
NOWA KIA OPTIBl 
Inżynierowie i designerzy Kia obiecują, że nowa Optima pod każdzi 
względem jest lepsza: bardziej komfortowa, obszerniejsza, nov 
i bezpieczniejsza. Przyjrzyjmy się jej zatem z bliska. 

Nowocześniejsza 
stylizacja nadwo
zia i wnętrza, 
zwiększona 
przestrzeń 
dla wszystkich 
pasażerów, cały 

szereg nowych rozwiązań 
technicznych i technologicz
nych to tylko niektóre 
nowości, jakie oferuje Optima 
nowej generacji. Mimo że 
zachowano typowe cechy 
poprzednika, jak zgrabne 
proporcje świetnie łączące 
dynamikę z elegancją czy 

wąskie światła przednie 

i tylne, Optima to całkowicie 

nowa konstrukcja. Jej kabina 

zwiększyła się w każdym 

wymiarze, stając się jedną 

z największych w klasie, 

a materiały, jakimi ją 
wykończono, zadowolą 
najwybredniejszych kierow
ców. Nową jakość prezentuje 
także układ jezdny auta. 

Przyciskiem na konsoli 
środkowej możemy wybrać 
ustawienie komfortowe 
lub sportowe. Pod maską 
nowej Optimy może znaleźć 
się wysokoprężny silnik 1.7 
CRDI o mocy 141 KM lub 

benzynowy 2.0 o mocy 
163 KM, które spełniają 
wyśrubowaną normę emisji 
spalin Euro 6. Turbodiesel 
ma obecnie lepszą 
charakterystykę pracy oraz 
wyższą moc i moment 
obrotowy przy niższym 
zużyciu paliwa i lepszym 
przyspieszeniu. Nowa Optima 
jest już dostępna w salonach 
w cenie od 89 900 zł za 
bogato wyposażoną wersję 
M. Dla pierwszych klientów 
polski importer przygotował 
ofertę leasingową 0% i cztero
letni pakiet serwisowy w cenie 
auta. 

wielkością,jakością 
wykonania 
i obsesyjną wręcz 
dbałością 
o szczegóły. 
Przednie fotele są 
szerokie i sprężyste 
- właśnie tak powinny 
wyglądać siedzenia 
przeznaczone do 
długich jazd. Z tyłu 
wygodnie usiądą 
także wysocy 
pasażerowie. 
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TOPOWA TECHNIKA 
Tylne lampy wykonano w technolog 
LED, z przodu świecą bi-ksenonowe 
reflektory z funkcją doświetlania 
zakrętów. 
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PROMOCJA [ŚT 
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ZMIANA BIEGÓW 
W OKAMGNIENIU 

Oprócz 6-biegowej przekładni 
mechanicznej do Optimy 
z silnikiem Diesla można 
zamówić 7-biegową 
przekładnię dwusprzęgłową, 
a do wersji benzynowej 
6-biegowy „automat". 

NAWIGACJA 
W STANDARDZIE 

System nawigacji 2.0 z 7-ca-
lowym ekranem z mapami 
i usługami dodatkowymi 
TomTom (7 lat darmowej 
aktualizacji) dostępny jest bez 
dopłaty już w podstawowej 
wersji wyposażenia. 

NAŁADUJ SMARTFONA 
BEZ KABLI 

Nowa Optima wyposażona 
jest w bezprzewodową 
(indukcyjną) ładowarkę 
smartfonów/tabletów. Z tyłu 
kabiny pasażerskiej dostępne 
są także porty USB do 
klasycznego ładowania. 

WiL. 
Inteligentne 
wsparcie 
Konstruktorzy Kia zadbali, aby 
podczas podróży nic nie mogło Cię 
zaskoczyć. System autonomicznego 
hamowania awaryjnego 
automatycznie zahamuje, 
zapobiegając lub przynajmniej 
ograniczając skutki kolizji czy 
potrącenia pieszego. Aktywny 
tempomat za pomocą czujnika 
radarowego utrzyma bezpieczny 
dystans do poprzedzającego auta. 
Natomiast system ostrzegania 
o niezamierzonej zmianie pasa 
ruchu do spółki z systemem 
monitorowania martwego pola 
w lusterkach ułatwią Ci bezpieczną 
podróż po autostradach i drogach 
ekspresowych. 
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