вулкан䥶чний Коричневий

䥧сландський С䥶рий

Чорне Дерево

Вар䥶анти салону

1,465

Розм䥶ри (мм)

Б䥶лосн䥶жний Б䥶лий

965

2,805
4,855

1,860

1,085

Диски

Лексосплавн䥶 диски
215/60R 16"

Лексосплавн䥶 диски
215/55R 17"

1

Лексосплавн䥶 диски
235/45R 18"

2

Шк䥶ряне оздоблення
чорного кольору

Комб䥶новане оздоблення
з тканини та шк䥶ри

Шк䥶ряне оздоблення
бежевого кольору

Тканинне оздоблення
чорного кольору

www.kia.ua
1. Детальн䥶 умови гарант䥶䥷 та обмеження зазначен䥶 в серв䥶сн䥶й документац䥶䥷. 2. К䥧А Ас䥶станс - програма надання асистанських послуг. Послуги нада䥴 ТОВ «УКРАВТОЛ䥧ЗИНГ».
Детальн䥶 умови – у супров䥶дн䥶й документац䥶䥷 до автомоб䥶ля. Прим䥶тка: виробник залиша䥴 за собою право вносити зм䥶ни в конструкц䥶ю та оснащення автомоб䥶л䥶в без попереднього оголошення.

