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

KIA CEED SW 1.4 T-GDi 140KM 6MT

Cena: 86 490 PLN brutto

SAMOCHÓD DEMONSTRACYJNY

Cena Katalogowa: 93 790 PLN brutto

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

Ceed SW

Rok produkcji

2019

Przebieg

5000 km

Pojemność

1400 cm3

Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów
Napęd

Benzyna
140 KM
Manualna
Na przednie koła

Kolor

Biały

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Opis samochodu
KIA CEED SW - 2019 !
Wersja silnikowa : 1.4 T-GDi 140KM 6MT
SAMOCHÓD DEMONSTRACYJNY !
ODBIÓR DO KOŃCA ROKU !

Wyposażenie samochodu :
• 6 poduszek powietrznych, ESC
• Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED w stylistyce kostek lodu
• Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
• Zdalnie sterowany centralny zamek
• Alarm obwodowy, immobilizer
• Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
• Radioodtwarzacz MP3 z 6 głośnikami i sterowaniem z kierownicy, złącza USB, AUX
• Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
• Podłokietnik ze schowkiem
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim i pozamiejskim
• Kia Driver Attention Assist (DAA) - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
• Kia Lane Keep Assist (LKA) - asystent utrzymania pasa ruchu
• Kia High Beam Assist (HBA) - funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania

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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• Relingi dachowe, sortownik pod podłogą bagażnika
• Przednie lampy przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
• Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa z wyświetlaczami w pokrętłach, funkcja automatycznego odparowywania przedniej szyby
• Tylne lampy wykonane w technologii LED z funkcją świateł do jazdy dziennej
• 8” kolorowy, dotykowy ekran LCD, interfejs Apple CarPlay oraz Android Auto, antena dachowa typu „płetwa rekina”
• Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
• Czujniki parkowania z tyłu
• Skórzane wykończenie kierownicy oraz drążka zmiany biegów
• Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
• Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Chromowane obramowanie szyb bocznych, zewnętrzne ozdobne elementy nadwozia lakierowane na wysoki połysk w kolorze
czarnym
• Tapicerka „Flow”, kieszenie w oparciach przednich foteli, podłokietnik centralny tylnej kanapy z uchwytem na kubki
• Przednie gniazdo USB do ładowania urządzeń przenośnych
• Szyby przednie sterowane elektrycznie z funkcją bezpieczeństwa i automatycznej pracy góra / dół
• Osłony przeciwsłoneczne z funkcją podświetlania
• Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego foteli przednich
• Regulowana wysokość siedziska fotela pasażera
• Przyciemniane szyby tył
• Wykończenie wnętrza Premium: tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej, chromowane klamki wewnętrzne, elementy
wnętrza lakierowane na wysoki połysk w kolorze czarnym
• Kolorowy wyświetlacz LCD komputera pokładowego o przekątnej 4.2”
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów w technologii LED
• System aranżacji przestrzeni bagażowej, siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażnika
• Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED, kierunkowskazy LED
• Felgi aluminiowe 17 calowe z oponami 225/45/R17
• Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, 7 letnim planem darmowej aktualizacji, usługami
TomTom
• Tuner radia cyfrowego DAB+
• Aluminiowe nakładki na pedały

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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