
Nowa Kia Optima 
Całkowicie Nowa Kia Optima pojawi się w polskich salonach jeszcze w listopadzie. Kia Motors 
Polska ogłosiła więc już ceny i specyfikacje Optimy nowej generacji. Gama produktu jest oparta 
na trzech poziomach wyposażenia (M, L, XL) a polscy klienci będą mieli do wyboru dwie jednostki 
napędowe: wysokoprężny silnik 1.7 CRDI o mocy 141 KM i 340 Nm lub benzynowy 2.0 o mocy 
163 KM. W obu przypadkach podstawąjest 6-biegowa skrzynia manualna. Silnik benzynowy może 
opcjonalnie pracować z 6-biegową automatyczną skrzynią biegów z możliwością sekwencyjnej 
zmiany biegów za pomocą łopatek przy kolumnie kierownicy natomiast zmodernizowany silnik 
Diesla oferuje 7-biegową dwusprzęgłową skrzynię automatyczną. 

E al 
Ceny nowej Optimy z silnikiem 

benzynowym zaczynają się 
już od 89 900 zł, a z dieslem od 
94 900 zl. Wybierając wersję wypo
sażenia M klient otrzyma w standar
dzie m.in: automatyczną klimatyza
cję, 7 poduszek powietrznych, 16" 
felgi aluminiowe z oponami 215/60 
R16, KiaNaviSystem zintegrowany 
z usługami TomTom, 7" kolorowym 
ekranem z kamerą cofania i 7-letnią 
aktualizacją map, światła mijania ty
pu projekcyjnego, światła przeciwm-
gielne oraz dojazdy dziennej LED. 

Wyższą wersję L wyróżnia
ją dodatkowo takie elementy wy
posażenia jak: system bezkluczy-
kowy KiaSmartKey z funkcją au
tomatycznego otwierania pokrywy 
bagażnika KiaSmartTailgate, sys
temy aktywnego bezpieczeństwa: 
KiaLaneAssist, KiaSpeedAssist, re
flektory ksenonowe ze spryskiwa-
czarni lamp, zegary „Supervision" 
z kolorowym ekranem LCD 4,3" 
, podgrzewana kierownica i fote

le przednie, czujniki parkowania 
przód i tył, tapicerka typu premium 
skórzano-materiałowa, felgi alumi
niowe 17" z oponami Continental 
215/55 R17. 

Klienci, którzy zdecydują się na 
zakup wersji XL dodatkowo otrzy
mają w sowim aucie: reflektory bi-
-ksenonowe z funkcją dynamiczne
go doświetlania zakrętów, tylne lam
py w technologii LED, skórzaną ta
picerkę foteli, wentylowane fotele 
przednie, elektryczną regulację fote
li kierowcy i pasażera, systemy ak
tywnego bezpieczeństwa: KiaBlind-
SpotDetection i KiaRearCrossTraffi-
cAlert, rolety przeciwsłoneczne tyl
nych szyb oraz felgi aluminiowe 18" 
z oponami Michelin 235 / 45 R18. 

Dla pierwszych klientów pol
ski importer oferuje dodatkowo 
w cenie auta pakiet serwisowy. 
Pakiet trwa 4 lata lub 60 tysięcy 
kilometrów. W praktyce oznacza 
to, że w przypadku silnika ben
zynowego są to 4 przeglądy, a w 

przypadku silnika diesla 2 prze
glądy. W skład pakietu wchodzą 
- przeglądy mechaniczne, prze
glądy nadwozia i przeglądy olejo
we. Program obowiązuje na tere
nie całej Polski. Pakiet przypisany 
jest do samochodu - w przypadku 
jego sprzedaży, może z niego ko
rzystać kolejny właściciel co pod
nosi wartość auta w przypadku 
jego odsprzedaży. 

Nowocześniejsza stylizacja nad
wozia i wnętrza, zwiększona prze
strzeń dla wszystkich pasażerów, 
cały szereg nowych rozwiązań tech
nicznych i technologicznych to tyl
ko niektóre nowości jakie oferuje 
Optima IV generacji. W porówna
niu z poprzednikiem, nowy model 
charakteryzuje się większym wyra
finowaniem konstrukcyjnym oraz 
wyższym komfortem jazdy i precy
zją kierowania zachowując „uspor
towiony" charakter, który przyczy
nił się do powodzenia Optimy na 
rynkach całego świata. 
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