Nowa Kia

Życie może być piękne. Kolorowe, pełne nowości i pasji.
Gdziekolwiek się udasz, cokolwiek odkryjesz i kogokolwiek
poznasz, Kia to partner, z którym warto dzielić najlepsze
chwile.

Otwórz się na nowe
perspektywy

W Kia Motors dbamy o lepszą przyszłość. Dlatego
pomagamy odkrywać nowe horyzonty. Tworzymy
samochody o niepowtarzalnej stylistyce, pełne
zaawansowanych rozwiązań technicznych. Dowodem
niezwykłej jakości naszych pojazdów jest objęcie ich
najdłuższą w branży, 7-letnią gwarancją. Przyświeca
nam jeden cel: przekraczać oczekiwania. To cel, który
określamy hasłem „The Power to Surprise”, czyli
„Zdolność Zaskakiwania”. Jak go osiągamy?
Przeczytaj i daj się zaskoczyć.

Innowacyjna i niepowtarzalna
Nowa Kia Optima zadziwia i przyciąga uwagę. Dzięki niej każda droga prowadzi do celu.
Innowacyjne układy wspomagające kierowcę zwiększają bezpieczeństwo i komfort.
Nowe technologie zapewniają łączność ze światem. Teraz sukces jest na wyciągnięcie ręki!
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Perfekcja w każdym calu
Nowa Kia Optima jest jeszcze doskonalsza od swoich poprzedniczek. Teraz prowadzenie to czysta
przyjemność. Jej szlachetna linia wzbudza zainteresowanie, a najnowocześniejsze układy wspierają
kierowcę podczas jazdy.
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Zaawansowane rozwiązania
w eleganckiej formie
Idealne proporcje, opływowa linia, precyzja detali stylistycznych. Dzięki nim nowa Kia Optima
wygląda imponująco. Większy rozstaw osi przekłada się na wyższą stabilność, lepsze właściwości
jezdne i większą przestronność. Charakterystyczny dla marki Kia grill chłodnicy i wyraziste,
diodowe lampy tylne sprawiają, że obok niej nie można przejść obojętnie.
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Świetlista perspektywa
Nowa Kia Optima dba, by droga przed Tobą
była zawsze jasna i dobrze widoczna.
Prowadzenie nocą może sprawiać przyjemność.
Ksenonowe światła przednie

Diodowe zespolone lampy tylne
Oryginalne, mocno zaokrąglone lampy w technologii LED
rozciągają się po bokach pojazdu,
podkreślając linię boczną nadwozia.
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Bi-ksenonowe światła przednie z układem
dynamicznego doświetlania zakrętów i funkcją
automatycznego przełączania świateł drogowych
i mijania (Kia High Beam Assist) zapewniają
krystaliczną jasność, lepszą widoczność i większe
bezpieczeństwo.
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Komfort tylko dla Ciebie
Nawet w najbardziej stresujące dni nowa Kia Optima gwarantuje pełne odprężenie. Przestronność, kokpit
zwrócony w stronę kierowcy i wentylowane fotele zapewniają pełną wygodę. Całe wnętrze wykończono
wysokiej jakości, miłymi w dotyku materiałami. Odpowiednie wyciszenie sprawia, że jazda staje się
przyjemnością.
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Pełne odprężenie
W nowej Optimie znajdziesz więcej miejsca nad głową, na poziomie ramion i więcej
miejsca na nogi na tylnej kanapie. Dodaj do tego niezwykle wygodne, wentylowane
i podgrzewane fotele przednie. Pełna ergonomia wręcz zachęca do zajmowania
miejsc!

14

Układ zapamiętywania
ustawień (IMS)

Sterowanie elektryczne foteli
przednich

Podgrzewanie i wentylowanie
siedzeń

Przywołuje ustawienia
fotela i lusterek zewnętrznych,
zapisane przez dwóch różnych
kierowców.

Fotele przednie mogą być
regulowane elektrycznie w 8
kierunkach. Podparcie odcinka
lędźwiowego kręgosłupa
w fotelu pasażera regulowane
jest w 2 kierunkach, a w fotelu
kierowcy w 4 kierunkach.

Temperatura foteli przednich
i kanapy tylnej może być regulowana.
Wentylowane fotele przednie mają
funkcję delikatnego nawiewu
chłodnego lub ciepłego powietrza.
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Pełna koncentracja

Każdy nowy samochód marki Kia, fabrycznie
wyposażony w system nawigacji firmy LG,
umożliwia korzystanie przez 7 lat z najnowszych
wersji map bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Nowoczesne wnętrze zaprojektowane z myślą o kierowcy i najlepsze w klasie
rozwiązania pozwalają w pełni skoncentrować się na prowadzeniu.
Wszystko, czego potrzebujesz, jest w zasięgu ręki.

Bezprzewodowa ładowarka urządzeń
mobilnych
Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3”
Zestaw wskaźników może być wyposażony w czytelny, kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny
o przekątnej 4,3 cala (wersje L i XL). Prezentuje on podstawowe informacje, takie jak średnie zużycie paliwa
czy temperatura zewnętrzna. Wersja M wyposażona jest w równie czytelny wyświetlacz
monochromatyczny o przekątnej 3,5 cala.

Korzystaj z wygody ładowania zbliżeniowego.
Wystarczy położyć na konsoli centralnej
przystosowany do takiego rodzaju ładowania
telefon lub inne urządzenie. Do ładowania
nie potrzeba przewodów!

System nagłośnienia Harman/Kardon Premium
Ten zaawansowany zestaw obejmuje 10 głośników
i 8-calowy głośnik niskotonowy ze wzmacniaczem
zewnętrznym. Zestaw głośnomówiący z łączem

Bluetooth Wbudowany mikrofon komunikuje się
z telefonem przez łącze Bluetooth. Cały czas
możesz być w kontakcie.

Nawigacja 8” (Kia Navi System Plus)
Kolorowy wyświetlacz TFT-LCD 4,3”

Monochromatyczny wyświetlacz TFT-LCD 3,5”

System nawigacji 2.0 z 8-calowym ekranem,
zintegrowany z usługami TomTom, obejmuje:
radioodtwarzacz MP3 z RDS, łącze Bluetooth,
widok z kamery cofania. W wersji XL posiada
także tuner cyfrowy DAB+. W zestawie system
nagłośnienia Harman/Kardon Premium.
Nawigacja 7” (Kia Navi System) System
nawigacji 2.0 z 7-calowym ekranem,
zintegrowany z usługami TomTom, obejmuje:
radioodtwarzacz MP3 z RDS, łącze Bluetooth,
widok z kamery cofania.
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Gdzie? Kiedy? Którędy?
Z nawigacją odnajdziesz
właściwą drogę.
Nowy system nawigacji obejmujący usługi TomTom sprawia, że funkcja prowadzenia w trasie jest
jeszcze dokładniejsza i wygodniejsza. Pozwala pozostać w kontakcie ze światem i dostarcza jeszcze
bardziej przydatne informacje. Modem WiFi umożliwia podłączenie systemu nawigacji do Internetu
za pomocą smartfona*.
1. Usługa Live traffic**:
System nawigacji dostarcza dokładne informacje
dotyczące zatorów drogowych, aktualizowane
co 2 minuty. System powiadamia kierowcę
o zwiększonym natężeniu ruchu i sugeruje
wybór alternatywnej trasy.
2. Usługa Speed cameras**:
System nawigacji ostrzega o fotoradarach
stacjonarnych i przenośnych oraz o obszarach
ograniczonego dostępu. Czarne punkty
wskazują miejsca, gdzie często dochodzi
do wypadków drogowych.
3. Usługa Local Search:
Umożliwia zlokalizowanie restauracji,
supermarketu lub innego wybranego miejsca.
Wystarczy wybrać opcję Local Search.
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Baza danych obejmuje 500 kategorii, 25 000 słów
kluczowych oraz 250 000 miejsc. System umożliwia
wyszukiwanie w 10 językach, również podczas pobytu
za granicą.
4. Prognoza pogody:
Słonecznie czy deszczowo? Lepiej sprawdzić prognozę
pogody. Wystarczy wprowadzić cel podróży i uzyskać
dostęp do pełnej prognozy pogody na 4 dni. Obejmuje
ona temperaturę minimalną i maksymalną, prędkość
wiatru i prawdopodobieństwo wystąpienia opadów.

* Aby aktywować usługę należy dysponować smartfonem
z planem taryfowym obejmującym transmisję danych.
** W niektórych krajach usługi te mogą podlegać
ograniczeniom prawnym.

1

3

2

4
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Inteligentne wsparcie

Nowa Kia Optima jest zaprojektowana tak, by wspierać
kierowcę i dbać o bezpieczeństwo. Możesz liczyć na nią
w każdej sytuacji. Nadwozie wzmocniono o 50% i zastosowano
wiele zaawansowanych układów bezpieczeństwa czynnego.

System rozpoznawania znaków drogowych
(Kia Speed Assist)
Specjalna kamera odczytuje znaki, a dozwolona
prędkość jest prezentowana na wyświetlaczu zestawu
wskaźników, obok aktualnej prędkości jazdy.

System autonomicznego hamowania awaryjnego
(Kia Brake Assist)
System ten wykrywa zarówno pojazdy jadące z przodu,
jak również pieszych przechodzących przez jezdnię.
Dzięki czujnikom i kamerze monitoruje odległość
i prędkość pojazdów oraz zachowanie pieszych. W razie
potencjalnej kolizji lub ryzyka potrącenia ostrzega
kierowcę. W przypadku braku reakcji kierowcy samochód
hamuje automatycznie, zapobiegając zdarzeniu lub
ograniczając jego skutki.

System ostrzegania o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (Kia Lane Assist)

Aktywny tempomat (Kia Smart Cruise Control)

System monitorowania martwego pola w lusterkach
(Kia Blind Spot Detection)

Za pomocą czujnika radarowego monitoruje odległość
od poprzedzającego pojazdu. Aby utrzymać bezpieczny
dystans, inteligentny tempomat ASCC może sam
zwolnić, a nawet zatrzymać samochód.
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System ten nie zastąpi przerwy na odpoczynek, ale
w przypadku zmęczenia kierowcy pomoże utrzymać
pojazd na właściwym torze jazdy.

Czujniki radarowe monitorują pola niewidoczne
w lusterkach. Z chwilą wykrycia pojazdu w tej strefie,
w danym lusterku zewnętrznym miga symbol
ostrzegawczy.
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Na drodze
ku bezpieczeństwu

Układ dynamicznego doświetlania zakrętów

Oto nowa Kia Optima. Teraz już nic nie zaskoczy Cię na drodze.
Innowacyjne systemy elektroniczne pomagają kierowcy i podnoszą
bezpieczeństwo jazdy.

Poprawia widoczność po zmroku. Ustawia odpowiednio
światła mijania podczas pokonywania zakrętów.
Dostosowuje je do prędkości pojazdu, jego masy
i kąta skrętu.
Układ dostępny jest z reflektorami bi-ksenonowymi.

System monitorowania otoczenia pojazdu
z kamerą 360o (Kia Round View Camera)
Przy prędkości poniżej 20 km/h system prezentuje
obraz z 4 szerokokątnych kamer, zamontowanych
z przodu, z tyłu oraz po bokach pojazdu. Zapewnia
podgląd przestrzeni i daje poczucie pewności podczas
parkowania oraz manewrowania.

Funkcja automatycznego przełączania świateł
drogowych i mijania (Kia High Beam Assist)
Kamera umieszczona na szybie czołowej wykrywa
nadjeżdżające i poprzedzające pojazdy. Następnie układ
automatycznie przełącza światła drogowe i mijania.

Automatyczny system parkowania równoległego
i prostopadłego (Kia Auto Park Assist)
Dzięki czujnikom system samodzielnie wprowadza
samochód na równoległe lub prostopadłe miejsce
postojowe. Wspomaga kierowcę również podczas
wyjeżdżania z równoległego miejsca postojowego.

System monitorowania ruchu pojazdów podczas
cofania (Kia Rear Cross Traffic Allert)
Unikniesz niemiłych niespodzianek podczas wyjeżdżania
tyłem z miejsca postojowego. Funkcja ostrzega przed
nadjeżdżającym pojazdem podczas włączania się tyłem
do ruchu.
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Silnik benzynowy (2.0 CVVL)
Moc maks.: 163 KM przy
6500 obr./min

Moc i wydajność
24

Wybierz silnik benzynowy lub wysokoprężny. Obydwa
odznaczają się kulturalną pracą, niskim spalaniem
i dobrymi osiągami. Silnik wysokoprężny jest dostępny
z 7-biegową przekładnią dwusprzęgłową. Dzięki niej
jazda może nabrać sportowego charakteru.

Układ odzyskiwania energii

Silnik wysokoprężny (1.7 VGT)

Układ Start/Stop to oszczędność i ochrona środowiska. Zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia powoduje włączenie
układu odzyskiwania energii. Wykorzystuje on energię kinetyczną rozpędzonego pojazdu do ładowania akumulatora.
Oto kolejny przykład inteligentnego rozwiązania, przyjaznego dla środowiska i naszej kieszeni!

Moc maks.: 141 KM przy
4000 obr./min
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Pełna kontrola

Udoskonalony układ jezdny zapewnia pełen komfort i większą pewność
prowadzenia w każdych warunkach drogowych. Wzmocnione łożyska kół
przednich i większe, podwójne wahacze dolne kół tylnych oznaczają
znakomite własności jezdne.

Nowa Kia Optima wyznacza nowe standardy bezpieczeństwa kierowcy
i pasażerów. W nadwoziu o wzmocnionej konstrukcji zastosowano
jeszcze lepsze materiały i dopracowano najważniejsze dla
bezpieczeństwa elementy.

Stal o wyjątkowo wysokiej
wytrzymałości (AHSS)
Układ kierowniczy wspomagany
silnikiem elektrycznym (R-MDPS)

Nadwozie nowej Optimy w ponad 50% wykonane jest ze stali o wyjątkowo
wysokiej wytrzymałości. Oznacza to 3-krotny wzrost względem
poprzedniego modelu. Wzmocnienie sekcji otworu bagażnika
zdecydowanie podnosi sztywność nadwozia.

Innowacyjne pomysły
i najlepsze materiały

Elementy tłoczone na gorąco
W kluczowych 16 miejscach karoserii zastosowano technologię tłoczenia
stali na gorąco. Ich wytrzymałość została zwiększona o 320%
w porównaniu do poprzedniego modelu. Udoskonalona konstrukcja
przekłada się na większe bezpieczeństwo i cichszą, bardziej
komfortową jazdę.

Układ wspomagania R-MDPS wersji z silnikiem
wysokoprężnym 1.7 CRDi daje niezwykłą precyzję pracy
układu kierowniczego i poczucie absolutnej kontroli.

Amortyzatory specjalnej konstrukcji (PLD)
Oferowane standardowo amortyzatory z innowacyjnymi zaworami
wewnętrznymi odznaczają się liniową charakterystyką tłumienia.
Dzięki temu pracują ciszej, lepiej tłumią nierówności i zdecydowanie
podnoszą komfort jazdy.
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Inteligentna folia
W konstrukcji pojazdu wykorzystano 119 metrów folii strukturalnej —
o 560% więcej, niż w poprzednim modelu. Dzięki temu nowa Kia Optima
odznacza się większą sztywnością nadwozia oraz mniejszymi drganiami.

7 poduszek powietrznch
Bezpieczeństwo i ograniczenie skutków potencjalnej kolizji to priorytet Kia
Motors. Nowa Kia Optima ma 7 poduszek powietrznych: przednie kierowcy
i pasażera, boczne, kurtynowe oraz kolanową poduszkę powietrzną
kierowcy.

27

Każdy szczegół
ma znaczenie

Nowa Kia Optima to samochód dopracowany w każdym calu. Pełen
inteligentnych rozwiązań. Jej wyposażenie standardowe jest niezwykle
bogate, a lista opcji naprawdę imponująca.

Łopatki zmiany biegów
Dzięki łopatkom przy kierownicy automatyczna skrzynia
biegów zmienia przełożenia szybko i płynnie.

Panoramiczne okno dachowe
Długie panoramiczne okno dachowe rozświetla wnętrze i otwiera zupełnie nowe
perspektywy. Można je otworzyć i zamknąć jednym przyciskiem.

Zdalne sterowanie systemem audio z kierownicy
Umożliwia regulację głośności oraz zmianę stacji radiowych/
odtwarzanych utworów bez odrywania dłoni od kierownicy.

Bezdotykowe otwieranie bagażnika
Otwieranie bagażnika jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.
Mając przy sobie „inteligentny kluczyk” wystarczy podejść
do samochodu i stać przez 3 sekundy w odpowiednim miejscu.
Pokrywa bagażnika otworzy się automatycznie.

Zdalne sterowanie szybami
Naciśnięcie i przytrzymanie
przez 3 sekundy przycisku
pilota powoduje opuszczenie
lub podniesienie wszystkich
szyb. Rozwiązanie z funkcją
bezpieczeństwa.
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Diodowe przednie światła
przeciwmgielne
Eleganckie i praktyczne.
Oświetlają drogę przed
pojazdem we mgle.

Oświetlenie powitalne
Zewnętrzne i wewnętrzne
światła zsynchronizowane
z inteligentnym kluczykiem
zapalają się podczas
wsiadania do samochodu.

Dwustrefowa klimatyzacja automatyczna
Dostępna w standardzie. Zapewnia pełen komfort.
Umożliwia utrzymywanie innej temperatury po stronie
kierowcy i pasażera.

Diodowe lampki do czytania
Zlokalizowane w konsoli
podsufitowej, zapewniają
oświetlenie punktowe.
Dostępne wraz
z panoramicznym oknem
dachowym.

Kanapa tylna dzielona 60:40
Dzielona i składana na płasko
kanapa tylna zapewnia
maksymalną pojemność
bagażnika. Znajdziesz
miejsce na wszystko.

Tylne gniazda elektryczne
Gniazda USB i 12 V w tylnej
części konsoli umożliwiają
ładowanie urządzeń
mobilnych.

Rolety tylne
Rolety okien bocznych
tylnych chronią przed silnymi
promieniami słonecznymi.

Gniazda multimedialne
Za pomocą gniazd USB i AUX
można podłączyć wiele
urządzeń, takich jak np.
pamięci zewnętrzne.

Automatyczne osuszanie
szyby czołowej
Funkcja błyskawicznie usuwa
zaparowanie szyby w zimne
i deszczowe dni.

Elektromechaniczny hamulec
postojowy (EPB)
Czytelnie sygnalizuje stan
prawidłowego włączenia/
wyłączenia. Przytrzymuje
samochód podczas ruszania
pod górę (funkcja Auto Hold).

7-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa (DCT)
Pracuje niezwykle szybko, płynnie i dynamicznie. Jedno
sprzęgło obsługuje biegi parzyste, a drugie nieparzyste.
6-biegowa przekładnia automatyczna
Sterowana elektronicznie, zmienia biegi płynnie i niemal
niezauważalnie.
6-biegowa przekładnia mechaniczna
Umożliwia jazdę z maksymalnym momentem obrotowym,
np. podczas przyspieszenia.

Podgrzewana kierownica
Z opcjonalną podgrzewaną
kierownicą zapomnisz, że jest
środek zimy.
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Wybór należy do Ciebie!

Wybierz jeden z wariantów kolorystycznych i preferowaną tapicerkę.
Wszystkie kombinacje są starannie dobrane, dlatego każdy wybór jest dobry.

Wnętrze jednokolorowe czarne

Wnętrze dwukolorowe beżowe

Subtelna elegancja. Jednolita czarna deska rozdzielcza, czarna tapicerka skórzana
i szykowne metaliczne detale.

Przyjemny beż: tapicerka siedzeń, tapicerka drzwi, podłokietniki oraz dolna część deski rozdzielczej.
Elegancka czerń: część górna deski rozdzielczej, część górna i dolna drzwi, wykładziny podłogowe. Do tego szykowne metaliczne detale.

Wersja XL — beżowa tapicerka skórzana

Wersja L — beżowa tapicerka z tkaniny
i skóry ekologicznej

Wersja XL — czarna tapicerka skórzana

Wersja L — czarna tapicerka
z tkaniny i skóry ekologicznej
30

Wersja M — czarna tapicerka
z tkaniny

Wersja M — beżowa tapicerka z tkaniny
31

Wyraź siebie

Wybierając samochód marki Kia możesz mieć pewność,
że nieustannie szukamy coraz to nowych rozwiązań
proekologicznych.

Atrakcyjne, dynamiczne warianty kolorystyczne
nadwozia i wnętrza dają pole do popisu.

Grill chłodnicy

Kolory nadwozia

Błyszczący, czarny grill chłodnicy
w wersji M.

Błyszczący, czarny grill chłodnicy
z chromowanym wykończeniem
w wersji L i XL.

Snow White Pearl [SWP] (perłowy)

W Kia Motors, troska o naszą planetę i jej mieszkańców jest
zawsze naszym priorytetem. Dokładamy starań, by wspólny
świat stawał się lepszy. W 2009 r. wprowadziliśmy oznaczenie EcoDynamics. Noszą go pojazdy najbardziej przyjazne
środowisku. Wykorzystują one technologie ograniczające
zużycie paliwa i emisję spalin, takie jak napęd hybrydowy,
elektryczny i wodorowy.

Moss Grey [M5G] (metalik)

Lampy

Clear White [UD] (solid)

Bi-ksenonowe reflektory przednie
ze światłami do jazdy dziennej (XL).

O środowisko naturalne dbamy podczas całego cyklu życia
naszych pojazdów. Projektujemy samochody z myślą o recyklingu, podnosimy ich wydajność energetyczną i zwiększamy poziom odzysku surowców wtórnych. Możliwie często
wykorzystujemy materiały i technologie przyjazne dla
środowiska.

Temptation Red [K3R] (metalik)

W ten sposób ograniczamy zużycie energii przez zakłady
produkcyjne i przez wytwarzane pojazdy, a także wspieramy walkę ze zmianami klimatycznymi. Wybierając samochód
marki Kia potwierdzasz, że środowisko naturalne i nasza
wspólna przyszłość nie są Ci obojętne.

Diodowe zespolone lampy tylne.

Silky Silver [4SS] (metalik)

Gravity Blue [B4U] (metalik)

Wymiary (mm) z obręczami 18”

Aurora Black Pearl [ABP] (perłowy)

17” obręcze kół
ze stropu lekkiego
215/55R

18” obręcze kół
ze stopu lekkiego
235/45R

Platinum Graphite [ABT] (metalik)

1465

Pluto Brown [G4N] (metalik)

965

1860

Gama kolorystyki nadwozia
obejmuje 1 lakier podstawowy,
2 lakiery perłowe i 6 lakierów
metalizowanych.

2805
4855

1860

1085

965

2805
4855

1860

1085

1465

Obręcze kół
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Wymiary (mm)

Klasyczne zespolone lampy tylne.
1465

Ksenonowe reflektory przednie
ze światłami do jazdy dziennej (L).
Projekcyjne reflektory przednie
ze światłami do jazdy dziennej (M).

16” obręcze kół
ze stopu lekkiego
215/60R

Z myślą o naturze

1860

965

2805
4855

1085

Długość całkowita

4855

Szerokość całkowita

1860

Wysokość całkowita

1465

Rozstaw osi

2805

Rozstaw kół (przód/tył)

1597/1604

Przestrzeń nad głową (przód/tył)

1020/970

Przestrzeń na nogi (przód/tył)

1155/905

Szerokość na poziomie ramion (przód/tył)

1475/1432

Szerokość na poziomie bioder (przód/tył)

1423/1422

Pojemność zbiornika paliwa (l)

70

1860

1860
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7 lat / 150 000 km gwarancji.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki
określone są w książce gwarancyjnej.
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7-letnia gwarancja
Wszystkie nowe samochody marki Kia objęte są gwarancją
na 7 lat lub 150 000 km przebiegu (do 3 lat: bez ograniczeń
przebiegu, powyżej 4 lat: do 150 000 km). Jeżeli samochód
poddawany był regularnym przeglądom gwarancyjnym,
gwarancja ta jest bezpłatna i przechodzi na kolejnych
właścicieli. Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki
określone są w książce gwarancyjnej.

Pozostań w kontakcie z Kia!
Odwiedź stronę www.kia.com i zapoznaj się
z nowościami. Dowiedz się więcej o marce Kia i nowych,
ekscytujących modelach samochodów. Zapoznaj się
z naszymi osiągnięciami w rozwijaniu technologii paliw
alternatywnych, takich jak gaz płynny, napęd hybrydowy
i ogniwa paliwowe. Przeczytaj, nad czym aktualnie pracuje
nasze centrum badawczo-rozwojowe ochrony środowiska.

5-letnia gwarancja na powłokę lakierową
i 12-letnia gwarancja na perforację nadwozia
Wysokiej jakości powłoka lakierowa zapewnia długotrwałą
ochronę i odpowiedni wygląd samochodów marki Kia.
Nasze pojazdy są też bardzo dobrze chronione przed
korozją i objęte 12-letnią gwarancją na perforację nadwozia.

Angażujemy się w duże imprezy sportowe. Kia Motors
to oficjalny partner UEFA i FIFA. Jesteśmy oficjalnym
sponsorem turnieju tenisowego Australian Open i światowej
gwiazdy tenisa — Rafaela Nadala.
Finansowanie
Wybrany Dealer Kia przygotuje i przedstawi najbardziej
korzystny dla Państwa plan sfinansowania zakupu
samochodu. Z przyjemnością omówi z Państwem wszystkie
szczegóły.
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7 lat / 150 000 km gwarancji.
Szczegółowe okresy gwarancji oraz jej warunki
określone są w książce gwarancyjnej.

7-letni plan aktualizacji map fabrycznej nawigacji
umożliwia korzystanie z najnowszych ich wersji
bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kia Motors Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 366
02-819 Warszawa, Polska
infolinia: 0801 542 542

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121). Informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie przykładowy
i sporządzone są według stanu wiedzy aktualnej w dacie druku. Zawarte dane zostały zebrane przy
uwzględnieniu warunków sprzedaży dla całego rynku europejskiego z zastrzeżeniem, że niektóre
z elementów wyposażenia widoczne na fotografiach mogą nie być dostępne na rynku polskim.
Zastrzeżone jest prawo do zmian. Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące konkretnych pojazdów
znajdą Państwo na stronie internetowej www.kia.com oraz uzyskają w autoryzowanych salonach
samochodów marki Kia.
Wszystkie produkowane obecnie samochody Kia są wykonywane z materiałów spełniających pod
kątem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i uzyskały
w tym zakresie europejskie świadectwa homologacji zgodne z dyrektywą 2005/64/WE.
Kia Motors Polska zapewnia wszystkim użytkownikom samochodów sieć odbioru pojazdów po
zakończeniu ich eksploatacji zgodną z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie www.kia.com.

www.kia.com

