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Klasa i wygoda. To nowa Kia 
JAK POŁĄCZYC WODĘ I OGIEŃ? PIĘKNĄ LINIĘ NADWOZIA 
Z FUNKCJONALNOŚCIĄ? DA SIĘ. MAŁO TEGO. PROJEKTANCI 
KIA PODNIEŚLI POPRZECZKĘ JESZCZE WYŻEJ. DOKONALI TEGO 
W KOMBI. POZNAJCIE ZATEM DŁUGO OCZEKIWANE KOMBI 
W SEGMENCIE D, OTO KIA OPTIMA SPORTSWAGON. 

Jakie masz wymagania wobec auta? 
Jakość wykonania, gwarancja wy
sokiego poziomu bezpieczeństwa, 

najnowocześniejsza technika. To oczywi
ste, w końcu niektórzy z nas w samocho
dzie spędzają więcej czasu niż w domu. 
A gdybyś miał wymieniać dalej? Przydał
by się pewnie mocny i zrywny silnik, spo
ry bagażnik żeby wybrać się z rodziną na 
wczasy albo ze znajomymi na piknik. No i 
trochę przydatnych gadżetów, o których 
mógłbyś opowiedzieć kumplom. Dłu
ga lista? Może i tak. Dobra wiadomość 
jest taka, że nie musisz długo szukać. Kia 
Optima Kombi spełnia te wszystkie wy
magania. Jeszcze nie dowierzasz? No to 
zapraszamy na przejażdżkę. 
Do tej pory nie mogłeś przekonać się 
do kombi, bo funkcjonalność funkcjo
nalnością ale zależało ci też na stylu? 
Problem z głowy. Spójrz na te zdjęcia. To 
połączenie eleganckiej jak i dynamicznej 

sylwetki sprawia, że możemy mówić 
o całkiem nowej jakości w segmencie 
kombi. 
Dynamika to jednak nie tylko cecha 
wyglądu tego auta. Znajdziesz ją też 
tam, gdzie jest najbardziej potrzeb
na. Podczas jazdy. Do wyboru masz 
bowiem 141-konnego turbodiesla (1.71), 
163-konny silnik benzynowy (2.0 l) oraz 
najnowsze rozwiązanie, zastosowane 
w wersji GT. Tam z dwulitrowym silni
kiem będziesz cieszyć się mocą aż 245 
koni. Jeśli do tego dodać, że nad każdym 
detalem związanym z kalibracją układu 

DOBRE RZECZY 
SIĘ NIE ZMIENIAJĄ, 
KIA CAŁY CZAS 
DAJE Cl 7-LETNIĄ 
GWARANCJĘ 

zawieszenia i układu kierowniczego czu
wał legendarny Alber Biermann, niegdyś 
odpowiedzialny za sportowe auta BMW 
z serii M, to jednego możesz być pewien. 
Radość z prowadzenia tego auta jest 
gwarantowana. 
Żeby jednak w pełni cieszyć się jazdą, 
trzeba też czuć się bezpiecznym. W Kia 
masz to zapewnione. Aktywny tempomat 
- nie tylko utrzyma stałą prędkość twoje
go auta, ale też zadaną odległość do 
następnego pojazdu. Do tego asystent 
martwego pola, pasa ruchu, znaków dro
gowych i świateł. Masz też system awa
ryjnego hamowania. Gdy ty się zamyślisz 
- on za ciebie rozpozna nawet pieszych. 
Dzięki temu zminimalizujesz skutki kolizji 
albo w ogóle jej unikniesz! 
Skoro już jesteś spokojny, to pora skupić 
się na urządzeniach, które komfort 
twojej jazdy przeniosą na jeszcze wyższy 
poziom. Optima Kombi ma nowy system 
multimedialny z nawigacją, współpra
cujący ze smartfonami - zarówno tymi 
działającymi na Androidzie jak i iOS-ie -
oraz indukcyjną ładowarkę do telefonu. 
Nie pozostaje więc już chyba nic innego 
jak włączyć muzykę (system audio Har-
man Kardon), zapiąć pasy i ruszać 
w drogę! 
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FUNKCJONALNY BAGAŻNIK 
To nie tylko 555 litry do wypełnienia, 
to także system belek, siatek, półek, 
schowków czy szyn, które pozwolą ci 
w funkcjonalny sposób wykorzystać tę 
powierzchnię. Do tego kolejne udogod
nienie: składana w systemie 40/20/40 
kanapa tylna, która umożliwi ci przewo
żenie naprawdę dłuuugich przedmiotów 
(deska, narty). A na koniec absolutny hit: 
otwierająca się samoczynnie pokrywa 
bagażnika. Gdy ty masz zajęte ręce, wy
starczy, że staniesz przy niej. Auto samo 
wykryje kluczyk, który masz w kieszeni 
i ułatwi ci życie otwierając bagażnik. 

Kia z hybrydowym silnikiem ładowanym 
ze zwykłego gniazdka? Tak! 
Ta opcja będzie dla ciebie dostępna 
w sedanie już w ostatnim kwartale tego 
roku, a w kombi od 2017 r? 
Jeśli drogę z domu do pracy i z powro
tem chcesz pokonywać w najbardziej 
ekologiczny sposób, a rower akurat 
nie jest twoim ulubionym środkiem 
komunikacji - to powinieneś wybrać 
właśnie hybrydową wersję Optimy. 
W trybie elektrycznym będziesz mógł 
przejechać ok. 54 km. Potem wystarczy, 
że podłączysz ją w nocy do gniazdka. 

SYSTEM MULTIMEDIALNY 
Nawet 8 calowy ekran nawigacji, bepłat-
ne aktualizowanie map przez 7 lat oraz 
zestaw głośników Harman Kardon. 
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