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KIA OPTIMA KOMBI 
Nowa generacja Optimy wkracza na polski rynek. Obok eleganckiego sedana Kia 
zaproponuje klientom całkowitą nowość - długo oczekiwane kombi segmentu D. 
Optima Sportswagon łączy piękną linię nadwozia z wysoką funkcjonalnością 

TEKST: Tomasz Szmandra ZDJĘCIA: Kia 

Optima Sportswa
gon, czyli kombi, 
wzorowana jest na 
studyjnym modelu 
Sportspace, który 
po raz pierwszy za

prezentowano podczas ubiegłorocz
nego salonu w Genewie. Podobnie jak 
sedan, auto charakteryzuje się efek
townym designem i wysoką jakością 
wykończenia wnętrza. Dodatkowy
mi atutami kombi są przestronniejsze 
i bardziej funkcjonalne wnętrze oraz 
dynamiczna linia nadwozia. 

553-litrowy bagażnik otrzymał 
rozbudowany system aranżacji prze
strzeni oraz zabezpieczania ładunku 
przed przesuwaniem się. Za oparciem 
tylnej kanapy znajduje się specjalna 
barierka z elastyczną siatką. Dostęp

ne są też przesuwane przegrody i szy
ny w podłodze. Ładowanie pakun
ków ułatwia elektrycznie sterowana 
pokrywa bagażnika, która otwiera się 
automatycznie, gdy tylko kluczyk do 
samochodu zostanie zlokalizowany 
w sąsiedztwie bagażnika. 

Żadne współczesne auto nie obej
dzie się bez nowoczesnych techno
logii. W Optimie Sportswagon jest 
ich bez liku. Kia proponuje system 
multimedialny, który współpracuje 
z telefonami opartymi na systemach 
Android oraziOS. Dostępne są też sys
temy monitorowania martwego pola 
czy awaryjnego hamowania w kry
tycznej sytuacji. Komfort na długich 
trasach podnosi aktywny temponat, 
który utrzyma zadaną odległość od 
poprzedzającego pojazdu. 

Kia Optima 
Sportswagon 

Silnik: 
benzynowy, 
2.0 T-GDI 

Moc maks.: 
245 KM przy 

6000 obr./min 

Moment obr.: 
353 Nm przy 
1350-4000 

obr./min 

Pojemność 
bagażnika: 

553 1 

Dla Sportswagona przewidziano 
znane z sedana silniki - benzynowy 
2.0 (163 KM) i wysokoprężny 1.7 (141 
KM). Wraz z kombi zadebiutował 
245-konny motor 2.0 T-GDI z bez
pośrednim wtryskiem paliwa oraz 
turbodoładowaniem. Będzie monto
wany do sportowej wersji GT, którą 
wyróżnią z tłumu nie tylko osiągi, ale 
również zderzaki z większymi wlota
mi powietrza i oryginalne obręcze kół. 

Wykorzystanie ponadprzeciętnej 
mocy ułatwi dopracowany układ jezd
ny. Zespołem odpowiedzialnym za ka
librację zawieszenia i układu kierow
niczego sterował sam Alber Biermann 
- niegdyś jeden z szefów zespołów sto
jących za sportowymi BMW z serii M. 
O frajdę z prowadzenia Optimy można 
więc być spokojnym. 

zerokie światła zachodzące 
na boki nadwozia, duża koń
cówka układu wydechowego 
oraz zderzak zintegrowany 
z dyfuzorem podkreślają 
usportowiony charakter 
Optimy Sportswagon 
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PODOBNIE JAK INNE 
MODELE KIA-OPTIMA 
SPORTSWAGON 
BĘDZIE OBJĘTA 
7-LETNIĄGWARANCJĄ 
PRODUCENTA If 

r4-.ivi[4--»<nnii»--t-.iiini-liM.|ll zostało zaprojektowane tak, 
aby wersja kombi prowadziła się równie dobrze jak sedan 

Dzielone w proporcjach 4 22 oparcie tylnej kanapy należy do 
wyposażenia seryjnego i znacznie ułatwia transport długich przedmiotów 

WYBRANE DANE TECHNICZNE 
KIA OPTIMA SPORTSWAGON 

Marka/model 

Cena (zł) 

Typ nadwozia/liczba drzwi 

Liczba miejsc 

Wymiary i masy 

Długość/szerokość/wysokość 
(mm) 

Rozstaw kół: przód/tył (mm) 

Rozstaw osi (mm) 

Masa własna (kg) 

Poj. bagażnika (I) 

Poj. zbiornika paliwa (I) 

Układ napędowy 

Rodzaj paliwa 

Pojemność (cm3) 

Liczba cylindrów 

Napędzana oś 

Skrzynia biegów: 
typ/liczba przełożeń 

Skrzynia biegów (opcjonalna): 
typ/liczba przełożeń 

Moc (KM) przy obr./min 

Moment obrotowy (Nm) 
przy obr./min 

Średnie spalanie (1/100 km) 

Emisja C02 (g/km) 

Kia Optima 
Sportswagon 

2.0 DOHC 

od 93 900 zł 

kombi/5 

5 • 
4855/1860/1470 

1614/1621 

2805 

1475 

553 

70 • 
benzyna 

1999 

4 

przedni 

manualna, 
6-biegowa 

automatyczna, 
6-biegowa 

163/6500 

196 przy 4800 

7,7 

180 

Kia Optima 
Sportswagon 

1.7CRDI 

od 98 900 zł 

kombi/5 

5 

• 
4855/1860/1470 

1614/1621 

2805 

1545 

553 

70 • 
olej napędowy 

1685 

4 

przedni 

manualna, 
6-biegowa 

dwusprzęgłowa, 
7-biegowa 

141/4000 

340 przy 
1750-2500 

4,5 

118 
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