
Nová Kia Optima SW PHEV (plug-in hybrid). Nabita technologiemi.

Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km na celé vozidlo, první 3 roky bez omezení kilometrů.

AKTUÁLNÍ AKCE

SPECIFIKACE CENÍKOVÁ CENA

Premium
2.0 GDI PHEV GPF 6AT automat 205 k / 151 kW 1 224 980
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NOVÁ OPTIMA SW PHEV 



STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér Premium
Aktivní maska chladiče ●

Vnější kliky dveří satin chrom

Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky 
sklopná s blikači

●

Hlavní světlomety - full LED s funkcí Dual bending ●

Denní svícení LED ●

Zadní světlomety LED ●

Ostřikovače předních světlometů ●

Tónovaná skla + zadní zatmavená

Hydrofobní přední boční skla ●

Solární čelní sklo ●

Podélné střešní ližiny ●

Elektricky ovládané víko pátých dveří s automatickým otevíráním 
(SPTG)

●

17" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/55 ●

Dojezdová sada ●

Zásuvka pro připojení dobíjecího kabelu ●

Interiér Premium
Bezfreonová duální elektronická klimatizace + driver only funkce

Elektrické ovládání předních a zadních oken ●

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + alarm ●

Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko ●

8" integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia 
Connected Services, Android Auto / Apple Carplay, Bluetooth 
handsfree, ovládání na volantu

●

Harman Kardon premiová soustava (10 reproduktorů, 590 W, externí 
zesilovač)

●

USB 2.0 + AUX audio port ●

Bezdrátová nabíječka mob. telefonů (Qi) ●

Palubní počítač +Supervision PHEV

Tempomat s omezovačem rychlosti ●

Elektrochromatické zpětné zrcátko s dešťovým senzorem ●

Elektricky stavitelné sedadlo řidiče v 8 směrech s pamětí nastavení + spolujezdec

Elektricky nastavitelná bederní opěrka řidiče ●

Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce ●

Vyhřívaná přední sedadla + zadní

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky + vyhřívaný

Čalounění sedadel kožené

Síť zavazadlového prostoru ●

USB nabíječka ve druhé řadě sedadel ●

Roletky v zadních oknech ●

Ukazatel rychlostních limitů (ISLW) ●

360° monitorovací systém (AVM) ●

Pokročilý adaptivní tempomat (SCC) + Stop&Go ●

Systém sledování mrtvého úhlu (BCW+LCA) ●

Upozornění na přijíždějící vozidla v příčném směru při couvání (RCCW) ●

Inteligentní parkovací asistent pro příčné i kolmé parkování  (SPAS) ●

Systém autonomního nouzového brzdění (AEB) ●

Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA) ●

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKAS) ●
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Bezpečnost Premium
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace) ●

Boční airbagy pro přední sedadla ●

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla ●

Kolenní airbag ●

Antiblokovací systém ABS ●

Elektronický stabilizační systém ESC ●

Rozdělovač brzdného tlaku EBD ●

Brzdový asistent BAS ●

Systém kontroly trakce TCS ●

Systém řízení stability vozidla VSM ●

Asistent pro rozjezd do kopce HAC ●

Varovná signalizace brzdových / výstražných světlometů při panickém 
brzdění

●

Měřič tlaku v pneumatikách TPMS ●

Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX ●

Parkovací senzor vzadu ●

Parkovací senzor vpředu ●

Výbava na přání Premium
Metalický/perleťový lak 18 000

Paket White (bílé kožené čalounění, výplně dveří čalouněné bílou 
umělou kůží)
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Ceny jsou uváděny včetně DPH. Součástí ceny nejsou dopravní náklady za převoz vozidla na prodejní místo. Obsah 
tohoto ceníku odráží stav platný v době vydání. Dovozce si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez 
předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o 
doporučené prodejní ceny. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní 
limity odpovídající normě EURO 6. Záruka 7 let nebo 150 000 km. Na první 3 roky se neuplatňuje omezení ujetých 
kilometrů. Záruka proti prorezavění 12 let bez omezení kilometrů. Záruka na lak 5 let / 150 000 km. Slevy a bonusy jsou 
určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u 
autorizovaných dealerů Kia. 
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