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KIA PROCEED 1.4 T-GDi 140KM
7DCT

Cena: 124 790 PLN brutto

DOSTĘPNY OD RĘKI !

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

ProCeed

Rok produkcji

2019

Przebieg

5 km

Pojemność

3

1400 cm

Rodzaj paliwa

Benzyna

Moc

140 KM

Skrzynia biegów

Napęd

Automatyczna
dwusprzęgłowa (DCT,
DSG)
Na przednie koła

Kolor

Szary

Opis samochodu
KIA PROCEED 2019 !
SILNIK : 1.4 T-GDi 140KM 7DCT
SAMOCHÓD FABRYCZNIE NOWY !
WYPOSAŻENIE :
Tapicerka Premium - zamszona z
elementami skory ekologicznej

Sportowy wzór kierownicy z
przeszyciami w kolorze szarym

Aluminiowe wewnętrzne nakładki
progowe oraz na pedały

Lusterka zewnętrzne lakierowane na
wysoki połysk w kolorze czarnym

Zewnętrzne listwy progowe lakierowane
na wysoki połysk w kolorze czarnym ze
srebrnym akcentem

Spojler dachowy w kolorze czarnym o
wysokim połysku, światło stop w
kształcie trójkąta

Światła mijania oraz drogowe wykonane
w technologii LED, kierunkowskazy LED,
tylne lampy LED

Światła do jazdy dziennej LED w
stylistyce kostek lodu

Czarna podsuﬁtka

Kia Navi System Plus - system nawigacji
satelitarnej z obsługą w języku polskim,
7-letnim planem darmowej aktualizacji,
usługami TomTom, 8-calowym
kolorowym ekranem dotykowym LCD,
tuner radia cyfrowego DAB+, system
nagłośnienia JBL z 8 głośnikami wraz z
subwoofer-em i głośnikiem centralnym,
oddzielny wzmacniacz o łącznej mocy
320 Watt, indukcyjna ładowarka do
telefonu

Pakiet zimowy: podgrzewane przednie
fotele z możliwością stopniowania,
podgrzewana kierownica, podgrzewane
dysze spryskiwaczy, podgrzewana szyba
przednia

Pakiet bezpieczeństwa dla 7DCT : Kia
Blind Spot Collision Warning (BCW) system monitorowania martwego pola w
lusterkach, Kia Rear Cross Traﬃc
Collision Warning (RTCW) - system
monitorowania ruchu pojazdów podczas
cofania, Kia Smart Cruise Control (SCC) aktywny tempomat z automatyczną
regulacją odległości oraz funkcją Stop &
Go, Kia Forward Collision Avoidance
Assist (FCA) - system autonomicznego

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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hamowania z dodatkową funkcją
wykrywania pieszych, Kia Lane Following
Assist (LFA) – asystent jazdy w korku
Dedykowane aluminiowe obręcze kół GT
z oponami w rozmiarze 225/40/R18

Kia Smart Tailgate - funkcja
automatycznego otwierania i zamykania
pokrywy bagażnika, tapicerka GT Line
Premium – skórzano - zamszowa z
szarymi przeszyciami (GT Line),
składana oraz dzielona tylna kanapa
40:20:40, uchwyty do składania kanapy
w bagażniku (GT Line)

Szklany, panoramiczny dach
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