
KIA OPTIMA 
SPOnitGON 
Już wkrótce będzie można zamówić długo 
oczekiwane, stylowe i przestronne kombi 
segmentu D - Kia wprowadza do sprzedaży 
Optimę Sportswagon. 

Nowa Kia Optima Sedan jest już w sprzedaży i robi furorę, bo 
choć pierwsza generacja była udana, najnowszy model jest 
pod każdym względem lepszy od protoplasty. Peter Schreyer, 

designer i prezes Kia Motors Corporation stworzył samochód jeszcze 
bardziej dopracowany, ładniejszy, bezpieczniejszy oraz ładniej 
wykończony. Wkrótce będzie też odmiana kombi, która od pasa 
przedniego do tylnego słupka jest identyczna jak sedan, jest tak samo 
starannie wykończona, równie ergonomiczna oraz... designerską. 
Schreyer postawił na urodę i wykończenie premium, bo tego dokład
nie oczekują klienci. Optima Sportswagon pod maską będzie mieć 
sprawdzone silniki 1.7 CRDI (141 KM) i 2.0 (163 KM) lub - przeło
mowy i bardzo mocny 2.0 T-GDI (245 KM). Auto w wersji GT ma 
dwusprzęgłową skrzynię z siedmioma przełożeniami i sportowy 
pakiet stylistyczny, a nad dopieszczaniem jego detali pracował sam 
Albert Biermann - niegdyś jeden z szefów zespołu zajmującego się 
budową sportowych BMW z serii M. Już w kwietniu będzie można 
składać zamówienia na nowe kombi, a gdyby komuś było mało 
nowości to w ostatnim kwartale tego roku pojawi się także pierwsza 
w historii Kia z PHEV - hybryda z możliwością doładowania 
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GORĄCA EKO PREMIERA 
Gama Kia Optima powiększa się o hybrydę PHEV 
- doładowywaną z gniazdka. Po wakacjach samochód 
z takim układem napędowym będzie oferowany w wersji 
sedan, ale w przyszłym roku dojdzie też hybrydowe kombi. 
Inżynierowie Kia zakładają, że w trybie elektrycznym da się 
przejechać aż 54 km. 

z domowego gniazdka. W założeniu emisja szkodliwych substancji 
na każdy przejechany kilometr nie powinna przekroczyć 37 g szko
dliwych substancji. Kia Optima będzie przy tym szybka - jazda 
w trybie eko-elektrycznym może się odbywać nawet z prędkością 
120 km/h. Sercem samochodu jest 2-litrowy silnik benzynowy GDI 
(156 KM), który sprzężono z nowoczesnym motorem elektrycznym. 
Łączna moc obu silników wynosi 205 KM, a moment obrotowy sięga 
aż 375 niutonometrów. PHEV na pewno będzie dynamiczna! 

Pomijając niewątpliwe walory estetyczne i naprawdę ładną linię 
trzeba wspomnieć, że przełomowe kombi ma 552-litrowy bagażnik 
oraz komplet systemów bezpieczeństwa, które mogą uratować kie
rowcę w razie błędu lub - co przecież czasem się zdarza - drogowej 
kolizji Samochód ma przestronną kabinę i udaną sylwetkę, ale to 
również ciekawa maszyna w sensie technologii komunikacyjnych 
(nowy system multimedialny z aplikacjami Android Auto i Apple 
CarPlay, sterowanie głosowe), zawieszenia (wopcji regulowane tłu
mienie) oraz samej konstrukcji (karoseria w ponad połowie z 
zaawansowanej technologicznie stali o wysokiej wytrzymałość). W 
aucie znajdzie się indukcyjna ładowarka do bezprzewodowego łado

wania telefonu. Ponieważ to kombi, od którego oczekuje się funkcjo
nalności, trzeba wspomnieć o dzielonej i składanej kanapie oraz 
sprytnym rozwiązaniach (belki, siatki, półki, schowki czy szyny) 
pozwalających bardziej efektywnie wykorzystać powierzchnię do 
bezpiecznego przewiezienia różnej wielkości bagażu. Pokrywa 
bagażnika otwiera się np. samoczynnie, gdy mamy zajęte ręce 
- samochód sam wykrywa kluczyk ukryty w kieszeni czy teczce. 
Wystarczy stanąć z tyłu i bagażnik otworzy się automatycznie. 

Zamiast epilogu... piękny samochód 
Samochód, w którym spędzamy 1/3 naszego życia, musi być atrak
cyjny. Ważna jest też technologia, bo przecież ma być bezpiecznie, 
szybko, pewnie. Połączenie tych różnych światów nie jest proste. 
Najlepiej wie o tym sam Peter Schreyer, którego samochód na 
pewno się nie zestarzeje i równie fajnie będzie wyglądać za 5 i więcej 
lat. Schreyer ma świetną kreskę. Spójrzcie jeszcze raz na nową 
Optimę Sportswagon! To kombi po prostu się udało. Za chwilę 
ruszają zapisy, a kombi zawita nad Wisłę w ciągu najbliższych kilku 
miesięcy. Dla kogo będzie nowa Kia? Dla was... H 
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