
PIERWSZA JAZDA 

KIA OPTIMA KOMBI, 
PHEVI GT 

Kia Optima to ciekawy samochód segmentu D, który wojciech Kaczałek 

jednak dotychczas odstawał nieco od konkurencji 

pod względem dostępnych wersji. Koreański 

producent nadrabia zaległości i uzupełnia ofertę 

o wariant kombi, a przy okazji również usportowioną 

odmianę GT oraz ekologiczną Plug-in Hybrid. 
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ia rozpoczęła wprowadzanie na ry
nek nowych wariantów Optimy 

na początku jesieni. Dzięki nim popyt 
na koreański model segmentu D wzrósł 
w III kwartale w Europie aż o 180,5%. 
We wrześniu aż 63,9% wszystkich za
mówionych egzemplarzy modelu Opti
ma miało nadwozie kombi. 

STYLOWE KOMBI 
Kia Optima w wersji sedan to jedno 
z najatrakcyjniejszych pod względem 
wzornictwa aut na rynku. Stylistom fir

my udało się stworzyć równie zgrab
ne kombi, nawiązujące pod względem 
wyglądu do koncepcyjnego modelu 
Sportspace. 

Kombi zachowało długość i szero
kość odmiany sedan (długość 4855 mm, 
szerokość 1860 mm). Jest przy tym 
minimalnie wyższe (o 5 mm, wysokość 
wynosi 1470 mm). Dynamiczna linia 
nadwozia nie miała wpływu na funk
cjonalność. Auto ma bagażnik o po
jemności 5521. Oparcie tylnej kanapy 
składa się w proporcjach 40 : 20 : 40. 
Przy złożonej środkowej części oparcia 

samochodem mogą podróżować cztery 
dorosłe osoby. 

Praktyczność modelu zwiększa
ją m.in. umieszczona w kufrze barie
ra z elastyczną siatką czy umieszczo
ne w podłodze bagażnika przesuwane 
przegrody. System Smart Power Tailgate 
pozwala na automatyczne otwarcie tyl
nej klapy, gdy w jej pobliżu zostanie wy
kryty kluczyk Kia Smart Key. 

Kia Optima Kombi została wyposa
żona w wiele rozwiązań poprawiają
cych bezpieczeństwo, w tym w auto
matyczny system hamowania awaryj-
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nego (AEB) z funkcją rozpoznawania 
pieszych. Pojazd ma też systemy, które 
mogę znacznie ograniczyć koszty obsłu
gi floty związane ze stłuczkami. Smart 
Parking Assist System pozwala automa
tycznie zaparkować pojazd prostopadle 
i równolegle, a Around View Monitor 
zapewnia dokładny widok dookoła auta, 
pokazując obraz z czterech kamer z rzu
tem z góry. 

W trakcie wyjazdów służbowych i co
dziennej jazdy przydatna okaże się moż
liwość korzystania z zalet Android Auto 
i Apple CarPlay, dzięki którym kierowca 
może prowadzić rozmowę telefoniczną 
bez konieczności sięgania po smartfona 
bądź odsłuchiwać wiadomości tekstowe. 

System multimedialny daje dostęp 
do pakietu usług Kia Connected Servi
ces. Dają one dostęp do informacji o ak
tualnej sytuacji na drodze i fotorada-
rach, pozwalają wyszukiwać interesujące 
miejsca w pobliżu pojazdu czy spraw
dzić prognozę pogody. Dla nabywców 
Optimy Kombi w Europie Kia Connec
ted Services będzie oferowany bezpłatnie 
przez 7 lat od daty zakupu auta. 

Ceny modelu Kia Optima Kombi 
ruszają od 93 900 zł. Samochód jest do
stępny z jednym z trzech silników. Auto 
może mieć pod maską m.in. wolnossący, 
benzynowy motor 2.0 CWL osiągający 

moc 163 KM. Drugą oferowaną jed
nostką jest turbodiesel 1.7 CRDi o mocy 
141 KM. Kia przewiduje, że będzie to sil
nik najczęściej wybierany przez klientów. 
Trzeci silnik to 2.0 T-GDI, zarezerwowa
ny dla odmiany GT. 

NAJMOCNIEJSZA KIA 
Optima GT jest dostępna zarówno 
w nadwoziu kombi, jak i sedan. Uspor
towiona wersja to najmocniejszy samo
chód marki Kia kiedykolwiek oferowa
ny w Europie. 

Wspomniany motor 2.0 T-GDI to tur
bodoładowana jednostka benzynowa 
z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Roz
wija ona moc 245 KM, a jej maksymal
ny moment obrotowy to 353 Nm. Silnik 
współpracuje z 6-stopniową przekładnią 
automatyczną. 

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zaj
muje Optimie GT w wersji sedan 7,4 s 
i 7,6 s w odmianie kombi. Rozpędzanie 
auta z 60 do 100 km/h trwa 3,7 s (3,8 s 
w wypadku Optimy GT Kombi), a mak
symalna prędkość wynosi 240 km/h 
(232 km/h dla wariantu kombi). Zuży
cie paliwa jest przy tym przyzwoite, wy
nosi średnio 8-9 1/100 km. 

Prześwit Optimy GT został zmniej
szony o 10 mm w porównaniu ze stan

dardowymi wersjami i wynosi 125 mm. 
Zwiększono siłę tłumienia z przodu 
i z tyłu, zastosowano sztywniejszy stabi
lizator z przodu i sztywniejsze łożyska 
z tyłu. 

Kia Optima GT jest seryjnie wypo
sażona w elektronicznie regulowane 
zawieszenie ECS, które może praco
wać w trybie Sport, Normal lub Eco. 
Samochód ma też układ kierowniczy 
z przekładnią zębatkową i wspomaga
niem elektromechanicznym, z silni
kiem wspomagania umieszczonym 
bezpośrednio na listwie zębatkowej 
(R-MDPS). Rozwiązanie to ma popra
wiać precyzję prowadzenia. 

Podczas pierwszych jazd mieli
śmy okazję przetestować Optimę GT 
na niemieckich drogach, zarówno lo
kalnych, jak i szybkiego ruchu. Samo
chód ma naprawdę dobre osiągi. Nigdy 
nie mieliśmy poczucia, że brakuje nam 
mocy. Silnik ładnie bulgocze, ale jest 
to zasługa aktywnego systemu dźwięku. 
Elektronicznie sterowany zawór uwy
pukla przyjemne dla ucha brzmienia. 
Puryści będą kręcić nosami, ale my nie 
będziemy narzekać na poprawę doznań 
w trakcie jazdy. 

Pojazd jest sztywniejszy w porów
naniu ze standardowymi odmianami, 
ale nawet w trybie Sport nie musimy 
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się obawiać, że po wjechaniu w dziurę 
wybijemy sobie zęby. Układ kierowni
czy z przekładnią zębatkową sprawia, 
że pojazd jak na swoje gabaryty jest 
zwinny. Inżynierowie nie wyelimino
wali jednak do końca dotychczasowej 
przypadłości Optimy, czyli wyczucia 
samochodu. Dalej odnosi się wrażenie, 
że układ przekazuje kierowcy za mało 
informacji. 

Kia Optima GT nie jest jednak samo
chodem sportowym, a gran turismo po
jazdem do długich podróży. Jako takie 
sprawdza się znakomicie, dzięki dobre
mu wyposażeniu, obszernym fotelom 
oraz parametrom silnika. W dodatku 
za sprawą stylistycznych dodatków, dy-
fuzora i 18-calowych felg świetnie wy
gląda. Ceny auta ruszają od 145 900 zł. 

WERSJA EKOLOGICZNA 
Optima to pierwszy model marki Kia 
dostępny w odmianie PHEV. Wariant 
Pług-in Hybrid ma zespół napędowy 
złożony z 4-cylindrowej jednostki ben
zynowej 2.0 GDI oraz motoru elek
trycznego. Łączna moc układu wynosi 
205 KM. 

Zasięg w trybie jazdy wyłącznie 
na prąd wynosi 54 km przy prędkościach 
do 120 km/h. Pozwala to na pokonywa

nie codziennych tras w terenie zabudo
wanym, np. z domu do pracy i z powro
tem, bez konieczności tankowania. 

Emisja dwutlenku węgla Optimy 
PHEV wynosi średnio 37 g/km. Średnie 
zużycie paliwa deklarowane przez pro
ducenta to 1,61/100 km. Można to ra
czej włożyć między bajki, ale osiągnię
cie zużycia na poziomie 4-5 1/100 km 
jest jak najbardziej realne, o ile mamy 
odpowiedni zapas prądu w akumulato
rach litowo-polimerowych. Samochód 
ma 6-biegową, automatyczną skrzy
nię biegów. Szkoda, że przekładnia nie 
ma dodatkowego przełożenia ułatwia
jącego odzyskiwanie energii, ponieważ 
w trakcie pierwszych jazd mieliśmy 
pewne problemy z uzupełnieniem zapa
sów prądu. Inna sprawa, że nie poru
szaliśmy się w gęstym ruchu miejskim, 
w którym co chwila trzeba ruszać i się 
zatrzymywać. 

Kia zastosowała za to wiele innych 
rozwiązań, które pozwalają dołado
wać samochód w inny sposób niż przez 
ładowanie przy pomocy kabla. Auto 
ma rzecz jasna układ hamulcowy z od
zyskiem energii hamowania, ale też 
ciekawą funkcję Coasting Guide Con
trol (CGC, kontroli warunków jazdy). 
Działa ona razem z pokładową nawiga
cją i pozwala hybrydowemu zespołowi 

napędowemu przewidywać warunki 
drogowe w celu obniżenia zużycia ener
gii oraz wykorzystania energii kinetycz
nej. Określa optymalny moment zdjęcia 
stopy z pedału, a możliwość korzysta
nia z inercji pojazdu jest sygnalizowana 
przez pojawienie się ikony na tablicy 
rozdzielczej. 

Kia, wprowadzając nowe wersje Opti
my, bardzo dobrze wyczuła rynkowe 
trendy. W segmencie D największą po
pularnością cieszą się modele kombi. 
Samochody hybrydowe stają się alter
natywą dla diesli i coraz częściej są wy
bierane przez firmy. Z kolei wersja GT 
przyczynia się do budowy wizerunku 
marki. // 

WARTOŚĆ REZYDUALNA 
WClNFO-EKSPERT 

Wartości rezydualne dla pojazdu 

po 36 miesiącach i przebiegu 30 tys. km/r. 

Kia Optima kombi / PHEV / GT 
O 52,3% / b.d. / 50,2% 
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