Katowice: 32 754 00 00 ☎
Gliwice: 32 438 00 00 ☎

Kia Sorento GT-Line TEC + SRF
Panorama!!

Cena: 195 600 PLN brutto

Maksymalne wyposażenie!! Panorama + pakiet technologiczny

Cena Katalogowa: 205 200 PLN brutto

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

SORENTO

Rok produkcji

2019

Przebieg

7 km

Pojemność

3

1995 cm

Rodzaj paliwa

Diesel

Moc
Skrzynia biegów

Napęd

185 KM
Automatyczna
hydrauliczna
(klasyczna)
4x4 (dołączany
automatycznie)

Kolor

Biały

Opis samochodu
Oferujemy Państwu komfortowego, ﬂagowego SUV-a KIA SORENTO z maksymalnym możliwym wyposażeniem.
Do natychmiastowego odbioru.
Cena Katalogowa od 149.900 zł brutto.
Cena nie obejmuje dopłaty za lakier metalizowany.
Cena prezentowanego modelu GT Line + SRF ( Panoramiczny szklany dach sterowany elektrycznie z elektrycznie
regulowaną roletą ) + TEC (pakiet technologiczny): 205.200,00 zł brutto (cena promocyjna przy zakupie na ﬁrmę).
Bogate wyposażenie standardowe min.: Światła przeciwmgielne w stylistyce kostek lodu Kia Smart Tailgate – funkcja
automatycznego otwierania pokrywy bagażnika Zestaw audio ﬁrmy "Harman Kardon” – 10 głośników, wzmacniacz 640
W • Felgi aluminiowe 19” z oponami 235/55R19 System monitorowania martwego pola w lusterkach oraz ruchu
pojazdów z tyłu Head -up display - funkcja wyświetlania bezpośrednio na szybie informacji z komputera pokładowego
Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy Dedykowana tapicerka skórzana z szarymi przeszyciami, logotyp GT Line
Fotel pasażera regulowany elektrycznie, wentylowane fotele przednie, funkcja pamięci dla fotela kierowcy Stylistyka
zegarów „Supervision Cluster” z kolorowym wyświetlaczem LCD 7” Stopnie boczne, zaciski hamulców w kolorze
czerwonym Podwójna końcówka układu wydechowego • Indukcyjna ładowarka do telefonu
Ponadto PAKIET TECHNOLOGICZNY: system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy, aktywny tempomat z
automatyczną regulacją odległości, sysyem monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360 stopni, zawieszenie tylne z
funkcją samopoziomowania, a także: system automatycznego parkowania prostopadłego i równoległego.
SAMOCHÓD JEST NOWY Z ROCZNIKA 2019
Dodatkowe usługi w naszym Salonie:
- Możliwość ﬁnansowania (kredyt/leasing) na atrakcyjnych warunkach.
- Możliwość ubezpieczenia pakietowego OC/AC/NW
- Możliwość pozostawienia w rozliczeniu samochodu używanego zakupionego w Polskiej sieci Dealerskiej (Klient jeździ
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży. Zdjęcie prezentowanego modelu
jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w ogłoszeniu.
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własnym samochodem do czasu odbioru nowego).
- Możliwość odbycia jazdy testowej w Salonie Kia Euro-Kas samochodem demonstracyjnym.
Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych rabatów dla wybranych grup zawodowych, ﬁrmy, spółki, osoby duchowne
oraz niepełnosprawne. Poznaj szczegóły w naszym salonie w Katowicach.
Zaufało nam wielu Klientów, zaufaj i Ty:
Drogi kliencie szanujemy twój czas i pieniądze. Zostań naszym Klientem i wypróbuj nasze standardy przed, w trakcie i
po transakcji.
Kia Euro-Kas - spełniaj marzenia.
Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienie właściwości i specyﬁkacji pojazdu
następuje w umowie sprzedaży.
Zdjęcie prezentowanego modelu jest zdjęciem przykładowym i może przedstawiać wersję inną niż oferowana w
ogłoszeniu.
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