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W tym aucie piękna linia łączy się z wysoką 
funkcjonalnością. Kia Optima Sportswagon 
to całkowita nowość, którą będzie można 
zamawiać już w przyszłym miesiącu. 

z 

Najnowsza Optima przekonuje dopracowaną techniką, świetną jakością i wy
sokim poziomem bezpieczeństwa. Kombi, które było jednym z najładniej
szych aut tegorocznej wystawy motoryzacyjnej w Genewie, już przy pierw
szym kontakcie robi ogromne wrażenie. Jest jednocześnie smukłe i dynamicz
ne, eleganckie i sportowe. Dlatego nie dziwi, że nazywa się Sportswagon. 

ŚWIETNA FUNKCJONALNOŚĆ 
Ale kombi ma być przede wszystkim obszerne i funkcjonalne. Znakomicie wy
kończona kabina Sportswagona w komfortowych warunkach przewiezie kom
plet pasażerów. Bagażnik o pojemności 5521 ma liczne rozwiązania podno
szące jego użyteczne walory. I tak, oparcie kanapy jest składane w proporcjach 
40:20:40. W podłodze mogą znaleźć się szyny ze specjalnym systemem moco
wania bagażu, a pod nią — dodatkowe wnęki na drobne przedmioty. Ich pako
wanie ułatwia elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, otwierająca się 
automatycznie już w momencie wykrycia kluczyka w sąsiedztwie. 

ELEGANCJA SPOTYKA SIĘ Z DYNAMIKĄ 
Wraz z premierą kombi do dwóch dotychczas oferowanych jednostek napędo
wych (141-konnego turbodiesla i 163-konnego silnika benzynowego) dołączy
ła kolejna. Dostępna w wersji GT, garściami czerpie z najnowszych rozwiązań 
technicznych. Ma więc m.in. bezpośredni wtrysk paliwa i turbosprężarkę. Z po
jemności 21 wytwarza 245 KM oraz 353 Nm maksymalnego momentu obroto
wego dostępnego już od 1350 obr./min i utrzymywanego na tym poziomie aż do 
4000 obr./min. Dla kierowcy oznacza to jedno - znakomitą elastyczność i płyn
ność jazdy bez konieczności wkręcania silnika na wysokie obroty. Jednostka na
pędowa Optimy współpracuje z 6-biegową przekładnią automatyczną. Odmia
na GT wyróżnia się także pakietem stylistycznym dodatkowo podkreślającym 
wygląd auta. Zmienione zderzaki z większymi wlotami powietrza i oryginalne 
obręcze kół sprawiają, że za każdym razem, gdy będziesz zostawiał auto na par
kingu, obejrzysz się za nim przynajmniej lalka razy. 

NA BOGATO 
Żadne współczesne auto nie obejdzie się bez nowoczesnych 
technologii. W Optimie Sportswagon jest ich bez liku. No
wy system multimedialny z nawigacją współpracuje za
równo ze smartfonami opartymi na Androidzie, jak i na 
iOS-ie. Na dodatek na bieżąco informuje o sytuacji na 
drodze, ostrzega o fotoradarach czy sprawdza progno
zę pogody. Wrażenie robi też lista systemów bezpieczeń
stwa. Znalazły się na niej m.in. aktywny tempomat, asy
stenci martwego pola, pasa ruchu, znaków drogowych 
czy świateł. Nad bezpieczeństwem czuwa również system 
hamowania awaryjnego. Rozpoznaje on nawet pieszych 
i pozwala uniknąć kolizji lub zminimalizować jej skutki. 

Nowa Optima w wersji sedan została świetnie przyjęta przez polskich klien
tów. Kombi, którego premiera odbędzie się pod koniec marca na wystawie mo
toryzacyjnej w Poznaniu, też ma ogromne szanse na sukces. Tym bardziej że jej 
ceny mają być wyjątkowo atrakcyjne, a gwarancja — jak to w Kia - aż 7-letnia! 

OPTIMA JAKO HYBRYDA TYPU PLUG-IN 
Druga odsłona Optimy to pierwsza Kia z napędem hybrydowym typu Plug-
-In, a więc z możliwością ładowania akumulatorów z gniazdka elektrycznego. 
Względem poprzednika ich pojemność została wyraźnie zwiększona, co po
zwoliło na wydłużenie zasięgu bez udziału silnika spalinowego do 54 km. To 
oznacza, że w codziennym użytkowaniu, np. przy dojazdach z domu do pra
cy i z powrotem, praktycznie cały dystans można pokonać siłą elektronów, a na 
noc ponownie podpiąć auto do sieci elektrycznej. Optima Plug-In Hybrid na 
razie oferowana jest jako sedan. W przyszłym roku dołącz)- do niego kombi. 
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Deska rozdzielcza Optimy, czyli mnóstwo atrakcyjnych detali, 
bezbłędne funkcjonalność i ergonomia oraz jakość wykończenia 
- jak w modelach segmentu premium. 

Specjalny system mocowania z szynami i przesuwaną 
przegrodą pozwala na pewne umocowanie bagażu 
w bardzo obszernym, 552-litrowym bagażniku. 
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