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De nieuwe Kia Optima Hybrid
Tegenwoordig is kiezen voor een hybride auto 

niet alleen kiezen voor bewust rijden maar ook 

voor het rijden in een prachtige auto, kijkt u maar 

naar de nieuwe Kia Optima Hybrid. Deze stoere 

middenklasser heeft niet alleen heel veel lof 

gekregen qua auto-ontwerp, hij heeft ook het 

Guinness Book of World Records® gehaald: in de 

Verenigde Staten heeft de Optima Hybrid een tocht 

gemaakt door alle 48 aan elkaar grenzende staten 

van de VS en daarbij het laagste brandstofverbruik 

laten zien dat ooit bij een hybride benzinemodel 

is gemeten.

De combinatie van dit 'groene getuigschrift' en 

de indrukwekkende prestaties van het Optima-

aandrijfsysteem levert een auto op die milieubewust 

rijden tot een plezier maakt.

Een ervaring die  
alle records breekt

Kia Optima Hybrid

De eerste 3 jaar geldt 
geen kilometerbeperking, 

daarna geldt een maximum 
van 150.000 km. 
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Wat is het geheim van de Optima Hybrid? 
Een superefficiënt hybride aandrijfsysteem met een 

elektromotor, een lichte lithiumpolymeerbatterij met 

hoge energiedichtheid, een energie terugwinnend 

remsysteem en een groot aantal andere efficiënte, 

hoogwaardige oplossingen.

Zoals het een echte Kia betaamt, wordt ook de Optima 

Hybrid geleverd met de in Europa ongeëvenaarde 

Kia-garantie van zeven jaar. Dit getuigt van de 

hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van onze 

auto's. De garantie is volledig overdraagbaar op alle 

opeenvolgende eigenaars, wat gunstig is voor de 

restwaarde van uw Optima.

Betrouwbare 
technologie

Kia Optima Hybrid
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Slimme assistenten voor efficiënt rijden
In de nieuwe Kia Optima Hybrid vindt u veel 

oplossingen voor een 'groenere' manier van vervoer. 

Hiermee kunt u uw bijdrage aan het milieu leveren: 

het stijlvolle centrale instrumentenpaneel met een 

kleuren-TFT-LCD-scherm van 4,6” laat essentiële 

informatie zien over de prestaties van de auto. U ziet 

als bestuurder via kleurrijke diagrammen of de auto 

op de elektromotor loopt of op de benzinemotor. Ook 

het huidige en het gemiddelde brandstofverbruik 

worden weergegeven, plus gegevens over het 

systeem dat via terugwinning van remenergie de 

batterij oplaadt. De indicator voor de elektrische 

modus geeft aan wanneer de auto loopt op uitsluitend 

batterijenergie. Er is zelfs een weergave van het ECO-

niveau: naarmate uw rijstijl zuiniger wordt, komen er 

steeds meer groene blaadjes bij.

1. 7" touchscreen voor navigatie 
 Het optionele aanraakscherm met hoge resolutie 

biedt een hypermodern navigatiesysteem, 
beeldweergave van de achteruitrijcamera en 
bedieningselementen voor het Infinity Premium 
Sound System, plus handsfree Bluetooth® en AUX-, 
USB- en iPod® aansluitingen.

2. Centraal instrumentenpaneel  
met kleuren-tFt-LCd-scherm van 4,6”

 Vertelt u alles wat u nodig heeft om efficiënter te 
rijden: u krijgt informatie over de prestaties en het 
batterijlaadsysteem van de auto. 

3. active air Flap
 Een van de vele slimme ideeën om het brandstofverbruik 

te verminderen: Het Active Air Flap-systeem (actieve 
luchtklep) achter de grille aan de voorkant gaat, 
afhankelijk van de rijcondities, automatisch open en 
dicht om de luchtweerstand te verlagen.

Wij helpen u het  
milieu te helpen

Optima Hybrid teCHnOLOgie
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Waarschuwing! Controleer omgeving voor veiligheid. Bestemming geavanceerd

Route-
planner

Bestemming
opslaan

Positie
opslaan

Navigatie Geavanceerd Favorieten

Bestemming
opslaan

Navigatie

Kaart
gebruiken

GPS
gebruiken
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ECO-niveau Energiestroom

INST Brandstofzuinigheid Totale ECO-score

Gemiddeld

rpm
x1000

rpm
x1000

rpm
x1000

rpm
x1000
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Standen hybride systeem

Batterij Batterij Batterij Batterij BatterijBenzine Benzine Benzine Benzine Benzine

Start
100% elektrisch

rustig accelereren
100% elektrisch

Vol accelereren
Elektrisch + benzine

normaal rijden
Elektrische assistentie

afremmen 
Energie opslaan



Efficiëntie én dynamiek
U vermindert wel de schadelijke emissies, maar u hoeft uw behoefte aan 

dynamische prestaties niet aan banden te leggen. Of u nu in het stadsverkeer 

rijdt of op de snelweg, het aandrijfsysteem van de nieuwe Optima Hybrid 

biedt de juiste balans tussen efficiëntie en dynamiek. De overgang van de 

Elektrische modus (alleen elektrisch) naar hybride aandrijving (benzine/

elektrisch) gaat snel en soepel.

Zuinig bij de pomp,  
royaal met prestaties

Optima Hybrid aandrijVing
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1. de 2.0 CVVt-motor  vormt het hart van 

het hybride systeem. Hij levert 150 pk 
bij 6000 tpm en een maximaal koppel 
van 180 Nm bij 5000 tpm

2. in combinatie met de elektrische aandrijving 
wordt dat 177 pk bij 5500 tpm en een 
maximaal koppel van 319 Nm 

3. de innovatieve geïntegreerde 
elektromotor van 35 kW  werkt soepel 
en stil en zorgt voor een aanzienlijke 
verlaging van het brandstofverbruik

4. Het energie terugwinnende remsysteem  
neemt kinetische energie op bij het 
afremmen of stoppen. De opgenomen 
energie wordt vervolgens in elektriciteit 
omgezet waarmee de batterij 
wordt opgeladen, waardoor het 
brandstofverbruik lager wordt

5. de lithiumpolymeerbatterij  biedt 
verbeterde prestaties dankzij het 
compacte lichtgewichtontwerp, de 
hoge energiedichtheid en de lage 
warmteafgifte

6. automatische versnellingsbak met 
zes versnellingen  deze hypermoderne 
automatische versnellingsbak zonder 
traditionele koppelomvormer heeft een 
slim schakelprogramma voor optimale 
brandstofbesparing en een excellente 
rijdynamiek.
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Interieuruitvoeringen van de Optima
Voor een stijlvolle sfeer in uw Optima Hybrid wordt deze

geleverd met een stof-/leercombinatie bekleding. Voor extra 

luxe en comfort is een volledig leren bekleding als optie 

leverbaar. De stoelen worden optioneel aangeboden in 

combinatie met stoelverwarming voor de voorpassagiers 

en een gekoelde, geventileerde stoel voor de bestuurder. 

Dat zijn maar een paar voorbeelden uit een hele reeks 

comfortkenmerken waarmee u aan boord van de Optima 

Hybrid wordt verwelkomd.

 

1. Stof en leer 

Eenkleurig Black

2. Leer 
Eenkleurig Black 

Koel of verfijnd? Bij de Optima 
kiest u voor beide

KLeuren en beKLeding

dual zone climate control-
Comfort en brandstofbespar-

ing gaan hand in hand: een 
elektrische compressor werkt 
zelfs als de benzinemotor niet 

gebruikt wordt. 
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LaKKLeuren en VeLgen

platinum graphite metallic (abt) aurora black metallic (abp)

bright Silver metallic (3d)Snow White pearl metallic (SWp) Satin metal metallic (Stm)



Alle informatie en illustraties zijn gebaseerd op gegevens die op het moment van publicatie 
beschikbaar waren en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor actuele informatie 
contact op met uw plaatselijke Kia-dealer.

gecombineerde prestaties hybride systeem

177/5.500

319/1.000-2.000

2.0 HeV

Max. vermogen (pk/tpm)

Max. koppel (Nm/tpm)

Schouderruimte (voor)
Schouderruimte (achter)
Wielbasis 
Spoorbreedte (voor)
Spoorbreedte (achter)
Overhang (voor)
Overhang (achter) 

Heupruimte (voor)
Heupruimte (achter)
Inhoud bagageruimte
Brandstoftank

Lengte
Breedte
Hoogte 
Hoofdruimte (voor) 
Hoofdruimte (achter)
Beenruimte (voor)
Beenruimte (achter) 

eenheid (mm)

1.388
1.384
381L

65L

1.455
1.415
2.795
1.601
1.601

965
1.085

4.845
1.830
1.455
1.028

965
1.155

880 

Optima Hybrid SpeCiFiCatieS

Uw keuze, uw Optima
Geef uw Optima Hybrid een 

persoonlijk tintje en maak een 
keuze uit onze selectie kleuren 

en velgen.

Lichtmetalen velg 16 inch

Lichtmetalen velg 17 inch
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pLanting FOr a better LiFe

Kia mOtOrS COrpOratiOn
Kia maakt deel uit van een dynamisch, krachtig en modern 
wereldconcern dat garant staat voor een productie van ruim vier 
miljoen auto’s per jaar. Kia kent als een van de weinige Zuid-Koreaanse 
fabrikanten een historie van meer dan een halve eeuw. Na de productie 
van fietsen en motorfietsen werd in de jaren zeventig een begin 
gemaakt met de productie van auto’s. De ontwikkelingen volgden 

Kia Motors Europe ondersteunt via haar “Planting for a Better Life”-
programma,  het Jatropha-project in Mali van de Trees for Travel 
stichting. Malinese boeren planten 6 miljoen Jatropha-struiken ter 
bescherming van hun akkers. De lokale gemeenschap profiteert 
hiervan door hogere landbouwopbrengsten, extra inkomen voor de 
boerenfamilies en de productie van biodiesel.
 
De 14 aangesloten Kia importorganisaties in Europa, waaronder Kia 
Motors Nederland,  doneren 6 struiken per nieuw verkochte auto. Dit 
integrale onderdeel van haar beleid voor Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen wordt voor Kia uitgevoerd via het ‘Trees for All’ programma 
van Trees for Travel. Deze Nederlandse stichting heeft ruime ervaring 
bij de ontwikkeling van Jatropha-projecten en startte in 2007 al een 
samenwerking met de Kia-importeurs in Nederland en Zweden.  
 
Er staan inmiddels al 2,3 miljoen struiken op de akkers, er zijn 51 Jatropha 
veldscholen opgezet die meer dan 5000 boeren hebben geleerd hoe zij de 
Jatropha het beste kunnen planten en de oogsten van pinda’s, gierst en maïs 
kunnen maximaliseren. Door deze overeenkomst biedt Kia Motors Europe 
aan nog meer boerenfamilies een betere toekomst. Door zich te verbinden 
aan het Jatropha-project in Mali helpt Kia te zorgen dat de lokale boeren een 
eerlijk inkomen krijgen. De Jatropha is een struik die goed tegen de droogte 
kan en die tal van voordelen heeft. De plant is giftig voor dieren en beschermt 
als haag de akkers. Het helpt erosie voorkomen en vanaf het vijfde jaar 
produceert een struik circa 3,5 kilo klimaatnoten. Voldoende om een halve 
liter biodiesel te produceren en zo de inkomsten van de boeren te vergroten. 

10 x 12* Kijk voor de algemene voorwaarden en prospectus op www.kia.nl. Uw aanvraag wordt getoetst bij 
het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Daar worden ook uw gegevens en aanvraag geregistreerd. 
Kia Finance is een handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer 
Finance Benelux B.V. heeft een vergunning voor het aanbieden van consumentenkrediet en is 
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011170. 

Uw financiële positie en fiscale overwegingen vragen om lease-
oplossingen op individueel niveau. Kia Autolease biedt een breed en 
gevarieerd pakket van producten bestaande uit Full Operational Lease 
en Netto Operational Lease. 

Kia autOLeaSe

Kia FinanCe
Kia Finance heeft diverse oplossingen op het gebied van financiering, 
zoals huurkoop of een doorlopend krediet.* Zo kan altijd de best passende 
financieringsmogelijkheid voor u op maat gerealiseerd worden.

Interesse in of vragen over de producten van Kia Finance en Kia 
Autolease? Op www.kia.com vindt u meer informatie. Of vraag uw Kia-
dealer om de brochure 

elkaar vanaf dat moment in hoog tempo op, met als resultaat het 
brede modellengamma dat Kia vandaag de dag aanbiedt. Daar blijft 
het echter niet bij, gezien een veelvoud aan activiteiten die in de nabije 
toekomst nog op de agenda staan. Naast veel nieuwe modellen, 
presenteert Kia met regelmaat ook concept cars. Deze auto’s geven 
een juiste indruk van wat Kia in de toekomst kan gaan brengen. 

Autolease

Finance
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Standaard 7 jaar Kia garantie
Uniek in Europa: Kia Motors levert nu elke nieuwe Kia met een 
garantietermijn van 7 jaar. Naast de scherpe prijzen en rijke 
standaarduitrusting, kiest u met een Kia nu ook voor extra zekerheid. 
Doe ons dat maar eens na! 

Hoe het komt dat Kia deze onovertroffen garantie kan bieden? Heel 
simpel: Kia heeft zoveel vertrouwen in haar eigen productiekwaliteit 
dat ze elke auto een garantie van 7 jaar durft te geven. Elk van onze 
modellen wordt geleverd met een uitgebreide fabrieksgarantie van 
7 jaar. Zonder verborgen kleine lettertjes of verrassingen achteraf.

Optima Hybrid ZeKerHeden
7 jaar fabrieksgarantie 
Kia staat garant voor kwaliteit. Daarom bieden wij op uw nieuwe Kia 
maar liefst 7 jaar volledige fabrieksgarantie (max. 150.000 km). Dat is 
uniek in Europa! De eerste drie jaar geldt zelfs géén kilometerbeperking. 

5 jaar lakgarantie 
Wat mooi is moet mooi blijven. De hoogwaardige lakkwaliteit van alle 
Kia-modellen wordt gegarandeerd door de hoge houdbaarheid en dikte 
van de gebruikte laklaag. Door de langdurige bescherming van de laklaag 
hoeft u zich geen zorgen te maken. Om dit te bewijzen krijgt u 5 jaar 
lakgarantie (max. 150.000 km).

12 jaar carrosseriegarantie
Ook op de carrosserie geeft Kia een uitstekende garantie van maar liefst 
12 jaar (max. 150.000 km). Hiermee onderstreept Kia de hoogwaardige 
kwaliteit van de carrosserieën.

3 jaar audiogarantie 
Zelfs op het audiosysteem, navigatie- en entertainmentsysteem heeft 
u bij Kia garantie. Kia geeft hierop 3 jaar garantie (max. 100.000 km).  Zo 
kunt u dus gegarandeerd lang blijven genieten van uw favoriete muziek!
 
Kia internationale wegenhulpgarantie
Bovenop alle andere garanties van Kia, krijgt u 24 uur per dag, 7 dagen 
per week internationale wegenhulpgarantie in Nederland en de rest 
van Europa. De wegenhulpgarantie biedt u hulp ter plekke én (indien 
nodig) vervangend vervoer of een overnachting. Bovendien wordt 
u bij de alarmcentrale altijd in het Nederlands te woord gestaan. Met 
de internationale wegenhulpgarantie van Kia wordt uw mobiliteit 
gegarandeerd, waar en wanneer u het ook nodig mocht hebben. De 
eerste drie jaar zijn er geen beperkingen aan deze garantie verbonden, 
daarna geldt dat uw Kia regelmatig en in overeenstemming met het 
onderhoudschema is onderhouden bij een officiële Kia-dealer. Vraag uw 
Kia-dealer naar de voorwaarden.

Op welke auto is de 7 jaar Kia garantie van toepassing?
Op elke nieuwe Kia die verkocht en geregistreerd wordt na 1 januari 2010.

gelden er beperkingen voor de kilometrage?
Gedurende de eerste drie jaar gelden er geen beperkingen voor de 
kilometrage onder de garantie. Over de volledige periode van de garantie 
is de beperking voor de kilometrage 150.000 km. 

Zijn er onderdelen die niet onder de 7 jaar garantie vallen?
Sommige onderdelen zijn aan normale slijtage onderhevig. Denk bijvoorbeeld 
aan banden, remblokken, ruitenwisserbladen en bougies. Deze onderdelen 
vallen daarom niet onder de 7 jaar garantiedekking, maar moeten bij regulier 
onderhoud en periodieke onderhoudsbeurten van tijd tot tijd vervangen 
worden. De Kia-dealer kent vaste prijzen voor onderhoud en de meest 
voorkomende reparaties, dus ook daarmee weet u vooraf waar u aan toe 
bent.  Kijkt u voor meer informatie over de garantie voor dit specifieke 
model onderaan deze pagina. 

Hoe zit het met carrosserie? 
De carrosserie van al onze auto’s is gedekt voor minimaal 7 jaar/150.000 km. 
Er zijn zelfs modellen met een dekking van 10 en 12 jaar. De autolak is 
maximaal gegarandeerd voor 5 jaar/150.000km.

Hoe is het mogelijk dat Kia als enige autofabrikant  
7 jaar garantie /150.000 km garantie geeft?
De hoge productiekwaliteit van onze fabrieken in Europa en elders geeft 
Kia het vertrouwen om deze bijzondere garantie te geven, die uniek is op 
de Europese markt.

is de garantie overdraagbaar op de volgende bezitter?
Ja, zonder probleem. De garantie is 100% overdraagbaar op de volgende 
eigenaren. Hierdoor blijft de restwaarde van de auto hoog en is de auto 
zeer aantrekkelijk voor toekomstige kopers.

is er objectief bewijs voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van Kia?*
Kia auto’s zijn grondig getest door autojournalisten uit heel Europa. Zo 
voerde het Duitse toonaangevende tijdschrift “Auto Bild*” een 100.000 km 
duurproef uit met een Kia cee’d. De cee’d kreeg de best mogelijke 
beoordeling (A), waardoor de cee’d in de Top 5 staat van alle auto’s die 
door AutoBild ooit aan een duurproef zijn onderworpen.

* AutoBild is de Duitse tegenhanger van het Nederlandse blad AutoWeek.

7x Vraag en antWOOrd
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De eerste 3 jaar geldt geen kilometerbeperking, 
daarna geldt een maximum van 150.000 km. 

Alle gegevens, illustraties en specificaties zijn correct op het moment van het ter perse 
gaan van deze brochure en kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De modellen 
en specificaties in deze brochure kunnen verschillen van de modellen die in Nederland 
verkrijgbaar zijn. Door beperkingen in het drukproces kan de kleur van afgebeelde 
modellen licht afwijken van de werkelijkheid. Neem voor actuele informatie contact op 
met uw Kia-dealer.

Raadpleeg het prijs- en specificatieblad voor de standaard- en meeruitrusting.

KIA MOTORS NEDERLAND B.V. 
De Corridor 25 
3621 ZA  BREUKELEN 
Postbus 83 
3620 AB  BREUKELEN 
www.kia.com 
E-mail: info@kia.nl
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www.kia.com

Official Partner Official Partner


