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

KIA RIO DEMO

Cena: 58 290 PLN brutto

DOSTĘPNY STYCZEŃ 2020

Cena Katalogowa: 63 390 PLN brutto

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

RIO

Rok produkcji

2019

Przebieg

5000 km

Pojemność

1400 cm3

Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów
Napęd
Kolor

Benzyna
100 KM
Manualna
Na przednie koła
Czarny

Opis samochodu
KIA RIO 2019
samochód demonstracyjny - przebieg do 5000 km
Wersja silnikowa : 1.4 DOHC 100 KM 6 MT
Wyposażenie:
• 6 poduszek powietrznych
• pakiet systemów bezpieczeństwa z ESC, systemem kontroli hamowania w zakrętach oraz systemem stabilizacji toru jazdy podczas
hamowania
• elektryczne sterowane szyby drzwi przednich oraz tylnych z funkcją bezpieczeństwa
• elektrycznie regulowane lusterka z funkcją podgrzewania
• centralny zamek z alarmem i składanym kluczykiem
• zestaw zegarów z wyświetlaczem 3,5" dla komputera pokładowego
• Kia Eco Dynamics – system automatycznego wyłączania oraz włączania silnika pozwalający zaoszczędzić paliwo
• radio MP3 z RDS, 4 głośniki, port USB, złącze AUX, Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu
• przednie lampy projekcyjne, światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, światła przeciwmgielne typu projekcyjnego
• klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowywania szyby przedniej
• 7” kolorowy ekran dotykowy z kamerą cofania z interfejsem Android Auto oraz Apple CarPlay, 6 głośników w tym 2 tweetery
• konsola centralna z podłokietnikiem, zamykany schowek, ładowarka USB do urządzeń przenośnych w tylnej części podłokietnika
• automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
• skórzana kierownica i drążek zmiany biegów
• atrapa wlotu powietrza w kolorze czarnym, lakierowana na wysoki połysk z chromowanym wykończeniem
• elementy wnętrza w kolorze czarnym, lakierowane na wysoki połysk
• chromowane wewnętrzne klamki drzwi
• tylne lampy wykonane w technologii LED
• przyciemniane szyby tylne
• chromowana listwa dolnej linii szyb
• 16" aluminiowe obręcze kół z oponami 195/55/R16

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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