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Optima SW
GT Line

1.6 T-GDi 132kW / 180k A7 DCT

Spotreba paliva: kombinovaná - 7,7 l/100km. CO₂ emisie:

kombinovaná - 175 g/km.

Farba exteriéru
Runway Red

Kolesá
Pneumatiky 235/45 R18 + disky z
ľahkej zliatiny

Výbava / Motor 35 690 €

po zľave 2 000 €

Dizajn 550 €

Možnosti 2 390 €

Celková cena

38 630 €

s DPH



Vaša konfigurácia

Dizajn

Farba exteriéru

Runway Red 550 €

Kolesá

Pneumatiky 235/45 R18 + disky z ľahkej zliatiny 0 €

Vybavenie

Exteriér

LED denné svietenie

Dažďový senzor

Funkcia Escort (zhasínanie s oneskorením)

LED zadné kombinované svetlá

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Predné LED hmlové svetlomety

Full LED stretávacie a diaľkové svetlá a dynamickým natáčaním do zákrut (Dynamic Bending

Light)

Kľučky dverí v kombinácii farby karosérie a chrómu

Predné a zadné parkovacie senzory

Dvojitá chrómová koncovka výfuku

Zatmavené sklá od B-stĺpika

Optický balík GT Line

Strešné lyžiny

Svetelný senzor

Výstražná kontrolka nedostatku kvapaliny v ostrekovači

Parkovací asistent pre pozdĺžne a priečne parkovanie

Solárne sklá predných dverí

Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá s integrovanými ukazovateľmi smeru jazdy



Automatické diaľkové svetlá

Interiér

Hliníkové prevedenie vnútornej časti prahov

Idle Stop & Go; štandardný prvok výbavy len pre motorizáciu 1.6 CRDi a 1.6 T-GDi

Optický balík GT Line

Predná a zadná lakťová opierka (predná s odkladacím priestorom)

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

Sieť v batožinovom priestore (SW)

Samostmievajúce vnútorné spätné zrkadlo

Palubný počítač

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Ovládanie rádia na volante

Elektrické ovládanie predných a zadných okien

Voľba jazdného režimu (iba pre AT/DCT)

Kožou potiahnutý volant a hlavica riadiacej páky

Osvetlenie priestoru pod nohy

Slnečné rolety na zadných oknách

Dvojzónová automatická klimatizácia s funkciou automatického odhmlievania skiel

Prémiový zvukový systém "harman/kardonR", 10 reproduktorov (RDS MP3 audio, AUX, USB,

Clari-FiTM)

Automatické dovieranie všetkých okien

Pedále v hliníkovom prevedení

Zásuvka 12V vpredu a vzadu, USB nabíjací port vzadu

Navigačný systém s 8 dotykovou obrazkovkou (so 7-ročnou aktualizáciou máp a službou

Tom Tom R Services"), DAB, Apple CarPlay, Android Auto

Zadné výduchy klimatizácie

Bezkľúčový prístup a štartovanie vozidla Smart Key

Zadná parkovacia kamera

Športové sedadlá



Vyhrievané zadné sedadlá

Rádio s MP3 audio, AUX, USB

Bluetooth handsfree sada

Delené a sklápateľné zadné sedadlá (40:20:40)

Ventilované predné sedadlá

Prístrojová doska s farebným TFT 4.3" LCD displejom

Elektrické ovládanie dverí batožinového priestoru

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant

Kožené čalúnenie sedadiel

Vyhrievané predné sedadlá a volant

Elektricky nastaviteľné predné sedadlá (v 8-smeroch s pamäťou pre vodiča, elektrická

bedrová opierka v 4-smeroch)

Bezdrôtové nabíjanie smartfónu (WPC, standardQI; iba pre vozidlá s A/T)

Ambientné osvetlenie interiéru

Bezpečnosť

ESC (elekt. stabilizačný systém) + HAC (asistent pre rozjazd do kopca) + VSM (ovládanie

stability vozidla)

ABS (protiblokovací systém) + BAS (brzdový asistent) + ESS (signalizácia v prípade

núdzového brzdenia)

7 x airbag (vodič, spolujazdec, bočné a hlavové airbagy, kolenný airbag vodiča)

ISOFIX uchytenie detskej sedačky

Imobilizér + alarm

SLIF (Systém monitorovania dopravných značiek)

RCTA (Systém upozorňujúci na pohyblivé prekážky pri cúvaní)

El. parkovacia brzda

Kontrola tlaku v pneumatikách TPMS

LKAS (Aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu)

BSD (Systém monitorovania mŕtveho uhla)

DAA (Systém sledovania pozornosti vodiča)



 
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú namerané výrobcom podľa osobitných noriem a procesov v
ideálnych laboratórnych podmienkach, na účely typového schvaľovania vozidiel podľa metodiky WLTP v zmysle nariadenia
Európskej Komisie (EÚ) 2017/1151. Pri jednotlivých modeloch vozidiel sú zobrazované hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a
spotreby elektrickej energie, ktoré sú v súlade s vyššie uvedeným namerané ako najvyššie pre jednotlivé typy motorov v
závislosti od možnej výbavy vozidla. Uvedené hodnoty môžu byť ovplyvnené jednotlivými prvkami príslušenstva. Namerané
hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie sú špecifické pre prevádzku vozidla výlučne v uvedených
laboratórnych podmienkach. Reálne hodnoty spotreby paliva, emisií CO2 a spotreby elektrickej energie v iných ako laboratórnych
podmienkach budú odlišné v nadväznosti na konkrétny štýl jazdy a okolité podmienky a môžu viesť k odchýlkam od hodnôt
nameraných v laboratórnych podmienkach, ktoré sú uvedené pre konfigurovaný model. Z technických príčin sa príležitostne a po
určitú dobu počas úprav Konfigurátora nemusia údaje uvedené v Konfigurátore zobrazovať aktuálne. Uvedené ceny sú orientačné
a môžu sa líšiť podľa zvolenej kombinácie konfigurácie. Záväzné cenové informácie poskytne autorizovaný predajca Kia.

 

Balíky

GT Line pack

- 360° parkovacia kamera

- Autonómny systém núdzového zastavenia vozidla

- Adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go

1 400 €

Panoramatické strešné okno 990 €


