
Większa, oszczęsna, elegancka i nowoczesna, 

Ki a sorento po raz trzeć i 
PREZENTACJE 

Kia sorento powstała z my
ślą o wymagających kierow
cach i zdobyła ich serca. 
Właśnie salonów wjeżdża 
trzecia generacja modelu. 
Odniesie duży sukces 

#Magda M. Maciejczyk 

•• Jest elegancka, przestronna, 
inteligentna i oszczędna. Przód 
auta otrzymał wydłużone, zacho
dzące na boki reflektory i bardziej 
wydatne lampy przeciwmgielne 
- oraz większy trójwymiarowy 
grill. W części tylnej uwagę zwra
ca głęboko tłoczona wnęka 
na tablicę rejestracyjną. 

NA PARKINGU 
Na parkingu wydaje się mniej sza, 
niż jest w rzeczywistości. Jeśli za
bieg ten miał na celu uwiedzenie 
kobiet, to udał się wyśmienicie. 

Nawet dziewczyna z figurą 
nastolatki, nie tylko będzie pre
zentowała się w SUV-ie z sied
mioma miejscami w standardzie, 
znakomicie, ale też będzie czuła 
się za kierownicą j ak w typowym 
miej skim aucie. Wszystko, czego 
potrzebuje kierowca jest bardzo 
blisko. Zajmujemy stanowisko 

i 

Nowa kia sorento kusi wyposażeniem 

dowodzenia. Dobra widoczność 
we wszystkich kierunkach, deska 
rozdzielcza nie jest wypasiona j ak 
w Audi, ale miła do oka i prosta 
w obsłudze, miła w dotyku. 

Przednie fotele nie są może 
szalenie wygodne, ale też nie da-
j ą powodów do narzekania. Tyl
na kanapa oferuje sporo miejsca 
nawet dla trzech pasażerów z na
dwagą. Przydałoby się jednak tro
chę więcej przestrzeni na nogi. 

Siedzenia drugiego rzędu odchy
lane są do przodu przy pomocy 
dwóch poręcznych dźwigienek. 

Włączamy stacyjkę. Słyszymy 
miły pomruk. Nowa sorento 
na rynku polskim jest oferowana 
z dwoma silnikami Diesla. Bazo
wa wersja jest napędzana dwuli-
trowąjednostkąomocy 185 I<M. 
Zużywa średnio 6,1 l/ioo km. Po
nadto w ofercie silnik 2.2 CRDi. 
Średnie spalanie to 6,71/10 o km. 

WRAŻENIA Z JAZDY 
Nowa kia sorento jest bardzo 
przyjemna w prowadzeniu. Czu
liśmy się bezpiecznie w tym sa
mochodzie bez - względu na wa
runki i prędkość. 

Podstawowa wer sja jest dużo 
lepiej wyposażona niż konkuren
cyjne modele. Na jej pokładzie 
zobaczymy m.in. nawigację z ka
merą cofania, elektryczny hamu
lec postojowy. 
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