
Pięć lat po premierze kia venga powraca w nowej, jeszcze lepszej odsłonie 

"o samochód dla całej rodziny 

U 
Venga po lif
tingu ma cał
kiem nową 
konsolę cen
tralną z sy
stemem na
wigacji. Na 
ekranie wy
świetla się 
również 
obraz z ka
mery cofa
nia, co uła
twia wykony
wanie tego 
manewru. 

Z tyłu uwagę 
przyciąga 
pozioma 
chromowana 
listwa, łączą
ca nowe lam
py tylne ze 
światłami 
diodowymi. 

Nowa venga ma powiększony grill chłodnicy w kształcie paszczy tygrysa, zmodyfikowano również dolny wlot 
powietrza wraz z zintegrowanymi lampami praeciwmgielnymi i światłami LED dojazdy dziennej. 

Kia venga jest teraz 
jeszcze bardziej prak
tyczna, funkcjonalna 
i niezawodna. Jej 
najnowsza odsłona 

zachwyca stylistyką zarówno 
przedniej, jak i tylnej części na
dwozia oraz bardziej dopracowa
nym wnętrzem. 

Po pierwsze przeprojektowa
ny został przód samochodu. No
wa venga ma powiększony grill 
chłodnicy w kształcie paszczy ty
grysa, zmodyfikowano również 
dolny wlot powietrza wraz z zin
tegrowanymi lampami przeciw-
mgielnymi i światłami LED dojaz
dy dziennej (DRL) co upodobnia 
vengę do większego modelu seg
mentu MPV - carensa. Nato
miast z tyłu nadwozia uwagę 
przyciąga pozioma chromowana 
listwa, łącząca nowe lampy tylne 
ze światłami diodowymi. Nabyw
ca nowej vengi będzie miał także 
do wyboru nowe wzory felg z lek
kiego stopu o większej średnicy 
16-i 17 cali. 

Nowe wnętrze 
Wewnątrz nowej vengi są elemen
ty podkreślające wyższą jakość 
wykończenia, takie jak np. nakład
ki z ciemniejszego metalu z jas
nymi akcentami, ale przede 
wszystkim całkiem nowa konso
la centralna z systemem nawiga
cji. Na ekranie wyświetla się rów
nież obraz z kamery cofania, co 
ułatwia wykonywanie tego mane
wru. Nowe wnętrze jest nie tylko 
eleganckie, ale również niezwykle 
przestronne. Kia venga ma nie
zwykle duży rozstaw osi jak 

na swoją klasę (2615 mm) oraz 
wysoką linię dachu (1600 mm). 
Dzielona w proporcji 60:40 tylna 
kanapa jest przesuwna w zakre
sie 130 mm. Ponadto można ją 
złożyć na płasko, tworząc dużą 
przestrzeń bagażową. 

Cała gama silników 
Gama jednostek napędowych no
wej kii vengi obejmuje aż siedem 
silników benzynowych i wysoko
prężnych, o pojemnościach 1,4 
i 1,6 litra. Rozwijają one moc od 77 
do 128 KM. Dostępne sąz mecha
nicznymi skrzyniami biegów o 5 
lub 6 przełożeniach lub z 4-biego-
wą przekładnią automatyczną. 
My testowaliśmy kię vengę z sil
nikiem benzynowym 1,4 litra 
i mocy 90 KM od jedynego auto
ryzowanego dilera Kia w regio
nie - Szic Opole. Motor jest ela
styczny, przyzwoicie przyspiesza 
i nie jest łasy na paliwo (patrz 
ramka). Auto testowe wyposa
żone było w układ Start/Stop 
(ISG), który wpływa na obniżenie 
zużycia paliwa. Model miał też 
w układ podpowiadający kierow
cy, kiedy powinien zmienić bieg, 
by spalanie było jak najniższe. Kia 
venga ma też komfortowe wypo
sażenie. W testowanej wersji Bu
siness Line ma m.in. automatycz
ną klimatyzacje, czujniki parko
wania, system nawigacji z obsłu
gą wjęzyku polskim i siedmioca-
lowym ekranem dotykowym, ka
merę cofania, elektrycznie stero
wane szyby i lusterka, czujniki 
deszczu, centralny zamek, świat
ła przeciwmgielne. Producent po
stawił również na bezpieczeń

stwo. Veriga ma m.in. sześć podu
szek powietrznych, system stabi
lizacji toru jazdy ESC, zapobiega
jący blokowaniu się kół podczas 
hamowania ABS, rozdziału siły 
hamowania EBD, wspomagania 
hamowania BAS, automatyczne
go włączania świateł awaryjnych 
podczas nagłego hamowania 
ESS, kontroli trakcji TGS, wspo
magający pokonywanie podjaz
dów HAC, aktywne zagłówki fote
li przednich, czy automatyczna 
blokadę drzwi podczas jazdy. Ce
na testowanego modelu 54 990 
zł. Najtańsza wersja S kosztuje 48 
990 zł. Samochód ma też sied
mioletnią gwarancję lub 150 tys. 
km. Jazdy testowe dostępne są 
każdego dnia w salonie przy ul. 
Krapkowickiej 14 w Opolu. 

Dane techniczne 
• Kia venga, 14 benzyna 
Długość - 4075 mm, szerokość 
1765 mm, wysokość 1600 mm, 
rozstaw osi 2615 mm 
Minimalny promień skrętu - 5 m 
Pojemność bagażnika 
-440-552 litry 
Masa własna -1178 kg 
Moc-90 KM 
Maksymalny moment obroto
wy -137/4000 (Nm/obr.min) 
Prędkość maks. -167 km/h 
Przyspieszenie 0-100 km/h -12,9 s 
Spalanie - 6,6/5,1/5,6 
Droga hamowania 
100 km/h-0-39 m 
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