
O novo Kia



     A família Optima 

Inovação em todas as formas.
Design diferenciado. Tecnologia inovadora. Conforto abundante. A nova família Kia Optima é uma gama 

de modelos excecionais, concebidos para ajudá-lo a chegar onde precisa de estar. Para os negócios. Para 
a família. Para a diversão. Seja qual for a sua escolha, o requintado Sedan ou a espaçosa Sportswagon, 

poderá contar sempre com a qualidade irrepreensível, o estilo inconfundível e o conforto impressionante 
do Optima para tornarem cada viagem numa experiência inspiradora.  
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 Com um perfil dinâmico e uma irresistível faceta desportiva, o Optima é uma abordagem 
verdadeiramente inovadora no seu segmento. Os atraentes farolins traseiros em LED, os spoilers 

ousados e os detalhes cromados exclusivos à volta do escape e na parte inferior do para-choques 
destacam o excelente visual natural. E as jantes maquinadas de 18'', que não passam despercebidas, 

são outra prova da nossa fortíssima aposta no estilo. De cima a baixo!

Jantes de 18" com acabamento maquinado vistoso

     Design exterior 

Ousado. E belo.

4 5



As linhas elegantes, o estilo refinado e uma postura confiante conferem ao novo Kia Optima a sua 
aparência distinta. Aproxime-se, observe e descubra ainda mais ideias inovadoras, que não deixarão de o 
impressionar. A maior distância entre eixos proporciona mais espaço, conforto, dinâmica e amplitude. A 
grelha característica da Kia adiciona um detalhe inconfundível. Ao mesmo tempo, o design marcante 
dos faróis, juntamente com pormenores cromados atraentes nas entradas de ar e vidros, completa 
esta declaração ousada de estilo.

Os distintos faróis de alta tecnologia possuem um design arrojado, com luzes integralmente de LED para 

iluminar perfeitamente a estrada em frente. A sua função de Luzes de Curva Dinâmicas maximiza a 

visibilidade, adaptando a luz na direção  

das curvas.

Design exterior

Uma primeira impressão concebida 
para durar.
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Descubra um mundo de conforto nunca antes alcançado no interior do novo Optima. Os materiais de alta qualidade 
e de toque suave elevam o requinte para o nível seguinte, enquanto os destaques em preto lustroso adicionam uma 

dose suplementar de estilo. Graças ao cockpit orientado para o condutor e concebido de forma inteligente, saberá 
sempre que tudo está exatamente onde precisa que esteja.

     Design interior

Descontraído, calmo e pleno de conforto.
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 O interior de toque suave do Optima foi concebido para maximizar 
o seu espaço – e o seu conforto. As dimensões generosas 

oferecem-lhe uma abundância de espaço para se acomodar e 
apreciar a condução. Algumas ideias engenhosas, como os bancos 

ventilados com um sistema integrado de memorização da posição, 
ajudam-no a manter-se perfeitamente descontraído e confortável. 

Por último (mas nem por isso menos importante), o isolamento acústico 
otimizado torna tudo refrescante e calmo no interior do habitáculo.

1. Os bancos dianteiros reguláveis eletricamente com 8 posições incluem apoio lombar com 

quatro posições para o condutor duas para o passageiro da frente, assegurando assim o 

máximo conforto.

2. Os bancos aquecidos e ventilados mantêm-no fresco no verão e confortável quando está frio.

3. O sistema de memorização integrado ajuda-o a ficar ainda mais confortável ao lembrar-se das 

suas definições preferidas para a regulação do banco do condutor e dos espelhos exteriores.

     Design interior

Espaço para progredir.
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A GT Line do Optima não se acanha em mostrar o seu lado desportivo, com uma abundância 
de detalhes vistosos que chamam a atenção. Os faróis de LED arrojados e os farolins traseiros 

com moldura preta, aliados às embaladeiras específicas deste modelo, ao escape duplo e aos para-
choques desportivos, melhoram o seu visual distinto. A estes elementos juntam-se ainda a grelha 

característica da Kia, as jantes liga leve de 18" e as entradas de ar elegantes, que lhe conferem uma dose 
extra de charme.

     Design exterior GT Line

Desportivo nos pontos certos.
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 É difícil resistir ao Optima e aos interiores elegantes da GT Line. Os materiais de toque suave 
incrivelmente elegantes aumentam o seu conforto, enquanto o prático modo desportivo no painel 

de instrumentos mantém o condutor informado sobre a velocidade, o binário e a pressão do turbo. E, 
claro está, não falta uma grande dose de estilo entre todo este conforto: o volante em forma de D, os 

pedais de alumínio e os bancos distintamente desportivos são apenas algumas das características que 
contribuem para as emoções.  

1. Pedais de alumínio: os acabamentos elegantes mantêm tudo requintado de cima a baixo.

     Design interior GT Line

Desportivo, espaçoso e irresistível.
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 A vida é muito mais gratificante quando temos toda a liberdade para 
aproveitá-la ao máximo. No novo Optima, o espaço e a flexibilidade estão 

sempre do seu lado, graças a uma bagageira generosa, aos versáteis bancos 
rebatíveis com um só toque e às dimensões interiores inteligentes, que maximizam 

a amplitude e o conforto. Alguns detalhes adicionais tornam as coisas ainda mais 
convenientes: por exemplo, os espaços de arrumação sob o piso, o prático e regulável 

sistema de calhas para bagagem e a porta da bagageira elétrica inteligente, que permite 
abrir a bagageira sem usar as mãos.

1.  Bagageira espaçosa com bancos rebatíveis a 40:20:40 Com bancos traseiros que se dividem e rebatem 

para a máxima capacidade, não terá problemas em obter mais espaço.

2.  Rede de barreira de segurança Mantenha os artigos grandes (e até mesmo os seus animais de estimação) 

em segurança com uma prática barreira de segurança, que impede que os artigos se movam dentro do habitáculo 

durante a condução.

3.  Sistema regulável de calhas na bagageira As calhas verticais impedem que os artigos se movam dentro do habitáculo.

Estas calhas podem ser equipadas com barras de alumínio flexíveis e reguladas individualmente para satisfazer os 

diferentes tamanhos e requisitos. Também vêm equipadas com ganchos e correias de fixação, úteis para artigos redondos.

         Versatilidade e amplitude

  Flexível. Adaptável. 
Espaçoso.
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Com o motor a diesel 1.7 de 141 cv irá apreciar uma condução maravilhosamente suave, silenciosa 
e económica.

1.  Transmissão de dupla embraiagem e 7 velocidades (DCT) O motor a diesel propõe a opção de uma 

transmissão de dupla embraiagem e 7 velocidades para uma condução ainda mais desportiva – e mais 

emocionante.

2.  Transmissão manual de 6 velocidades Mais rápida, melhor e mais suave, a transmissão manual de 6 

velocidades irá tornar a sua condução um prazer ainda maior. 

3.  Sistema de regeneração de energia A opção ECO dynamics do Optima é constituída pelo 

Sistema de Regeneração de Energia e Idle Stop and Go. Boa para o meio-ambiente – e para 

a sua carteira – a tecnologia ISG poupa combustível, reduz as emissões de CO2 e economiza 

energia, ao desligar o motor e colocar a transmissão em ponto-morto quando o condutor 

levanta o pé da embraiagem. O Sistema de Regeneração de Energia é ativado quando 

se levanta o pé do acelerador – recapturando energia cinética que normalmente 

seria perdida e utilizando-a para recarregar a bateria. O ISG está disponível com os 

motores a diesel: de série com 7DCT, opcional com 6MT.

Motorização

Motor inteligente e suave.
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Prepare-se para uma condução incrivelmente suave. O chassis do Optima permite manobras 
ainda mais ágeis e ainda mais controlo – independentemente das condições da estrada. E, 

graças aos robustos rolamentos das rodas dianteiras e aos braços de controlo inferiores 
traseiros duplos de maior dimensão, a condução e a dinâmica do Optima surgem agora mais 

refinadas do que nunca.

 A segurança está em primeiro lugar no novo Optima, que estabelece novos padrões no que diz 
respeito aos materiais e funcionalidades de proteção. Uma utilização inovadora de metais e 

adesivos estruturais melhora a célula, enquanto a atenção a cada detalhe eleva a proteção do 
condutor e dos passageiros para o nível seguinte.

      Controlo

Sempre sob controlo.
     Proteção 

Proteção total.

Direção assistida elétrica do tipo 
cremalheira (R-MDPS)

Desfrute de uma sensação firme, sólida e centrada, acompanhada 
de uma resposta da direção sem precedentes com a inovadora 

Direção Assistida Elétrica do Tipo Cremalheira (R-MDPS). De série 
com as versões diesel.

Amortecedores de Válvula Linear 
Pré-Carregados (PLD)

Para um melhor conforto de condução, estes amortecedores 
permitem a abertura e o fecho das respetivas válvulas a 

grande velocidade, melhorando assim o amortecimento. As 
inovadoras geometrias de cilindros reduzem o ruído, e as 

vibrações da carroçaria são amortecidas, proporcionando ainda 
mais conforto na estrada.

Adesivo inteligente

Graças à utilização de 119 metros de adesivo 
estrutural, o novo Optima apresenta uma maior 

rigidez estrutural e níveis inferiores de ruído, 
vibrações e aspereza.

Componentes estampados a quente

A estampagem a quente de componentes em 16 áreas nucleares 
de tensão aumenta significativamente a estrutura da carroçaria 

e fornece uma melhor proteção em acidentes, para além de uma 
melhor dinâmica de condução e uma condução mais suave.

Aço avançado de alta resistência

O novo Optima utiliza mais de 50% de aço avançado de alta 
resistência (AHSS). O chassis rígido significa ainda mais proteção 

para o condutor e passageiros. Além disso, no Sedan, a nova 
secção em forma de anel define a abertura da bagageira 

atrás dos bancos traseiros abaixo da chapeleira – e aumenta 
substancialmente a rigidez do chassis, oferecendo assim ainda 

mais a segurança e apoio.

7 Airbags

Para ajudar a proteger os 
ocupantes e potencialmente 

reduzir as lesões em caso de 
colisão, o Optima oferece em 

todas as suas versões airbags para 
o condutor e o passageiro da frente, 

acompanhados de dois laterais dianteiros 
e dois laterais de cortina, para além de um 

airbag de joelhos para o condutor.
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Os novos Kia Optima Sedan Plug-in Hybrid e Sportswagon Plug-in Hybrid estão destinados ao sucesso: 
enquanto híbridos amigos do ambiente, apresentam baixos índices de consumo e de emissões, mas 

o seu nível de elegância mantém-se elevadíssimo. As linhas dinâmicas e as dimensões desportivas dão 
o mote, enquanto a atenção a todos os pormenores que prendem o olhar garante que estes apelativos 

modelos se destacam sempre, seja em que perspetiva for.

1. Tomada de carregamento para redes da UE, que permite carregar o Optima Plug-in Hybrid através de uma tomada 

doméstica de 220 V ou de uma estação de carregamento pública.

2. As luzes LED dianteiras e elemento eco blue em destaque na grelha dianteira, contribuindo para o arrojado design exterior ao 

mesmo tempo que asseguram uma melhor iluminação com menor consumo de energia.

         Plug-in Hybrid – design exterior

  A nova expressão visual da 
defesa do ambiente.
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Plug-in Hybrid - Equipamentos

A próxima geração da performance híbrida.

Impressionantes de alto a baixo, os modelos Optima Sedan Plug-in Hybrid e Optima Sportswagon Plug-in Hybrid 
provam que é possível reduzir as emissões sem sacrificar a performance. Graças aos seus avançados grupos 
motopropulsores, conseguem estabelecer um equilíbrio entre eficiência e dinamismo, oferecendo uma 
transição rápida e suave do modo elétrico para o modo híbrido (motor de combustão/motor elétrico), quer 
em cidade, quer em autoestrada.

1. Ecrã de navegação  com informações como o fluxo de energia, o estilo de condução e a eficiência.

2. Pacote de bancos em pele branca, que contribui para um interior mais elegante e melhora a sensação de calma e 

descontração.

3.  Painel de instrumentos com informações úteis sobre o modo atual (híbrido ou elétrico) e o fluxo de energia.

4. Bagageira espaçosa, graças aos bancos rebatíveis a 40:20:40. Com estes bancos totalmente rebatidos, o 

Optima Sportswagon Plug-in Hybrid oferece uns espantosos 1574 litros de espaço de carga.
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O interior voltado para o condutor do novo Kia Optima mantém-no ligado com várias 
funcionalidades sem complicações - e sem mãos. O Carregador de Telefone Sem Fios mantém-

no sempre ligado, enquanto o sistema de som Harman/KardonTM proporciona um som de qualidade 
premium. Com uma escolha de ecrãs de navegação de 7" ou 8", os seus percursos serão cristalinos. 

Simultaneamente, os sete anos de atualizações de mapas gratuitas* garantem-lhe que terá sempre as 
informações certas mesmo à mão.

1. Sistema de som Harman/KardonTM Aprecie um som de classe mundial com este sistema avançado com tecnologia ClarifyTM. 

    O Sedan oferece um sistema com dez altifalantes e um subwoofer de 8", enquanto a Sportswagon vem equipada com um 

sistema com oito altifalantes e um subwoofer de 8".

2. Painel de instrumentos com LCD TFT de 4,3" O painel de instrumentos arrojado, com dois mostradores redondos, vem equipado 

com um ecrã LCD TFT de 4,3", que fornece dados essenciais personalizáveis - desde o consumo médio até às informações de 

navegação curva a curva.

3. Carregador de telefone sem fios Aprecie a comodidade do carregamento sem fios. Basta colocar um telefone com tecnologia Qi ou com 

capas adequadas diretamente na consola central e conseguirá realizar um carregamento sem cabos.

*Inclui seis atualizações gratuitas anuais dos mapas para novos veículos Kia equipados de série com um dispositivo de navegação LG.

            Conectividade

     Ligado. Encaixado.
Sempre em contacto.
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  Kia Connected Services

Onde? Quando? Como?
A resposta está aqui!

O nosso novo sistema de navegação com os Kia Connected Services, desenvolvidos pela TomTom, eleva a orientação 
de percursos fiável para um nível superior de precisão e excelência. Com efeito, este sistema não só assegura a 

manutenção do contacto com o exterior como oferece informações mais úteis do que nunca. No centro de toda esta 
tecnologia está uma unidade WiFi que permite a ligação à Internet através de smartphone* do utilizador.

A inovadora aplicação de hotspot da Kia utiliza o Bluetooth do seu telefone Android para detetar a presença de um 
sistema de navegação Kia no seu raio de alcance. Em seguida, liga o hotspot para se ligar ao Wi-Fi de navegação e volta a 

desligá-lo quando a comunicação com o veículo é interrompida ou parada - tornando ainda mais cómoda a utilização dos Kia 
Connected Services.

1

2

3

4

1. Trânsito ao vivo**:

O sistema de navegação fornece informações de trânsito ao vivo de 

alta precisão, que são atualizadas a cada dois minutos, para que saiba 

exatamente onde não há problemas de trânsito ou quais as áreas a evitar.  

Quando o trânsito se complica, o sistema informa-o e sugere percursos 

alternativos.

2. Radares de velocidade**:

Também será alertado para toda a rede de radares de velocidade, incluindo fixos e 

estacionados, bem como para as zonas de acesso restrito. O sistema pode até levar em 

consideração as áreas onde os acidentes são particularmente frequentes e avisá-lo sobre 

esses pontos negros.

3. Pesquisa local:

Se procura um restaurante de sushi, um supermercado ou um local em particular, selecione a 

opção “Pesquisa local”. A base de dados do sistema contém 500 categorias de pesquisa, 25 000 

palavras-chave e 250 000 locais, para garantir que o condutor encontra sempre aquilo que procura. 

Além disso, o sistema permite-lhe pesquisar em dez idiomas, mesmo no estrangeiro.

4. Boletim meteorológico:

O seu fim de semana fora vai ter sol, ou vai chover? É melhor confirmar pelo boletim meteorológico. Basta 

escrever o seu destino para ver um resumo de quatro dias, com temperaturas mínimas e máximas, velocidade do 

vento e hipóteses de sol ou chuva.

Kia Connected Services, desenvolvidos pela:

 *Smartphone com tarifário de dados necessário para ativar os serviços. 
**Podem aplicar-se restrições legais a estes serviços, consoante o país.

O Auto AndroidTM foi concebido para mantê-lo perfeitamente ligado ao telefone, minimizando 
as distrações para que se mantenha seguro na estrada. A interface simples e intuitiva per-
mite-lhe aceder a funcionalidades como o Google Maps, aplicações, música e controlo de 
voz, organizando automaticamente as informações em cartões simples que aparecem 
apenas quando são necessários.

O Apple CarPlayTM é uma forma inteligente e segura de utilizar o seu iPhone 
durante a condução. Este sistema pega em todas as coisas que o condutor 
pode querer fazer e coloca-as no ecrã do seu Optima, para que possa 
obter direções, fazer uma chamada e ouvir música - tudo enquanto se 
mantém concentrado na estrada.
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1. Travagem de Emergência Autónoma (AEB)

O sistema de Travagem de Emergência Autónoma é capaz de detetar tanto o veículo precedente como os peões que atravessam a 

estrada. Utilizando um sensor de radar e uma câmara para monitorizar a proximidade e a velocidade dos veículos, avisa o condutor 

em caso de risco de potencial colisão. À falta de uma reação da parte deste, o sistema trava automaticamente, para evitar ou diminuir 

os efeitos de uma colisão.

2. Advanced Smart Cruise Control (ASCC)

Utilizando um sensor de radar, este sistema de controlo da velocidade inteligente avançado (ASCC)  mantém a distância para o veículo 

à frente, modulando automaticamente a velocidade do Optima. Se o veículo à frente acelera, o Optima acelera até à velocidade 

programada. Se o veículo à frente desacelera e a distância pré-determinada não puder ser mantida, o sistema reduz a velocidade, 

chegando mesmo a parar o veículo, se necessário.

3. Sistema de Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem (LKAS)

Não se preocupe mais cada vez que se desviar inadvertidamente da sua faixa de rodagem: O Sistema de Assistência à Manutenção na Faixa de Rodagem 

alerta-o, e aciona mesmo a direção para recolocar o veículo na posição certa, para manter o veículo exatamente onde este tem de estar.

4. Deteção do Ângulo Morto (BSD) e Assistência à Mudança de Faixa (LCA)

O sistema de Deteção do Ângulo Morto tem radares que monitorizam os seus ângulos mortos e avisa o condutor para a aproximação de outros veículos, através 

de uma luz intermitente no espelho retrovisor, enquanto o sistema de Assistência à Mudança de Faixa o ajuda a mudar de faixa em segurança. O sistema deteta 

veículos a uma distância máxima de 70 m se aproximam em faixas paralelas, e avisa o condutor para esse efeito.

5. Função de Informação do Limite de Velocidade (SLIF)

A Função de Informação do Limite de Velocidade dá-lhe todas as informações necessárias para ajudá-lo a manter-se dentro dos limites de velocidade. Utilizando 

a câmara no para-brisas, lê os limites de velocidade e as restrições de ultrapassagem, apresentando depois essas informações de forma clara no ecrã de 

navegação e no painel de instrumentos.

No novo Kia Optima, terá a certeza de que está sempre protegido. Desde tecnologia inovadora 
que o ajuda na estrada até funcionalidades de segurança ativa que protegem os passageiros e os 

peões, o Optima foi concebido para lhe dar a maior paz de espírito.

          Segurança activa

     Funcionalidades avançadas, 
para mantê-lo seguro.
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1. Monitor de 360º (AVM)

A velocidades inferiores a 20 km/h, o AVM combina quatro imagens de grande angular (tiradas por câmaras na parte dianteira, 

traseira e laterais do veículo) para lhe dar uma vista panorâmica do espaço em seu redor. No Optima Plug-in Hybrid, a vista é de 270 

graus.

2. Sistema Inteligente de Auxílio ao Estacionamento (SPAS)

Este sistema torna o estacionamento uma brincadeira de crianças. Utilizando sensores instalados nas partes laterais do veículo, 

ajuda o condutor em espaços paralelos e perpendiculares. Tudo o que tem de fazer é acionar o travão, o acelerador e a caixa de 

velocidades, enquanto o sistema executa as manobras por si. Além disso, com a função de saída de estacionamento, terá ajuda até 

para sair de lugares de estacionamento paralelos.

3. Luzes de Curva Dinâmicas

Com este sistema de iluminação, nunca mais ficará no escuro: a função de Luzes de Curva Dinâmicas direciona os médios para 

seguirem o traçado das curvas à medida que o veículo vai avançando, melhorando assim a visibilidade durante a noite. As luzes são 

adaptadas em função da velocidade do veículo, do seu peso e do ângulo de viragem.

4. Assistente de Máximos (HBA)

Uma câmara no para-brisas deteta os veículos à frente, fazendo com que o sistema de Assistente de Máximos mude automaticamente 

para máximos ou médios de acordo com as condições de condução corretas.

5. Sistema de Alerta de Tráfego à Retaguarda (RCTA)

Acabaram-se as surpresas desagradáveis ao sair dos lugares de estacionamento ou portões em marcha-atrás: o Sistema de Alerta de 

Tráfego à Retaguarda avisa-o de qualquer trânsito cruzado ao fazer marcha-atrás para sair de um espaço de estacionamento.

Com o novo Kia Optima, jamais será apanhado desprevenido. Com funcionalidades inovadoras que o 
ajudam na estrada, o Optima dispõe de várias formas de o manter informado – e de otimizar a sua 

segurança!

       Assistência ao condutor

Ideias inovadoras e assistência inteligente.
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Teto de abrir panorâmico  O amplo teto de abrir panorâmico, de três elementos, acrescenta uma dimensão arejada e luminosa às suas 
viagens. Os comandos elétricos permitem-lhe abri-lo e fechá-lo facilmente. Equipamento opcional.

 Ficará verdadeiramente surpreendido com a atenção do Optima a cada detalhe e a 
cada acabamento.  Desde funcionalidades engenhosas e um conforto sublime até uma 

série de extras opcionais aliciantes, irá encontrar tudo o que precisa – e muito que irá 
querer. 

      Comodidade e conforto 

Está tudo incluído.

Volante aquecido 
Elimine o choque dos dias frios de 
inverno, graças ao volante aquecido 
opcional.

Cortina de vidro traseiro 
A cortina retrátil do vidro  
traseiro ajuda-o a manter os 
passageiros e a carga confortáveis e 
frescos em dias quentes.

Faróis de nevoeiro LED 
Elegantes e práticos, os faróis de 
nevoeiro de LED iluminam a estrada 
quando a visibilidade é limitada. 

Smart Key 
Aprecie o acesso sem chave ao seu 
veículo, com a Smart Key e um botão 
que lhe permite ligar e desligar o 
motor através de um simples toque.

Sistema de Iluminação de Boas-vindas 
Inteligente  
As luzes exteriores e interiores 
sincronizam-se com a sua Smart Key 
para se acenderem e receberem-no 
de volta ao seu veículo.

Tomada elétrica traseira 
Com tomadas USB e de 12 V 
montadas na consola central traseira, 
os passageiros não terão problemas 
para carregar os seus dispositivos.

Controlo remoto dos vidros 
Abra ou feche todos os vidros com 
uma tecla remota, mantendo-a 
simplesmente carregada durante três 
segundos. Inclui um dispositivo de 
paragem de segurança.

Ar condicionado automático de duas zonas 
Para manter todos confortáveis, o sistema de ar condicionado totalmente 
automático, com duas zonas de climatização, é equipamento de série e oferece 
comandos separados para o condutor e para os passageiros.

Comandos da caixa de velocidades no volante  Com os comandos da caixa de 
velocidades na ponta dos dedos, as passagens de caixa são garantidamente 
rápidas. Disponível apenas com transmissões automáticas e de dupla 
embraiagem. Comandos do sistema áudio no volante  Regule o volume, mude 
de estação... sem tirar as mãos no volante, graças aos práticos comandos do 
sistema áudio no volante.

Sistema de desembaciamento automático 
Limpe os vidros rapidamente em climas frios ou húmidos, para se certificar de 
que a sua visão nunca fica obstruída. 

Travão de Estacionamento Eletrónico 
(EPB) 
Estacione com o toque num 
botão, graças ao prático Travão de 
Estacionamento Eletrónico. 

Luzes de leitura de mapas LED  
Assegurando uma luminosidade 
intensa a partir da consola superior, 
estas luzes LED de longa duração 
mantêm tudo perfeitamente 
claro. Incluídas com o teto de abrir 
panorâmico.

Bancos traseiros rebatíveis a 60:40 
no Optima Sedan Para assegurarem 
a máxima capacidade de transporte, 
os bancos traseiros dividem-se e são 
rebatíveis. 
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2. Kit de para-lamas  Proteja a parte inferior da carroçaria contra a sujidade e a projeção de lama excessiva com estes úteis para-lamas feitos à 

medida.

3. Capas de retrovisores As capas para os retrovisores laterais em aço inoxidável de alto brilho adicionam ainda mais elegância ao exterior do 

Optima. 

4. Defletores de vento Os defletores aerodinâmicos ajudam a reduzir a turbulência ao conduzir com o vidro ligeiramente aberto.

5. + 6. Iluminação LED para a zona dos pés e tapetes têxteis, veludo  A iluminação da zona dos pés recebe-o no seu veículo quando as portas são 

destrancadas, e desvanece-se quando o motor é ligado. Disponível em vermelho elegante e branco clássico. Os tapetes de veludo de alta qualidade 

são feitos por medida para se encaixarem perfeitamente na zona dos pés. Presos na posição certa pelos de pontos de fixação padrão, oferecem 

proteção do piso, para manter o interior limpo e fresco. 

7. Cabide para fatos  Para a máxima comodidade, o cabide para fatos é fácil de prender, de desprender e até mesmo de utilizar noutro local.

Os Acessórios Originais Kia foram concebidos para satisfazer os mais elevados padrões de qualidade, e 
também de estilo.

Complemente o seu Kia Optima com uma gama de acessórios premium, que o seu concessionário Kia
terá todo o gosto em ajudá-lo a escolher.

               Acessórios

          Formas elegantes e inteligentes de           
     manter o visual do seu Kia ao mais 
alto nível.

1. Tapete de bagageira e película de proteção do para-choques traseiro  Um tapete de veludo de alta qualidade mantém a 

zona da bagageira limpa, nova e elegante. Forma específica para a zona de carga. A película de proteção do para-choques 

traseiro ajuda a evitar danos na pintura durante as operações de carga e descarga da bagageira. Disponível em preto e 

transparente.
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 Eis a nossa aprimorada seleção de cores, materiais e acabamentos para o interior do seu Optima. 
Escolha a ideal para si! Com quatro sofisticadas opções de interior, a sua satisfação está garantida.

       Interiores

Qualquer decisão será uma boa escolha.

Versão opcional TX em tecido preto e pele sintética

Interior em preto
Preto rico mas subtil, com painel de instrumentos em preto, opções de pele também em preto, bancos em pele e tecido e detalhes metálicos.

Interiores especiais

Interiores GT Line Design desportivo dos bancos com apelativas opções de pele preta com pespontos vermelhos, ou pele vermelha com pespontos cinzentos.

Pele vermelha com pespontos pretos (apenas GT Line)Pele preta com pespontos vermelhos (apenas GT Line)

Pele Preta (Apenas PHEV)
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 As cores exteriores vibrantes e dinâmicas, aliadas a uma gama de opções de jantes e aos detalhes de acabamento 
elegantes, permitem-lhe personalizar o seu novo Optima de acordo com a sua preferência.

Jantes

Jante de liga leve
235/45R 18"

Jante de liga leve
235/45R 18''  GT Line

Cores

Aurora Black [ABP]Clear White [UD]

Gravity Blue [B4U]Moss Grey [M5G]

Platinum Graphite [ABT]

Pluto Brown [G4N]

Silky Silver [4SS]Snow White Pearl [SWP]

Temptation Red [K3R]

       Especificação e cores

Cores e estilos ao seu gosto.

Dimensões (mm)

Especificações 

Espaço cabeça (diant.) (mm) 1020 Espaço pernas (diant.) (mm) 1155

Espaço cabeça (tras.) (mm) 970 Espaço pernas (tras.) (mm) 905

Capacidade da bagageira (litros) 510 (PHEV: 307)

Dimensões e capacidades do Kia Optima Sedan

Espaço cabeça (diant.) (mm) 1020 Espaço pernas (diant.) (mm) 1155

Espaço cabeça (tras.) (mm) 970 Espaço pernas (tras.) (mm) 905

Capacidade da bagageira (litros) 552

Capacidade da bagageira (bancos 
totalmente rebatidos)

1686

Dimensões e capacidades do Kia Optima Sportswagon

**com ISG

Aluminium Silver [C3S]
(apenas Plug-in Hybrid)

Motores 1.7 CRDi 141 cv 2.0 GDI PHEV

Caixa de velocidades Manual de 6 velocidades DCT de 7 velocidades Automática de 6 velocidades

Tração Dianteira Dianteira Dianteira

Tipo de combustível Diesel Gasolina

Tipo de motor Quatro cilindros em linha, turbo Quatro cilindros em linha

Tipo de motor elétrico - Motor síncrono de ímanes 
permanentes

Cilindrada (cc) 1685 1999

Potência máx. (cv/rpm) 141/4000 205/6000*

Binário máx. (Nm/rpm) 340/1750~2500 375/2330

Vel. máxima (km/h) 203 (SW: 200) 203 (SW: 200) 192

CO2 combinado (g/km) 110 (SW: 113)** 116 (SW: 120)** 37

Consumo de combustível (urbano) 5,1 (SW: 5,2)** 5,1 (SW: 5,2)** 0

Consumo de combustível (extra urbano) 3,7 (SW: 3,8)** 4,1 (SW: 4,2)** 5,3

Consumo de combustível (combinado) 4,2 (SW: 4,4)** 4,4 (SW: 4,6)** 1,6

Peso em vazio (kg) (máx.) 1630 (SW: 1675) 1645 (SW: 1695) 1775

Peso bruto (kg) 2070 (SW: 2140) 2080 (SW: 2150) 2200

Peso máximo de reboque (kg), travado 1800 1500 - (SW:1500)

Peso máximo de reboque (kg), destravado 750 - (SW: 750)

Depósito de combustível (litros) 70 55

Jante de liga leve 17'' 
do Plug-in Hybrid
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     Paz de espírito

Toda a paz de espírito 
de que precisa.

Garantia de 7 anos sobre o veículo 

Todos os KIA na Europa usufruem de uma garantia de veículo novo 
de 7 anos/150 000 km (3 primeiros anos sem limite de km; 150 000 

km durante os restantes 4 anos). Esta garantia integral é gratuita e 
transferível para proprietários subsequentes, desde que o veículo seja 

mantido regularmente de acordo com o programa de manutenção.

Garantia de pintura de 5 anos e garantia antiperfuração de 12 anos 
A pintura da carroçaria, de elevada qualidade, assegura uma proteção duradoura 

e brilhante ao seu novo KIA. Também beneficia de uma proteção antiperfuração 
da mais elevada qualidade e de uma garantia de 12 anos contra corrosão a partir do 

interior.

Mantenha-se em contacto com a KIA 
Visite www.kia.pt para conhecer as últimas novidades. Poderá encontrar aí mais informações 

sobre a Kia e a sua nova gama de veículos. Receba atualizações sobre o desenvolvimento 
de energias alternativas, tais como o gás liquefeito, as tecnologias híbridas e as células de 

combustível. Ou descubra os projetos em que o nosso Centro de Pesquisa Ambiental está a 
trabalhar.

Também estamos envolvidos nos grandes acontecimentos desportivos: a Kia é parceira oficial da UEFA e 
da FIFA. Além disso, patrocinamos o Open da Austrália e a estrela do ténis Rafael Nadal.

Financiamento 
O seu concessionário Kia é o seu parceiro ideal na elaboração do plano de financiamento mais adequado às suas 

necessidades. Solicite-lhe mais informações.

Garantia de 7 anos Kia
7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos novos Kia. Válida em 
todos os estados membros da UE (e também na Noruega, Suíça, Islândia e 
Gibraltar), embora sujeita aos termos e condições locais.
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Todas as informações, imagens e especificações encontram-se corretas à data da 
impressão da presente brochura e podem ser alteradas sem aviso prévio. Os modelos 
e as especificações incluídos neste documento podem variar consoante o mercado. 
Devido a limitações do processo de impressão, as cores da carroçaria poderão variar 
ligeiramente em relação às cores verdadeiras. Para mais informações, é favor 
contactar o seu concessionário Kia.

Kia Portugal
Rua Dr. José Espirito 
Santo Nº 38
1950-097 Lisboa

www.kia.pt

www.kia.pt7 anos/150 000 km de garantia em todos os veículos 
novos. Válida em todos os estados membros da UE 
(também na Noruega, Suíça, Islândia e Gibraltar), 
embora sujeita aos termos e condições locais.


