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

KIA SORENTO 2.0 CRDi 185 KM 8AT
AWD GT Line
SAMOCHÓD DEMONSTRACYJNY

Cena: 181 500 PLN brutto
Cena Katalogowa: 195 200 PLN brutto

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

SORENTO

Rok produkcji
Przebieg
Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów

Napęd
Kolor

2018
5000 km
3

2000 cm

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

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Opis samochodu
KIA SORENTO
WERSJA DEMONSTRACYJNA !
Wersja silnikowa : 2.0 CRDi 185 KM 8 AT AWD
Wersja wyposażenia : GT Line + lakier metalizowany + Szklany dach

Wyposażenie :
• Automatyczna skrzynia biegów
• Napęd na cztery koła AWD Dynamax
• Wersja 7-miejscowa
• Kia Navi System z 8” kolorowym ekranem dotykowym, bluetooth z zestawem głośnomówiącym, tuner cyfrowy DAB, interfejs Android
Auto i Apple CarPlay
• Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy
• Czujniki parkowania przód i tył
• Światła do jazdy dziennej LED, relingi dachowe
• Pakiet zimowy
• Reﬂektory LED z systemem dynamicznego doświetlania zakrętów

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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• Przednie kierunkowskazy oraz lampy tylne wykonane w technologii LED
• Kia Smart Key – system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka
• Fotel kierowcy regulowany elektrycznie, manualna regulacja wysokości fotela pasażera
• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją „Auto Hold”
• Przyciemniane szyby tylne
• Asystent utrzymania pasa ruchu, rozpoznawanie znaków drogowych, ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
• 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 235/55 R19
• 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
• Panoramiczny szklany dach sterowany elektrycznie z elektrycznie regulowaną roletą

Informacje umieszczone na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
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