
KIA PO NIEMIECKU 
Jest wygodniejsza, bardziej oszczędna i lepiej wyposażona. Jest lepsza. 
Tylko czy to wystarczy, by świat docenił Kię Optimę? Tekst Roman Popkiewicz 

Wąska osłona chłodnicy oraz 
reflektory tworzą jeden pas 

ROMAN 
POPKIEWICZ 

redaktor 
„auto motor i sport" Przez ostatnie cztery lata Opti

ma nie wyszła z tła Passata, 
Avensisa i spółki. Trudno to 

zrozumieć zza kierownicy Kii - bo to 
dobry samochód. 
Nowy model wykorzystuje kon
strukcję poprzednika, ale wszystkie 
wymiary nadwozia, z rozstawem osi 
włącznie, urosły o 1-3 cm. Całkowicie 
zmieniona jest deska rozdzielcza, 
która teraz czerpie ze 
wzorów pewnej niemieckiej 
marki na „B". W ofercie są 
dwa silniki - benzynowy 
2.0 (163 KM) i turbodiesel 
1.7 (141 KM). W wypadku 
tego drugiego subiektywne 

Reflektory ma
ją chromowane 
„brwi"-jak 
w VW Passa
cie. Światła 
dzienne to 
LED-y, mijania 
i drogowe zaś 
są ksenonowe 

NASZYM ZDANIEM 
Wygodna, praktyczna, bezstresowa -Optima jest 
prawie tak „niemiecka" jak Passat. Chyba dlatego 
Kia uważa, że za dobrze wyposażoną wersję 
z turbodieslem można żądać ponad 100 tys. zl. 

TO POLUBISZ 

ŚWIETNE 
NAGŁOŚNIENIE 

Nagłośnienie 
Harman Kardon 

jest w opcji razem 
z systemem nawi

gacji-warto na nie 
wydać 3000 zł. 

TEGO NIE 

START/STOP 
ZA DOPŁATA 

System jest dostępny 
tylko w Optimach , 

z silnikiem 1.7 CRDI 
i tylko w najbogat

szych wersjach. 

• . 

wrażenie po pierwszych paru kilome
trach jazdy jest takie, że to jeden 
z najcichszych turbodiesli na rynku. 
Optima ma spokojną naturę 
- i czyni z niej swoją największą za
letę. Resorowanie jest komfortowe, 
fotele wygodne, a ruchy nadwozia 
w zakrętach tylko takie, jakie są nie
zbędne do wygodnej jazdy. W ofercie 
znajdują się systemy wspomaga
jące kierowcę, nawigacja z 7-letnią 
bezpłatną aktualizacją map oraz 
funkcja bezprzewodowego ładowa
nia smartfona; na deser producent 
daje 7-letnią gwarancję, będącą już 
znakiem firmowym Kii. 
Hyundai i40 pokazał, że nie trzeba 
być specjalnie tańszym, żeby wbić 
się między Passata, Avensisa, Mon
deo i kolegów. Cennik Kii Optimy 
startuje więc optymistycznie od 
90 tysięcy zł; za pół roku pojawi się 
wersja kombi. • 

auto 
motor 

sport IKIA 
OPTIMA 
1.7 CRDI 

DANE PRODUCENTA 

Cena 94 900 zł 
SILNIK I PRZENIESIENIE NAPĘDU 
Rodzaj silnika 

Pojemność skokowa 

turbodiesel, R4 

1685 cm3 

Moc maksymalna 

przy obrotach 
Maks. moment obrotowy 

w przedziale obrotów 

Rodzaj napędu 

0-100 km/h 

Prędkość maksymalna 

ZUZYCIE PALIWA 
Średnie 

Emisja C02 

141 KM 
4000/min 

340 Nm 

1750-2500/min 
na przednie koła; 

6-biegowa 
przekładnia 

mechaniczna 

10,0 s 

203 km/h 

4,61/100 km 

121 g/km 

Podobieństwo kabiny Optimy do kabin niektórych modeli BMW jest czysto przypadkowe 

4-drzwiowy, 5-miejscowy sedan, długość x 
szerokość x wysokość 4855 x 1860 x 1465 

mm, rozstaw osi 2805 mm, masa własna 

1515 kg, pojemność bagażnika 5101, 

pojemność zbiornika paliwa 701. 
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