
Piękna koreanka na jubileusz 
Koreańska marka Kia jest jedną który reprezentuje sorento, w Europie Zmieniając wymiary zewnętrzne sażona w różnego rodzaje systemy 

z tych, które wyznaczyły so- jest jednym z najszybciej rozwijających sorento zmieniono również jej wygląd, i urządzenia wspierające kierowcę w jej 
bie w najbliższych latach zde- się. Fachowcy przewidują, że za dwa lata Co ciekawe, nie są to jednak zmiany re- prowadzeniu a także podnoszące kom-

cydowanie wyższą sprzedaż samocho- Europejczycy kupią rocznie nawet 700 wolucyjne. Zachowano bowiem ogólną fort jazdy tym SUV-em. Na długiej liście 
dównarynkueuropejskim.Jednązdróg tysięcytakich samochodów. Mimo więc koncepcję stylistyczną tego modelu są m.in.: aktywny tempomat, sygnaliza-
do osiągnięcia tego zamierzeniamabyć silnej konkurencji szanse trzeciej gene- zmieniając jedynie niektóre detale. To cja tzw. martwego pola, asystenci par -
urozmaicona oferta w praktycznie racji sorento na znaczące zaistnienie bardzo dobry zabieg-użytkownicy po- kowania, lampy doświetlające zakręty, 
wszystkich kategoriach samochodów w tej grupie są bardzo duże. Są o tym przednich generacji przyzwyczaili się kontrola pasa ruchu i 36o-stopniowa 
osobowych. Dlatego każdy nowy bądź przekonani pracownicy łódzkiej firmy do tego, jak wyglądały i w trzecim poko- kamera. 
odmłodzony model Kia jest wyjątkowo Marvel, która jest od dziesieciu lat au- leniu oczekiwali raczej kontynuacji Sorento ma elektronicznie regulo-
starannieprzygotowywany. Najlepszym toryzowanym dilerem marki Kia. wzornictwa, którajestwpełniprzeznich wany napęd na wszystkie koła a są 
tego przykładem jest najnowsze, trze- Nowa kia sorento jest o 9,5 cm dłuż- akceptowalne. Należy się spodziewać, że do niej proponowane dwa silniki wyso-
ciepokolenie sorento. To samochód, szaodpoprzedniczkiioi,5cmniższa, swoim wyglądem nowa sorento zwróci koprężne:2,ol(i85KM)i2,2l(2C)oKM). 
który-wporównaniu z poprzednikiem ma jednocześnie o 8 cm większy roz- na siebie uwagę także tych, którzy do tej Prezentacja nowej odsłony modelu 
- jest bardziej komfortowy i elegancki staw osi. To, naturalnie, sprawiło, że pory nie brali jej pod uwagę przy ewen- sorento zbiegła się z jubileuszem dzie-
z zachowaniem przyzwoitego poziomu wnętrze tego samochodu jest naprawdę tualnym zakupie. Po pierwszych jazdach sięciolecia dilera Kia w Łodzi, firmy 
terenowej dzielności. przestronne. Poza pięcioma osobami testowych dziennikarze motoryzacyjni Marvel.Tojedenznajlepszychreprezen-

Pierwsze sorento debiutowało 12 lat może ten samochód przewozić także podkreślają, że wśladzaurodąpodążają tantów tej marki w Polsce. W czasie de-
temu. Od tamtego czasy fabryki opuś- bagaż o objętości ponad 600 litrów, także bardzo dobre warunki trakcyjne kady obecności na rynku udziałem 
ciło prawie dwa miliony tych samocho- Od razu dodajmy, że nowe sorento ma tego samochodu. Chwalili również jego Marvela jest także szereg rniędzynaro-
dów. Nadzieje kierownictwa koreań- również w standardzie montowane komfort i jakość wykonania. dowych wyróżnień za wielkość sprze-
skiej firmy na wzrost sprzedaży są tym z tyłu, w trzecim rzędzie, dwa dodat- Mająca stawić czoła silnej konkuren- dażyorazwysokąjakośćobsługiwsalo-
bardziej uzasadnione, że segment, kowe, składane fotele. cji nowa kia sorento jest bogato wypo- nie oraz serwisie.# 
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Nowa kia sorento jest o 9,5 cm dłuższa od poprzedniczki, ma jednocześnie o 8 cm większy rozstaw osi. To sprawia, że jej wnętrze jest przestronne 
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