קיה היא כוח השינוי החדש והמלהיב ביותר בעולם הרכב ,ואנו ערוכים לשנות את האופן שבו אתה מרגיש וחושב על הנהיגה .זו אינה סתם הבטחה; אנו מחויבים להפוך את הנהיגה להנאה אמיתית עבור לקוחות בכל רחבי
העולם .עם עיצוב צעיר ועם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ,המכוניות של קיה מסובבות ראשים בכל רחבי העולם עם "הכוח להפתיע" .קיה מציעה מערך שלם של דגמים שימושיים ומלהיבים להפליא לנהיגה .שים עין על
קיה ,כי החלק הטוב ביותר עדיין לא הגיע.
חברת קיה מוטורס יצרנית של רכב איכותי לצעירים ברוחם  -נוסדה בשנת  1944והיא יצרנית הרכב הוותיקה ביותר בקוריאה .כחלק מקבוצת יונדאי-קיה ,קיה הינה אחת מיצרניות הרכב המובילות בעולם .למעלה מ 2-מיליון
כלי רכב מיוצרים מדי שנה ב 13-מפעלי ייצור והרכבה בשמונה מדינות בעולם ,ונמכרים ומקבלים שירות באמצעות רשת של מפיצים וסוכנים המכסה  172מדינות .קיה מעסיקה היום למעלה מ 42,000-עובדים ברחבי העולם
והכנסותיה השנתיות הן כמעט  15מיליארד דולר .קיה היא נותנת החסות הראשית של אליפות הטניס הפתוחה של אוסטרליה ושותפה רשמית בתחום הרכב של פיפ"א  -הגוף המנהל את תחרויות גביע העולם בכדורגל .סיסמת
המותג של חברת קיה מוטורס  - The Power to Surprise -מייצגת את המחויבות העולמית של החברה לעלות על הציפיות של הלקוחות באמצעות חדשנות מתמדת בתחום הרכב.
דרגת זיהום אוויר

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100 -ק"מ
אופטימה בנזין  2.0ל' אוט' עירוני

10.3

בינעירוני

6.1

משולב

7.6

דרגה 7

אופטימה דיזל  1.7ל' אוט' עירוני

7.9

בינעירוני

4.9

משולב

6

דרגה 11

מרבית התמונות והפרטים המופיעים בקטלוג זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי .ייתכנו הבדלים בין
התיאור או התמונה המובאים בקטלוג ,לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס ,הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים ,הציוד והמערכות
הנלווים .ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן .אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל
או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים בקטלוג זה .היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת .ט.ל.ח.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

לפרטים *9920 :מכל טלפון

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה .תקן  ,EEC 80/1268הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התש"ע 2010

חפשו אותנו ב-

להתקדם בכל הרמות

חדשנות ,יציבה ספורטיבית וסגנון שמשקף אינדיבידואליות וביטחון ,אלה
המאפיינים שלהם היית מצפה ממכונית מודרנית ומתקדמת.
מבט אחד בעיצוב החדש והנועז של הקיה אופטימה ישכנע אותך שהיא
מעניקה את האיכויות הללו בקלות רבה.
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עיצוב חיצוני

הדינמיות בהתגלמותה

עם מרכב שתוכנן כיחידה עתידנית אחת ,צללית ההיי-טק משדרת את המראה הנקי והזורם
שהמעצבים שאפו להעניק לה .החזית בעלת העיצוב החד והמרשים בולטת עוד יותר על
ידי הצבע השחור המנוגד של השבכה הקדמית האופיינית של קיה ,הפנסים הראשיים
הממוסגרים ומסיט הרוח התחתון .הקיה אופטימה החדשה היא הדינמיות בהתגלמותה.
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עיצוב חיצוני

הנוף העירוני...
מגרש המשחקים הטבעי שלך
הקיה אופטימה מסובבת ראשים הודות לעיצוב החיצוני הבולט שלה,
והיא בת הלוויה המושלמת לחיים העירוניים .פנסים אחוריים ומחזירי
אור בסגנון "היי-טקי" מדגישים את הזרימה הויזואלית והאלגנטית.
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עיצוב חיצוני

חלקה והחלטית...
מהחזית ועד לפגוש האחורי
לכל המכוניות הספורטיביות ישנם כמה מאפיינים משותפים :תא מנוע ארוך,
פרופיל מונמך ופריטי כרום .כל מרכיבי העיצוב הדינמיים משתלבים יחד
בהרמוניה מושלמת ליצירת הקיה אופטימה.

קווי אופי

קווי המתאר של מכונית מגדירים את אופייה .קו הגג
דמוי הקופה של האופטימה ,הזורם בצורה חלקה אל
החלק האחורי הגבוה ,מתמזג בצורה מושלמת עם
עמוד  Cהחזק.
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עיצוב חיצוני

פנסים עם תאורת פנייה סטאטית

מפרט שמושך תשומת לב
פנסי זרקור ראשיים ופנס בלימה עילי מסוג  LEDהם רק כמה מהמאפיינים המגדירים
את הקיה אופטימה .תאורת  LEDלנסיעה ביום משפרת עוד יותר את המפרט ומוסיפה
למשיכה הויזואלית.

תאורת פנייה סטאטית

פנסים עם תאורת פנייה סטאטית משפרים את שדה
הראייה בזמן הפניות לצדדים .הם נעים בהתאם לסיבוב
גלגל ההגה כדי להאיר שטח גדול יותר של הכביש
שלפניך.
 - DRLתאורת יום מסוג LED
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סגנון

המרחב בשליטה שלך

האתלטיות השרירית של הקיה אופטימה ממשיכה גם בתא
הנוסעים .אזור הנהג מעוצב וסביבו משולב גלגל הגה מוצק בעל
ארבע זרועות להענקת אחיזה ושליטה מלאה.
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][+

][-

העלאת הילוך

הורדת הילוך

בקרת שיוט אוטומטית
בקרת השיוט האוטומטית היא
אידיאלית לשיוט בכביש המהיר.
היא מאפשרת לך לשמור על מהירות
קבועה ומשפרת את צריכת הדלק.

דיבורית Bluetooth
תפקוד ה Bluetooth -מאפשר לך
להשתמש בטלפון הנייד שלך מבלי
להסיר את ידיך מההגה.

ידיות החלפת הילוכים

ידיות החלפת ההילוכים מעניקות מימד חדש ומלהיב לנהיגה שלך ,הודות ליכולת
שלהן לבצע החלפות הילוך מהירות להפליא ,כמו במכונית מרוץ .הן ממוקמות בקצות
אצבעותיך ,ממש מאחורי גלגל ההגה ,ומונעות ממך את הצורך להסיר את ידיך מההגה
לשם החלפת הילוך.

התיישב בקיה אופטימה ותגלה מיד את המגוון הרחב של המאפיינים הטכנולוגיים המתקדמים
העומדים לרשותך .מהידיות להחלפת הילוכים מאחורי גלגל ההגה ועד לבקרת השיוט
האוטומטית ,ומלוח המחוונים  Supervisionהקל לקריאה ועד ללוח המחוונים המרכזי
הממוקד בנהג ,זוהי מכונית המתוכננת לכאן ועכשיו ,עם עין אחת לעתיד.

אמץ את הטכנולוגיה,
תיהנה מהעיצוב

˚9.6

לוח מחוונים Supervision

עם צג צבעוני  3.5 TFT LCDאינץ'
לוח מחוונים בעל אופי "היי-טקי" ומראה מרשים מעוצב בצורת צילינדרים ומזכיר את מחווני מכוניות הספורט
הקלאסיות .הלוח מעניק לך מידע חיוני על גבי צג צבעוני  3.5 TFT LCDאינץ' ,כגון :צריכת דלק ממוצעת ,מרחק נסיעה,
טווח נסיעה עד לתדלוק הבא ,התראה על דלתות פתוחות וטמפרטורה חיצונית .במקביל ,באפשרותך להתאים את
התפריט במדויק להגדרות הרצויות לך.

לוח מחוונים מרכזי

לוח המחוונים המרכזי מוטה לכיוון הנהג בזווית של  9.6מעלות ,כדי למקם את
מערכות השמע ,הניווט ומיזוג האוויר בהישג יד נוח ולהקל ככל האפשר על השליטה
והתפעול .במקביל ,הוא תורם לתחושת מרחב ונוחות.
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בקרת אקלים מפוצלת אוטומטית
אנשים שונים מעדיפים טמפרטורות שונות,
מפוצלת אקלים
מערכת בקרת
זו ◦
אוטומטית לחלוטין
בעיה -אקלים
אינהבקרת
מעדיפים לשני אזורים
תא הנוסעים
אנשיםאת
מחלקת
טמפרטורות שונות .זו אינה בעיה
שונים
תאאישית.
מותאמת
האקליםלנוחות
בקרת בנפרד,
להתאמה
הניתנים
הנוסעים לשני
מחלקת את
מערכת
–
אזורים הניתנים להתאמה בנפרד ,לנוחות מותאמת אישית.

יותר מרחב ,יותר נוחות,
יותר תחכום
למרות גובה חיצוני נמוך ,המידות הפנימיות של הקיה
אופטימה הן דווקא גדולות .כיצד? הודות לשימוש
מתוחכם במרחב וארגון מרחבי מחושב .המרווחים
לראש ולרגליים ,הן מלפנים והן מאחור ,הם נדיבים
ביותר .תשומת לב מיוחדת הוקדשה לנוחות הנהג,
ומושב הנהג החשמלי כולל מערכת זיכרון
מתוחכמת שמאחסנת את ההגדרות של
שני נהגים .וכדי לא לקפח את היושבים
במושב הנוסע הקדמי ,מצוייד גם הוא
במנגנון חשמלי*.
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עיצוב פנימי

* מושב נוסע חשמלי בדגם הפרימיום בלבד.

תשומת לב לפרטים
עבורך ועבור הקרובים אליך
המרחב הפנימי של הקיה אופטימה מאפשר למשפחתך ולחבריך
ליהנות מהנוחות ומהאלגנטיות של מכונית מעודנת להפליא זו.
הם יוכלו להעריך את השימוש בחומרים איכותיים ואת הדגש על
המרקם .גימור המושבים משתלב בצורה חלקה עם חיפויי
הדלתות ,יש שפע של מקום לאחסון ,עם כיסים בדלתות,
מחזיקי בקבוקים וספלים וכיסים בגב המושב.
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עיצוב פנימי

 .1מושב נהג מתכוונן לשמונה כיוונים

מושב הנהג המתכוונן לשמונה כיוונים מאפשר לך
להשיג תנוחת ישיבה אידיאלית ומעניק גמישות
מרבית .מערכת ( IMSמערכת זיכרון מובנית)
מאחסנת באופן אוטומטי הגדרות עבור שני נהגים.

 .2תמיכה מתכווננת לגב
התחתון במושב הנהג

כוונון חשמלי בלחיצת כפתור של
התמיכה לגב התחתון במושב הנהג
מאפשרת נוחות ישיבה אופטימלית.
מאפיין חיוני לנסיעות ארוכות.

אוויר צח
ותוספת אור
		 בלחיצת כפתור

אין דבר טוב ומרענן יותר מאוויר צח ואור שמש .חלון השמש הפנורמי בגג של
הקיה אופטימה מכניס שפע של אור לתוך תא הנוסעים ומשפר את תחושת
המרחב .הטה אותו או פתח אותו לאחור ,ואם נעשה חם מדי ,עומדים לרשותך
וילונות גלילה חשמליים כדי להגן מפני קרני ה .UV-כדי להשיג עיצוב אחיד לגמרי,
מגיעים דגמי הקיה אופטימה המצוידים בחלון שמש בגג עם חיפוי שחור מבריק
לעמודי הצד.

 .1מושבים קדמיים מאווררים*

הן מושב הנהג והן מושב הנוסע הקדמי
מחוממים ,לשיפור הנוחות בימים קרים.
אוויר קר או חם נושב דרך כרית וגב המושב
של הנהג ,ומונע הצטברות של זיעה.

* בדגם הפרימיום בלבד.

חלון שמש פנורמי *

חלון השמש הפנורמי משפר את כל המאפיינים של
הקיה אופטימה – שדה הראייה ,העיצוב והמשיכה
הספורטיבית .פתח אותו ותחוש קרוב יותר לשמיים.
* בדגמי הבנזין בלבד.

1

1

2
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חלון שמש בגג

מעוצבת בהתאם
לסגנון החיים שלך

לפני שמכונית מפגינה את ביצועיה על הכביש ,היא חייבת לכבוש את לבך בצורה
מרשימה .עם מראה אלגנטי וסגנון ספורטיבי ,הקיה אופטימה מצליחה מהר מאוד לשכנע
אותך שהיא חולקת את תשוקותיך .עיצוב חיצוני דינמי ואלגנטי ותא נוסעים שמתפקד
כמו המשך של עולם ההיי-טק המקושר שלך .ברוך הבא לקיה אופטימה.
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סגנון חיים

ביצועים טובים יותר
עם פליטות מזהמים נמוכות יותר
דגמי הקיה אופטימה מצויידים במנועים ידידותיים לסביבה ומובילים בקבוצה .מנוע
הבנזין  2.0 MPI NU CVVLל' מעניק מומנט גבוה יותר הודות למערכת יניקת אוויר ישרה
יותר שמאפשרת כניסת אוויר בנפח גדול יותר.

סוג  -מנוע בנזין
נפח (סמ"ק)
הספק מרבי (סל"ד/כ"ס)
מומנט מרבי (סל"ד/קג"מ)

CVVL
1,998
165 / 6,200
20.2 / 4,000

מערכת Active ECO
מערכת  ,Active ECOהכלולה כסטנדרט בכל דגמי קיה אופטימה,
מבצעת אופטימיזציה של כל רכיבי מערכת ההינע כדי להעניק לך
חיסכון משמעותי בדלק.

תיבת הילוכים אוטומטית בעלת שישה הילוכים
תוכנה מתקדמת מוודאת שהחלפות ההילוכים מתבצעות בנקודה
האופטימלית ,ומצב החלפת ההילוכים הידני ממוקם בצד הנהג לנוחות
התפעול.
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עצמה

מערכת  ESPמנותקת

מערכת  ESPמופעלת

מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ()ESP
מערכת  ESPמופעלת בעת מצבים של בלימה פתאומית.
היא מווסתת את מומנט המנוע ומפעילה את הבלימה על
כל גלגל בנפרד כדי להאט את הרכב בביטחה.

הבטיחות כלולה
הביטחון מובנה

הבטיחות תופסת מקום חשוב בתכנון המכונית ,יחד עם העיצוב ,הדינמיות והביצועים.
הקיה אופטימה משלבת מגוון רחב של מאפיינים מתקדמים כדי להעניק לך ולנוסעיך את רמת
הבטיחות הגבוהה ביותר .מאפיינים אלה כוללים בקרת יציבות אלקטרונית המיועדת למצב שבו
אתה נאלץ לבלום בפתאומיות ,בלמי דיסק גדולים במיוחד לבלימה חלקה ,מבוקרת וחזקה ,ופרטים
נוספים כגון מצלמת נסיעה לאחור* ומשענות ראש אקטיביות במושבים הקדמיים.
* לדגם הפרימיום בלבד.
משענות ראש קדמיות אקטיביות »
משענות הראש הקדמיות האקטיביות נעות לפנים
וכלפי מעלה במקרה של התנגשות מאחור כדי
להגן על הראש והצוואר.
חלונות חשמל קדמיים בטיחותיים ›

במידה והחלון של הנהג או הנוסע הקדמי מזהים
מכשול בדרכם בעת הסגירה ,הם עוצרים ונעים
כלפי מטה באופן אוטומטי.

מערכת סיוע לזינוק בעליה ()HAC

מערכת שימושית זו מונעת מהרכב להתגלגל
לאחור כשעליך להתחיל בנסיעה במעלה.

כריות אוויר קדמיות ,צדיות וכריות וילון
מערכת מתקדמת של  6כריות אוויר כוללת כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע
הקדמי ,כריות אוויר צדיות להגנה נוספת על הנהג והנוסע הקדמי ,וכריות וילון
להגנה על היושבים הן בשורה הראשונה והן בשורה השנייה.
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בטיחות

האיכות נמצאת בפרטים הקטנים

מושבים אחוריים מתקפלים ומפוצלים ביחס 60:40
המושבים אחוריים מתקפלים ומפוצלים ביחס 60:40
מציעים גמישות רבה בכל הנוגע לנשיאת מטען ,ומתאימים
במיוחד למטענים ארוכים ומסורבלים יותר.

כל אחד מהחלקים של הקיה אופטימה תוכנן מנקודת המבט שלך .המשמעות היא מאפיינים שלא רק
פועלים בצורה חלקה והגיונית ,אלא ממלאים גם תפקיד מפתח בהנאת הנהיגה .החל מחיישני גשם להפעלת
מגבים באופן אוטומטי בימי החורף הגשומים ,ומגבי שמשות אווירודינמיים שמעניקים לך שדה ראייה נקי
לחלוטין ומפחיתים את רעשי הרוח .הכול תוכנן בצורה יסודית עד לפרט האחרון.

מערכת כניסה מרחוק ללא מפתח*
כשהמפתח מקופל בתוך מחזיק המפתחות ,לחיצת כפתור
פשוטה מאפשרת נעילה ופתיחה של המכונית

1

2

3

10

4

5

6

11

7

8

9

 .1מצלמת נסיעה לאחור* צג המובנה במראה הפנימית
בעלת העמעום האוטומטי מציג תמונות המתקבלות
מהמצלמה הממוקמת מאחור ,כדי להעניק לך תמונה
ברורה של הנעשה מאחורי המכונית.

 .3ידיות דלתות חיצוניות מצופות כרום* מגע אופנתי אך
גם שימושי .ידיות דלתות חיצוניות מצופות כרום מושכות
את העין ומבטיחות עמידות גבוהה.

 .5מראות חיצוניות מתקפלות כלפי מעלה בסגנון "כנפי שחף" המראות
החיצוניות החשמליות מתקפלות כלפי מעלה כשאתה מחנה את המכונית.
הצורה האווירודינמית שלהן תורמת לצריכת דלק טובה יותר ,וסגנון
הקיפול בצורת כנפי שחף מזכיר את מכוניות הספורט הקלאסיות.

 .2מערכת נסיעה לאחור* מערכת הסיוע לחנייה היא
אידיאלית לחניה בעיר .היא משתמשת בחיישנים כדי
להזהיר אותך כשאתה מתקרב למכשול בנסיעה לאחור.

 .4תאורת ליווי* הפנסים הראשיים ממשיכים להאיר כדי
לאפשר לנהג להתרחק מהמכונית כשדרכו מוארת.

 .6שמשות קדמיות מסננות קרינת  UVהשמשה הקדמית
מסננת את קרני ה UV-המזיקות ,מסייעת למנוע סנוור
ושומרת על טמפרטורה אחידה ונוחה בתא הנוסעים.

 .7פנס בלימה עילי מסוג  LEDממוקם גבוה בשמשה האחורית במקום בו
הוא נראה בצורה הטובה ביותר ,ומזהיר את הנהגים הנוסעים מאחוריך ואת
משתמשי הכביש האחרים כשאתה בולם.
 .8קישוריות לAUX, iPod, USB-
קישוריות  USBמאפשרת לך לחבר התקן אחסון נייד מסוג  AUXאו iPod
ולהשמיע את השירים שהורדת.
 .9רדיו MP3
מערכת השמע מאפשרת לך להשמיע לא רק תקליטורים אלא גם קבצי .MP3

 .10כפתור להתנעת המנוע* התנע את מנוע הקיה אופטימה בלחיצה אחת על
כפתור התנעת/דימום המנוע ,וקבל תזכורת ליכולות הספורטיביות של המכונית.
 .11מיזוג אוויר אחורי מיזוג אוויר אחורי מבטיח ליושבים במושבים האחוריים
אווירה נוחה .ניתן להתאים את כיוון זרימת האוויר בהתאם לנוחות הנוסעים.
 .12תאורת אווירה פנימית* תאורת אווירה בדלתות ,בעלת גוון אדום ,מציעה
תאורה מיוחדת בלילה היוצרת סביבה פנימית מזמינה.

13

12

14

15

16

 .13תא אחסון למשקפי שמש עם תאורת מפות כפולה תא לאחסון
משקפי השמש ממוקם בצורה נוחה מעט מעל לגובה הראש ,כשמשני
צידיו פנסים לקריאת מפות ומסמכים.

 .15מערכת הפשרת אדים אוטומטית כאשר יש הצטברות של אדים על
השמשה הקדמית ,חיישנים מפעילים באופן אוטומטי את תהליך הפשרת
האדים ,מבלי שתצטרך לבצע זאת באופן ידני ,ומעניקים ראות אופטימלית
לנהיגה בטוחה.

 .14תא כפפות מקורר תא כפפות מקורר הוא מקום אידיאלי לאחסון
בקירור של משקאות וחטיפים במהלך הנסיעה .הוא גם מואר ,כדי
להקל על השימוש בו.

 .16תא מטען תא מטען מרווח ,בעל נפח מהגדולים בקבוצה ,מאפשר
לך לשאת את כל הציוד שלך בצורה נוחה.
* בדגם הפרימיום בלבד.
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טכנולוגיה

לשמור על הסביבה זאת הדרך הנכונה
אתה מאמין בשמירה על הסביבה? גם אנחנו .זו הסיבה
שאנו גאים לעמוד בציפיות ובאתגרים של המאה ה21-
ולתרום לשימור הסביבה ולפיתוח בר-קיימא של החברה.

ריפודים

ממוחזרים וניתנים למיחזור בייצור של כל קיה .גם בסוף חיי
הרכב שלך ,אחד מיעדי איכות הסביבה שלנו הוא החזרה
וטיפול בצורה ידידותית לסביבה של רכב .תוך שימוש
בתהליך מאוד מוקפד ,אנו מבטיחים הגנה על הסביבה בטיפול
בחומרים מזהמים .חומרים אלה עוברים מיחזור או השבה
כדי להבטיח את רמת ההגנה הגבוהה ביותר על הסביבה.

הקמנו מרכז מחקר לאיכות הסביבה כדי להוביל את המאמצים
שלנו לייצר כלי רכב נקיים ,היברידיים המונעים באמצעות תאי
דלק ,שיובילו למכוניות ידידותיות לסביבה ולעתיד ירוק יותר
עבורך ,עבור ילדיך ועבור כולנו .אנו מקפידים לשמור על כפי שאפשר לראות ,את הדברים שאתה עושה בקנה מידה
התפישה של מכוניות ידידותיות לסביבה בכל השלבים קטן עם הפסולת הביתית שלך ,אנו בקיה מוטורס עושים
של חיי הרכב .מהתכנון ועד למיחזור ,אנו מייצרים בקנה מידה גדול בכל רחבי העולם.
מוצרים חדשניים ,בהתאם לקווים המנחים של DFR
) .(Design for Recyclingאנו משתמשים ככל האפשר בחומרים

בז' Beige
גוון הבז' המעודכן והמאופק ,יוצר אלגנטיות ותחכום.

שחור Black
שחור הוא תמיד באופנה ,אלגנטי ,קלאסי ותמיד שימושי.

צבעי מרכב

]Ebony Black [EB

]Platinum Graphite [ABT

חישוקים

חישוקי סגסוגת "17
לדגמי הבנזין
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אקולוגיה

]Satin Metal [STM

מידות

חישוקי סגסוגת "16
לדגם הדיזל

]Brignt Silver [3D

(מ”מ)

אורך כללי
רוחב כללי
גובה כללי
רוחק סרנים
מפשק גלגלים קדמי/אחורי
שלוחה קדמית/אחורית
מרווח ראש מלפנים/מאחור
מרווח רגליים מלפנים/מאחור
מרווח כתפיים מלפנים/מאחור
מיכל דלק (ל')

4,845
1,830
1,455
2,795
1,591 / 1,591
965 / 1,085
1,028 / 965
1,155 / 880
1,455 / 1,415
70

]Snow White Pearl [SWP

