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162 EUR
C
0%

de la

/lună (TVA inclus)

de la

Începând de la

Model

Optima 1.7 DSL 6MT
Optima 1.7 DSL 6MT
Optima 1.7 DSL 6MT
Optima 1.7 DSL 7 DCT (AT)
Optima 1.7 DSL 7 DCT (AT)
Optima 1.7 DSL 7 DCT (AT)

Versiune

Valoare
CO2 (g/km)

Preţ fără
TVA (euro)

CLASSIC
COMFORT
GT LINE
CLASSIC
COMFORT
GT LINE

121
121
121
116
116
116

21.070
22.200
26.500
22.380
23.510
27.605

1

C Program finanţare

23.690* EUR

(preţul include TVA)

Preț cu
Valoare
Preţ REMAT1
TVA (euro) Tichet REMAT cu TVA (euro)
25.073
26.418
31.535
26.632
27.977
32.850

1.383
1.383
1.383
1.383
1.383
1.383

partener

- 0% dobândă anuală, ofertă valabilă doar pentru persoane juridice. Avans 50%, perioada 84 luni.
- 3,5% dobândă anuală, ofertă valabilă pentru persoane fizice (finanţare în RON).

1.7 DSL
cmc
kw(CP)/rpm
kg.m/Nm/rpm
M/A
km/h
0-100 km/h (s)
l/100 km
l/100 km
l/100 km

Dimensiuni
(L x l x h)
Garda la sol
(mm)
Masa max. autorizată kg
Nr. locuri
Cap. portbagaj
litri

23.690
25.035
30.152
25.249
26.594
31.467

Ofertă valabilă prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru
mediu. Preţul de vânzare REMAT este obţinut prin scăderea din preţul cu TVA a contravalorii primei de casare (6.500 lei, echivalent
1.383 euro), calculată la cursul de 1 Euro = 4,7 lei (curs orientativ).

Motor
Cilindree
Putere
Cuplu maxim
Transmisie
Viteză maximă
Acceleraţie
Consum** urban
extra
mixt

Dobândă
anuală

1.685
141/4.000
34.7/340/1.750-2.500
6MT / 7 DCT (AT) (cu ISG)
203
10,0 / 11,0
5,6 / 5,1
4,1 / 4,1
4,6 / 4,4
4.855 x 1.860 x 1.465
135 (145 cu suspensii supraînălţate)
2.070/2.080
5
510

* La preţul final de vânzare, se va adăuga pachetul legislativ obligatoriu conform ORD. 2218/2005 în valoare de
35 EUR fără TVA. Pachetul este compus din trusă medicală, triunghi reflectorizant şi extinctor.
** Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic,
ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
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¨

Norma de poluare - EURO 6
ISG-LDC 200 W - pentru 1.7 DSL 7 DCT (AT)
¨ DMS (Sistem de control integrat mod Drive Drive Mode Select - Normal/Active Eco/Sports
Switch) pentru 6AT/7DCT (AT)
¨ Sistem imobilizare
¨ Ţeavă eşapament cu finisaje cromate
¨ Suspensie faţă McPherson
¨ Suspensie spate multilink
¨ Suspensii tip PLD (Amortizor cu valvă preîncărcată/
Pre-loaded Linear Valve Damper)
¨ Jante aliaj 16’’ (215/60 R16”) + anvelope 16’’,
de vară Nexen sau Kumho
¨ Roată de rezervă de dimensiuni reduse
¨ Sistem de monitorizare presiune anvelope
¨ Grilă radiator - Black High glossy
¨ Bandouri faţă în culoarea caroseriei
¨ Bandouri laterale în culoarea caroseriei
¨ Mânere portiere în culoarea caroseriei
¨ Geamuri cu tentă
¨ Lumini de zi tip LED (DRL)
¨ Sistem automat aprindere faruri
¨ Dispozitiv tip escortă
¨ Faruri cu tratament antiaburire/Anti-Fog
treatment
¨ Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei
¨ Oglinzi cu reglare electrică şi încălzite
¨ Oglinzi cu pliere electrică + semnalizare schimbare
direcţie tip LED
¨ Ornamente cromate portiere
¨ Apărători noroi
¨ Scrumieră şi brichetă
¨ Torpedou cu iluminare
¨ Suport pahare pe consola centrală faţă
¨ Cotieră cu spaţiu de depozitare faţă
¨ Computer de bord, termometru, ceas digital
¨ Sistem avertizare nivel scăzut lichid spălare parbriz
¨ Suport ochelari
¨ Parasolar cu oglindă extensibil
¨ Consolă centrală cu accente metalice - Black metal
¨ Ornamente butoane audio şi navigaţie
- Silver metal

¨

¨

¨

Bord tip „Supervision cluster“ TFT - LCD 3.5’’
Tetiere active faţă
¨ Scaun şofer reglabil pe înălţime
¨ Suport lombar scaun şofer
¨ Buzunare pe spătarele scaunelor din faţă
¨ Banchetă spate cu spătar fracţionat 60%-40%
¨ Sistem fixare scaun de siguranţă pentru copii
tip ISOFIX
¨ Tapiţerie din stofă
¨ Servodirecţie asistată electric - MDPS
(Motor Driven Power Steering) Tip R (motor pe
caseta de direcţie/Rack & Pionion Mounted) - 1.7 DSL
¨ Coloană de direcţie reglabilă pe înălţime şi
pe adâncime
¨ Comenzi audio pe volan
¨ Pilot automat cu funcţie de limitare a vitezei
¨ Schimbător de viteze tip padelă la volan
(pentru AT)
¨ Închidere centralizată cu buton pentru şofer
şi pasager
¨ Sistem blocare automată portiere
în funcţie de viteza de rulare
¨ Sistem deblocare portiere la impact
¨ Cheie cu sistem deblocare portiere de la distanţă
+ dispozitiv tip escortă + alarmă antifurt
¨ Geamuri electrice faţă/spate
¨ Aer condiţionat manual
¨ Airbaguri faţă pentru şofer şi pasager
(cu sistem de dezactivare pentru pasager)
¨ Airbaguri laterale faţă şi tip cortină
¨ Airbag genunchi şofer
¨ Discuri frână faţă 16’’ + discuri frână spate 15’’
¨ ABS (Sistem antiblocare frâne)
¨ ESC (include BAS, VSM şi HAC)
¨ ESS (Semnalizare oprire de urgenţă)
¨ Navigaţie 7’’ Touch Screen + Radio + MP3 + RDS
+ Bluetooth + WiFi + Cameră marşarier
+ 7 Ani Update Hărţi
¨ Priză + AUX + USB
¨ Boxe portiere faţă şi spate
¨ Tweetere

• Grilă radiator - Satin Chrome
• Mânere portiere în culoarea caroseriei +
accente cromate
• Faruri cu lupă pentru ambele faze + lumini pentru
viraje + lumini de zi tip LED
• Feţe portiere tip „Soft Form“
• Ornamente butoane audio şi navigaţie „Satin chrome“
• Bord tip „Supervision cluster“ TFT - LCD 4.3“
• Volan şi manetă schimbător de viteze îmbrăcate
în piele

• Climatizare automată (include parbriz şi geamuri
portiere cu protecţie solară + geamuri portiere
faţă hidrofobice + priză spate + oglindă
electrocromică ECM + parasolar cu iluminare
pentru şofer şi pasager + duze aer condiţionat
spate + sistem dezaburire automată
+ senzor ploaie)
• Senzor parcare faţă şi spate
• Sistem de asistenţă pentru păstrarea benzii
de rulare (LKAS - Lane Keeping Assistant System)
+ Recunoaştere semnelor rutiere
(Traffic Signal Recognition)
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• ISG-LDC 600 W - pentru 1.7 DSL
• Țeavă de eșapament dublă cu finisaje cromate
• Jante aliaj 18’’ și anvelope 235/45 R18,
anvelope de vară Michelin
• Faruri tip Xenon + lumini pentru viraje + LED DRL
+ reglare automată pe înălțime
• Spălător faruri
• Combinație lumini spate tip Sporty LED
• Pedale din aluminiu + lumini ambientale în partea
inferioară a habitaclului + fețe portiere „DLX type“
• Scaun șofer cu reglaje electrice (8 direcții) și
funcție memorare poziție + suport lombar cu
reglaje electrice (4 direcții) + funcție de memorare
poziție oglinzi laterale

• Scaune față încălzite (3 trepte de viteză)
+ volan încălzit
• Scaune tip sport cu tapiţerie din piele - negru
+ cusături roşii
• Buton pornire motor + ESCL (Electronic Steering
Column Lock/Blocare electronică a coloanei
de direcţie)
• Smart Parking System
• Incărcător Smart Phone Wireless
(numai pentru 6AT şi 7DCT)
• Discuri frână faţă 17’’, spate 16’’
• Navigaţie 8’’ Touch screen + Radio + MP3 + RDS
+ WIFI + Bluetooth + Cameră vedere spate
+ Harman/Kardon Premium sound system
+ 7 ani Update hărţi
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15

16

ISG-LDC 200W (disponibil numai pentru 1.7 DSL 6MT)
Suspensii supraînălţate (+ 20 mm faţă de suspensiile normale)
Jante aliaj 17” 215/55 R17” + anvelope 17” de vară Continental
Faruri cu lupă pentru ambele faze + lumini pentru viraje
+ lumini de zi tip LED
Spălătoare faruri
Faruri ceaţă faţă tip LED
Plasă portbagaj
Feţe portiere tip „Soft Form“
Bord tip „supervision cluster“ TFT + LCD 4.3“
Scaune faţă încălzite (3 trepte de viteză) + volan încălzit
Volan şi schimbător de viteze îmbrăcat în piele
Climatizare automată (include parbriz şi geamuri portiere cu protecţie
solară + geamuri portiere faţă hidrofobice + priză spate + oglindă
electrocromică ECM + parasolar cu iluminare pentru şofer şi pasager +
duze aer condiţionat spate + sistem dezaburire automată + senzor ploaie)
Senzori de parcare faţă şi spate
Sistem de asistare la parcare inteligent (Smart Parking System)
Sistem de asistenţă pentru păstrarea benzii de rulare
(LKAS - Lane Keeping Assistant System) + Recunoaştere semnelor
rutiere (Traffic Signal Recognition)
Navigaţie 7“ Touch screen + Radio + MP3 + RDS + DAB + Bluetooth + WiFi
+ Cameră marşarier + 7 Ani Update Hărţi

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

Cod

Preţ

IS2
HIS
17B

216€
149€
263€

DLP
HLW
FOG
LUT
SFT
DLX
HTS
LES

78€
155€
124€
23€
108€
124€
155€
93€

DFA
FRS
SPS

448€
309€
464€

LKS

356€

27D

124€
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Cod
ISG-LDC 200W (disponibil numai pentru 1.7 DSL 6MT)
ISG-LDC 600W (disponibil numai pentru 1.7 DSL)
Suspensii tip ECS (suspensie controlată electronic/
Electronic Control Suspension) (numai pentru 1.7 DSL 7 DCT (AT))
Suspensii supraînălţate (+ 20 mm faţă de suspensiile normale)
Jante aliaj 17” 215/55 R17” + anvelope 17” de vară Continental
Jante aliaj 18” 235/45 R18” + anvelope 18” de vară Michelin
+ Discuri frână faţă 17’’ + Discuri frână spate 16’’
Faruri tip Xenon + lumini pentru viraje + lumini de zi tip LED
+ reglare automată pe înălţime
Faruri tip LED + lumini pentru viraje adaptabile + lumini de zi tip LED DRL
+ reglare automată pe înălţime
HBA (Asistenţă fază lungă/High Beam Assist)
Spălătoare faruri
Faruri ceaţă faţă tip LED
Combinaţie lumini spate tip LED
Pedale din aluminiu + lumini ambientale în partea inferioară a habitaclului
+ feţe portiere „tip DLX“
Plasă portbagaj
Scaun şofer cu reglaje electrice (8 direcţii) şi funcţie de memorare
a poziţiei + suport lombar cu reglaje electrice (4 direcţii)
+ funcţie de memorare a poziţiei oglinzilor exterioare
Scaun şofer cu reglaje electrice (8 direcţii), ventilat şi funcţie de
memorare a poziţiei + suport lombar cu reglaje electrice (4 direcţii)
+ scaun pasager ventilat, cu reglaje electrice (8 direcţii) + suport lombar
cu reglaje electrice (2 direcţii) + funcţie de memorare a poziţiei
oglinzilor exterioare
Scaune faţă încălzite (3 trepte de viteză) + volan încălzit
Scaune spate încălzite
Tapiţerie din stofă (partea centrală a scaunelor)
+ piele artificială (partea laterală)
Tapiţerie din piele
Buton pornire motor + ESCL (blocare electronică a coloanei de direcţie/
Electronic Steering Column Lock)
Trapă panoramică - include parasolar cu iluminare
+ ramă portiere tip „High Glossy Black“
Sistem de asistare la parcare Smart
BSD (Sistem detectare unghi mort/Blind Spot Detection)
+ RCTA (Avertizare trafic în spate/Rear Cross Traffic Alert System)
+ Traffic Signal Recognition (Recunoaştere semne circulaţie)
AEB (Frânare de urgenţă autonomă/Autonomous Emergency Braking
System): City/Urban/Pedestrian (Radar rază lungă + Cameră/
Long Range Radar + Camera) + Premium ESC + ASCC (Sistem avansat
Smart Cruise Control/Advanced Smart Cruise Control) + FCWS (Sistem
avertizare coliziune frontală/Front Collision Warning System)
disponibil numai pentru AT şi 7 DCT (AT)
AVM (Sistem monitorizare 360°/Around View Monitor)
Încărcător Smart Phone Wireless - numai pentru 6AT şi 7DCT (AT)
Navigaţie 7“ Touch screen + Radio + MP3 + RDS + DAB + Bluetooth + WiFi
+ Cameră marşarier + 7 Ani Update Hărţi
Navigaţie 8“ Touch screen + Radio + MP3 + RDS + WiFi + Bluetooth
+ Cameră marşarier + Sistem audio premium „Harman/Kardon“
+ 7 Ani Update Hărţi
Navigaţie 8“ Touch screen + Radio + MP3 + RDS + DAB + WiFi + Bluetooth
+ Cameră marşarier + Sistem audio premium „Harman/Kardon“
+ 7 Ani Update Hărţi

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

Preţ

IS2
IS6

216€
248€

ECS
HIS
17B

928€
149€
263€

18D

464€

DHI

433€

LHI
HBA
HLW
FOG
LED

851€
78€
155€
124€
223€

CUT
LUT

216€
23€

PWS

294€

VEN
HTS
RSW

851€
155€
108€

CAL
LEA

78€
727€

SMT

309€

PNS
SPS

892€
464€

BSD

464€

AEB
AVM
WLC

773€
495€
93€

27D

124€

28N

619€

28D

743€
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14
15
16

Suspensii tip ECS (suspensie controlată electronic/
Electronic Control Suspension) (numai pentru 1.7 DSL 7 DCT (AT))
Suspensii supraînălţate (+ 20 mm faţă de suspensiile normale)
Faruri tip LED + lumini pentru viraje adaptabile + lumini de zi tip LED DRL
+ reglare automată pe înălţime
HBA (Asistenţă fază lungă/High Beam Assist)
Spălătoare faruri
Faruri ceaţă faţă tip LED
Combinaţie lumini spate tip LED
Plasă portbagaj
Scaun şofer cu reglaje electrice (8 direcţii), ventilat şi funcţie de
memorare a poziţiei + suport lombar cu reglaje electrice (4 direcţii)
+ scaun pasager ventilat, cu reglaje electrice (8 direcţii) + suport lombar
cu reglaje electrice (2 direcţii) + funcţie de memorare a poziţiei
oglinzilor exterioare
Scaune spate încălzite
Trapă panoramică - include parasolar cu iluminare
+ ramă portiere tip „High Glossy Black“
BSD (Sistem detectare unghi mort/Blind Spot Detection)
+ RCTA (Avertizare trafic în spate/Rear Cross Traffic Alert System)
AEB (Frânare de urgenţă autonomă/Autonomous Emergency Braking
System): City/Urban/Pedestrian (Radar rază lungă + Cameră/
Long Range Radar + Camera) + Premium ESC + ASCC (Sistem avansat
Smart Cruise Control/Advanced Smart Cruise Control) + FCWS (Sistem
avertizare coliziune frontală/Front Collision Warning System)
disponibil numai pentru 7 DCT (AT)
AVM (Sistem monitorizare 360°/Around View Monitor)
Navigaţie 8“ Touch screen + Radio + MP3 + RDS + DAB + WiFi + Bluetooth
+ Cameră marşarier + Sistem audio premium „Harman/Kardon“
+ 7 Ani Update Hărţi
Scaune tip sport cu tapițerie din piele roșie + cusături gri închis

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

Cod

Preţ

ECS
HIS

928€
149€

LHI
HBA
HLW
FOG
LED
LUT

851€
78€
155€
124€
223€
23€

VEN
RSW

557€
108€

PNS

892€

BSD

464€

AEB
AVM

773€
495€

28D
RED

743€
397€
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IS6 obligatoriu cu 28N sau 28D
ECS obligatoriu cu SMT
HIS incompatibil cu ECS şi AEB
BSD obligatoriu cu PWS sau VEN
LKS obligatoriu cu DFA
AEB obligatoriu cu HBA şi SMT şi FOG
SPS obligatoriu cu HTS şi DLX - pentru CLASSIC
SPS obligatoriu cu HTS şi VEN şi (17B sau 18D) - pentru COMFORT
FRS şi SPS - incompatibile
AVM obligatoriu cu PWS sau VEN
DHI obligatoiu cu HLW
BHI obligatoriu cu HLW şi LED
HBA obligatoriu cu DHI sau BHI
HLW obligatoriu cu DHI sau BHI
HTS obligatoriu cu LES
PWS şi VEN - incompatibile
VEN obligatoriu cu HTS şi LEA
RSW obligatoriu cu HTS şi LEA
LEA obligatoriu PWS sau VEN
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Snow White Pearl

Clear White

Silky Silver

Aurora Black

Platinium Graphite

Moss Gray

Temptation Red

Gravity Blue

Pluto Brown

SNOW WHITE PEARL - Pearl
CLEAR WHITE - Solid
SILKY SILVER - Metallic
AURORA BLACK - Pearl
PLATINIUM GRAPHITE - Metallic
MOSS GRAY - Metallic
TEMPTATION RED - Metallic
GRAVITY BLUE - Metallic
PLUTO BROWN - Metallic

BLACK
BEIGE
GRAY
BLACK + cusături roșii
RED + cusături gri

Preţurile sunt exprimate în euro şi includ TVA.

(SWP)
(UD)
(4SS)
(ABP)
(ABT)
(M5G)
(K3R)
(B4U)
(G4N)

89€
S
89€
89€
89€
89€
89€
89€
89€

WK
BHH
BGH
WK
WK

S
S
S
-

89€
S
89€
89€
89€
89€
89€
89€
89€

S
S
S
-

89€
S
89€
89€
89€
89€
89€
89€
89€

S
O
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Siguranță de 5 stele
La Kia nu ne preocupă doar ca vehiculele noastre să aibă un aspect
modern, să beneficieze de motoare economice cu performanţe
deosebite şi să fie foarte utile scopului pentru care au fost
proiectate. Siguranţa pasagerilor este foarte importantă pentru
noi, de aceea acest model Kia a fost dotat cu cele mai moderne
sisteme de siguranţă activă şi pasivă, obţinând 5 stele la testele
EuroNCAP.

Garanţie integrală 7 ani*
La Kia, calitatea pe care am promis-o se extinde dincolo de linia de
producţie. Vrem să vă asigurăm că veţi primi întotdeauna cele mai
bune servicii posibile, iar garanţia noastră unică reflectă acest
angajament. Fiecare Kia din Europa va beneficia de o garanţie a
vehiculului nou de 7 ani/150.000 km. Această garanţie este gratuită
şi transferabilă la următorul proprietar, condiţionată de întreţinerea
regulată a vehiculului, şi valabilă în peste 30 de ţări europene.
* Conform condiţiilor din Carnetul de garanţie.

ANI GARANȚIE

C A L I TAT E A R E D E F I N I T Ă

7 ani Update Hărţi
Programul este valabil numai pentru vehiculele noi Kia, produse
după data de 1 iulie 2013, echipate din fabricaţie cu dispozitivele de
navigaţie LG. Programul „7 ANI Update Hărţi“ oferă 6 actualizări ale
hărţilor, întrucât vehiculele Kia vin echipate cu ultima versiune de
hartă direct din fabrică. Garanţia sistemului de navigaţie nu este
afectată de acest program. Kia nu este responsabilă de calitatea
datelor hărţilor oferite de furnizorul de date hărţi Navteq.

KAR - Kia Asistență Rutieră
Mobilitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De
aceea, Kia Romauto și Europ Assistance au dezvoltat serviciul KAR –
Kia Asistenţă Rutieră, care vă este oferit la un preţ avantajos. Dacă
veţi avea nevoie de asistenţă în caz de defecţiune, incident rutier,
vandalism etc. sunaţi la numerele de telefon publicate în broşura KAR
şi problema va fi imediat rezolvată. Serviciul KAR este disponibil în
peste 30 de ţări europene şi vă oferă servicii complexe, de tipul:
transport până la cel mai apropiat dealer Kia, cazare, vehicul de
înlocuire etc. la alegerea dumneavoastră.

