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CZWARTE POKOLENIE OFTIMY 
Do salonów sprzedaży Kia wjechała najnowsza optima. Jest to już 
czwarta generacja flagowej limuzyny tej marki. Ceny nowej optimy 
z silnikiem benzynowym zaczynają się od 89.900 zł. Dopłata do tej 
wersji, ale z turbodieslem wynosi 5 tys. zł. W przyszłym roku 
do nowej optimy z nadwoziem sedan dołączy optima kombi. 

Wyposażenie podstawowej wer
sji (M) obejmuje m.in: automatycz
ną klimatyzację, 7 poduszek po
wietrznych, 16-calowe alufelgi, 
KiaNaviSystem zinte
growany z usługami 
TomTom, 7-calowy 
kolorowy ekran z , 
kamerą cofania i • 
7-letnią aktualiza
cję map, światła mi
jania typu projekcyj
nego, światła przeciwmgielne 
oraz do jazdy dziennej LED. 

W porównaniu z dotychczasową 
generacją nowa optima jest mini
malnie dłuższa, szersza i wyższa. Jej 
nadwozie ma 4,88 m długości, a roz
staw osi - 2,8 m. Skutkiem tych 
zmian jest obszerniejsza i bardziej 
komfortowa kabina pasażerska, a 
także zwiększona do 510 litrów po

jemność bagażnika. Je
go dodatkową 
f u n k c j o 

nalność zapewnia 
szerszy otwór bagażnika oraz 

podpodłogowy schowek na drobia
zgi. 

Zaletą nowego designu tego mo
delu jest obniżenie współczynnika 
oporu powietrza Cd z 0,30 do 0,29 -
co czyni optimę czwartej generacji 
najbardziej aerodynamicznym po
jazdem tej linii modelowej. Nowa 

kia optima dostępna bę
dzie na rynkach Europy w pa
lecie dziewięciu kolorów nadwozia 
i felgami o średnicach od 16 do 18 
cali. 

Nowa kia optima jest dostępna z 
dwoma jednostkami napędowymi 
do wyboru. Zmodernizowany turbo-
diesel 1,7 1 CRDi rozwija moc 141 
KM oraz moment obrotowy 340 Nm 

przednio 
136 KM i 
325 Nm). 
S i l n i k  
benzyno
wy ma 2,0 1 pojemności i 163 KM 
mocy. 

Nowa optima może być wyposa
żona w siedmiostopniową przekład

nię dwusprzęgłową (DCT), która za
debiutowała niedawno w restylizo-
wanej kii cee'd. (PER) 
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