
Nowa Optima Kombi
M

1.6 T-GDi 180 KM 7DCT

Kolor nadwozia
Clear White

Felgi
Felgi aluminiowe 16" z oponami
215/60/R16

Wersja / silnik 102 990 zł

Styl 0 zł

Opcje 0 zł

Dodatki 0 zł

Cena całkowita

102 990 zł

Cena zawiera podatek VAT 23%



Twoja konfiguracja

Styl

Kolor nadwozia

Clear White 0 zł

Wnętrze

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym 0 zł

Felgi

Felgi aluminiowe 16" z oponami 215/60/R16 0 zł

Wyposażenie

Wnętrze

Boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną

Gniazdko 12V w bagażniku

Gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej, gniazda USB i AUX, zestaw dla palących

Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz uchwytami na napoje pomiędzy przednimi fotelami

Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych

Oświetlenie bagażnika

Roleta przestrzeni bagażowej

Skórzane wykończenie kierownicy i gałki dźwigni zmiany biegów

Wielofunkcyjna kierownica: sterowanie systemem audio, Bluetooth z zestawem

głośnomówiącym, tempomat z ogranicznikiem prędkości (ogranicznik niedostępny dla wersji

z pakietem "Technologicznym")

Zestaw zegarów z wyświetlaczem monochromatycznym TFT 3.5" dla komputera

pokładowego

Bezpieczeństwo

Pakiet Bezpieczeństwa: ABS + ESC + BAS + VSM + HAC + ESS

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich z napinaczami i regulacją wysokości

Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażerów przód / tył



Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów

przednich i tylnych siedzeń, poduszka kolanowa dla kierowcy

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki

pasażera

System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

Nadwozie

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów w technologii LED

Koło zapasowe dojazdowe

Lusterka zewnętrzne podgrzewane z funkcją automatycznego składania

Relingi dachowe

Światła mijania oraz przeciwmgielne typu projekcyjnego

Inne

Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego, regulacja kolumny

kierownicy w dwóch płaszczyznach

Systemem kontroli ciśnienia w ogumieniu

Udogodnienia

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, funkcja antyoblodzeniowa piór wycieraczek

przedniej szyby

Dodatkowe gniazdo zasilania 12V oraz port USB do ładowania dla pasażerów tylnej kanapy

Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne, automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym, systemem

automatycznego odparowywania przedniej szyby, dodatkowe nawiewy dla pasażerów

drugiego rzędu

Szyby hydrofobowe kierowcy i pasażera poprawiające widoczność, szyba przednia solarna z

funkcją ograniczającą

Szyby przednie oraz tylne sterowane elektrycznie z funkcją bezpieczeństwa i trybem pracy

góra / dół dla szyb przednich

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, alarm obwodowy, immobilizer, składany kluczyk,

funkcja składania lusterek uruchamiana z pilota, funkcja automatycznego ryglowania

zamków



 
Przedstawione dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 określono na podstawie świadectwa homologacji dla procedury WLTP.
Wartości te w zależności od wersji i wariantu oraz od wyposażenia Optima, mieszczą się w przedziale (cykl mieszany) od 5,0 do
8,3 l/100km oraz od 130 do 188 g/km. 

 
Cena i wyposażenie podane w konfiguracji nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne
pozycje podane w specyfikacji skonfigurowanej wersji mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży
konsumenckiej zawarte w tej konfiguracji informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu
kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik
oraz cenniki wyposażenia dodatkowego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po
uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia
stanowią odrębny od samochodu przedmiot sprzedaży. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także
określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu. Podane
ceny zawierają podatek VAT.

 

Siedzenia

Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy, regulacja wysokości fotela

pasażera

Składana oraz dzielona tylna kanapa w proporcji 40:20:40 z podłokietnikiem i uchwytami na

napoje, kieszenie w oparciach foteli przednich, funkcja składania oparć tylnej kanapy za

pomocą przycisku w bagażniku

Multimedia

Kia Navi System


