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KIA Optima vinder gruppetest i Auto Bild

Mod konkurrenter som Ford Mondeo, Opel Insignia, Mazda 6 og Peugeot 508
tager den nye KIA Optima førstepladsen i Auto Bilds test af D-segment
dieselbiler.

Især den rummelige kabine med god siddekomfort for passagerer på
bagsædet, 510 liters bagagerum og de 7 års garanti, har givet KIA Optima et
forspring i forhold til konkurrenterne. Auto Bild fremhæver derudover den
støjsvage kabine og det lette og præcise gearskift som en af Optimas styrker.



Optima skiller sig især ud fra konkurrenterne på kørekomforten med
bekvemmelige sæder og intuitiv betjening af bilens systemer. Endvidere
høster Optima’ens lækre design og høje udstyrsniveau med bl.a.nyt
navigationsanlæg med Wifi, Speed Limit Information Function og Lane Keep
Assist System rosende ord fra Auto Bild anmeldere.

Den nye KIA Optima Sedan introduceres i Danmark i foråret 2016, mens
Optima Sportswagon netop nu bliver præsenteret på Geneve Motorshow, og
forventes at blive lanceret i Danmark i efteråret 2016. KIA Optima 1.7 CRDi
fås fra kr. 329.999,- mens den højtudstyrede Advance starter fra 364.999,-.
Begge med 5 stjerner i Euro NCAP sikkerhedstest.

Testen er publiceret i Auto Bild Nr. 8 26.2. 2016 af Lars Busemann og Marko
Menke.

Tilmeld dig nyheder om KIA Optima her

Alle ovenstående tekniske data og priser er gældende på tidspunktet for
udgivelsen af pressemeddelelsen – og kan blive ændret. Specifikationer og
funktioner nævnt i denne pressemeddelelse kan variere afhængigt af
land/region.

Kia Import Danmark AS (www.kia.com) er et selskab under Nellemann
koncernen (www.nellemann.dk) med hovedsæde i Fredericia, og beskæftiger i
dag cirka 40 ansatte. Kias dna er et stærkt design samtidig med en
driftssikker kvalitet, som bakkes op af mærkets unikke 7 års garanti (op til
150.000 km – fri km i de første 3 år). 

Kias tidlige skridt i forhold til at popularisere elbiler, placerer mærket i
spidsen for elektrificeringen af den danske bilpark. Mærket har et bredt
modelprogram af elektrificerede bilmodeller, hvilket naturligt medvirker til,

http://www.kia.com/dk/models/optima-jf/
https://www.kia.com/dk
https://www.nellemann.dk


at Kia er et af de bedst sælgende elbil-mærker. 

Kontaktpersoner

Lene Mejdal Iversen 
Pressekontakt
PR Koordinator
lmi@kiamotors.dk
30912544   

Rasmus Aagaard
Pressekontakt
Director / COO
rha@kiamotors.dk
+45 3061 1161

mailto:lmi@kiamotors.dk
tel:30912544   
mailto:rha@kiamotors.dk
tel:+45 3061 1161

