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Przyjemny średniak 

Kia nie kojarzy się ra
czej z luksusem. Gdy 
więc podchodzi się 
do modelu Optima, 

ma się ochotę zapytać, czy 
koreański koncern odrobił 
lekcje. Nie chodzi przecież 
o tani samochodzik, ale 
o duże auto, które kupuje 
się dyrektorom średniego 
szczebla. A tacy są najgorsi, 
bo muszą udowadniać, że są 
ważni, więc narzekają. Że 
gabinet za ciasny, telefon 
za mały, a auto ma za mało 
bajerów. Na dodatek będą je 
parkować koło samochodów 
innych dyrektorów, więc nie 
mogą czuć się gorsi. 

Na parkingu Optima 
prezentuje się elegancko, 
nowocześnie i dynamicznie. 
Koreańczycy bardzo poprawili 
design swoich aut. Kierowca nie 
czuje się też źle, gdy siądzie za 
kółkiem - przynajmniej w te
stowanej wersji z najszerszym 
wyposażeniem. Skórzana ta
picerka, elegancki i przejrzysty 
kokpit oraz duży wyświetlacz 

sprawiają, że wnętrze jest 
przyjemne. 

No to trzeba ruszyć. W te
stowanej wersji CRDi z silni
kiem o pojemności 1,71 zaska
kuje delikatne sprzęgło. Jeśli 
kierowca ma ciężką nogę, musi 
się liczyć z tym, że samochód 
zgaśnie mu kilka razy. Gdy już 
się przyzwyczai, to w mieście 
nie będzie narzekać. W tym 
cyklu auto spala ok. 71 na setkę, 
a pizy niewielkich prędkościach 
prowadzi się je nieźle. Może 
układ kierowniczy nie reaguje 
tak, jakbyśmy oczekiwali od 
samochodu tej klasy, ale nie jest 
źle. Doświadczony kierowca 
nie będzie miał problemów 
z manewrami. 

Prawdziwym testem jest 
jazda na trasie. I tu pierwsze 
zaskoczenie - Optima jest 
dość głośna. Gdy prze
kroczy się 130 km/h, a to 
przecież prędkość w Polsce 
dozwolona, trzeba podkręcić 
głośnik, by dobrze słyszeć 
muzykę. W sumie nie ma się 
co dziwić: auto ma 136 koni, 

więc duże prędkości nie są 
jego żywiołem. 

Producent napisał, że 
w tej wersji samochód osiąga 
202 km/h. Albo testy były ro
bione w komorze próżniowej, 
albo z górki. Rozbujanie Optimy 
do tej prędkości na normalnej 
drodze przy średnim wietrze 
jest niezmiernie trudne. Mnie 
się nie udało. Nie znaczy to, 
że auto zachowuje się jak wół. 
Do 170 km/h dochodzi bardzo 
sprawnie. Ponieważ w Polsce 
taka prędkość oznacza złamanie 
przepisów, takie zachowanie 
samochodu należy uznać za 
zaletę. Dodatkowo Optima 
- długa i niska - nieźle trzyma 
się drogi. To ważne przy jeździe 
autostradą, gdzie samochody są 
bardziej narażone na podmuchy 
wiatru. 

Najtańsza wersja (z benzy
nowym dwulitrowym silnikiem 
o mocy 165 koni) kosztuje 
niecałe 88 tys. zł. Za wersję 
testowaną trzeba zapłacić 
115 tys. Auta tej klasy innych 
producentów są nieco droższe. 
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