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

KIA SPORTAGE 1.6 GDi 132 KM 6MT

Cena: 103 290 PLN brutto

ODBIÓR OD RĘKI !

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

Sportage IV

Rok produkcji

2019

Przebieg

5 km

Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów
Napęd
Kolor

1600 cm3
Benzyna
132 KM
Manualna
Na przednie koła
Niebieski

Opis samochodu
KIA SPORTAGE 2019 !
SILNIK : 1.6 GDi 132 KM 6MT
SAMOCHÓD FABRYCZNIE NOWY !
Wyposażenie :
• Światła do jazdy dziennej LED z czujnikiem zmierzchu
• Chromowane obramowanie szyb bocznych
• Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
• Szyby przednie oraz tylne sterowane elektrycznie
• Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, składany kluczyk, alarm obwodowy i immobilizer
• Wielofunkcyjna kierownica: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym
• Radioodtwarzacz MP3 z 6 głośnikami i sterowaniem z kierownicy, złącz USB
• 7” kolorowy, dotykowy ekran LCD, interfejs Apple CarPlay, Android Auto, antena dachowa typu „płetwa rekina”
• Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
• Światła przeciwmgielne
• Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów w technologii LED
• 17" felgi aluminiowe z oponami 225/60/R17
• Skórzane wykończenie kierownicy, drążka zmiany biegów
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Relingi dachowe w kolorze srebrnym
• Zestaw naprawczy do kola
• Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z funkcją automatycznego odparowywania przedniej szyby, nawiew na tylne siedzenia
• Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne z czujnikiem deszczu
• Przyciemniane szyby tylne, gniazdo do ładowania urządzeń przenośnych z tyłu
• Czujniki parkowania z przodu i z tyłu
• Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
• Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, zintegrowany z usługami Tom Tom, 7-letnim planem
darmowej aktualizacji map, 7" kolorowym ekranem dotykowym
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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• Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, podświetlane klamki zewnętrzne
• Kia High Beam Assist (HBA) - funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania
• Kia Driver Attention Warning (DAW) - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
• Kia Lane Keep Assist (LKA) - asystent utrzymania pasa ruchu
• Kia Speed Limit Assist (SLA) - system rozpoznawania znaków drogowych
• Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED w stylistyce kostek lodu
• Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED, kierunkowskazy LED
• Tylne lampy wykonane w technologii LED
• Ozdobne listwy na zderzakach oraz progach w kolorze srebrnym
• Skórzana tapicerka foteli
• Elektryczna regulacja foteli przednich w 8 kierunkach
• Regulacja wysokości fotela pasażera
• Podgrzewana kierownica oraz fotele przednie z 3-stopniową regulacją
• Podgrzewana tylna kanapa
• Kia Navi System Plus - system nawigacji satelitarnej, 8" kolorowy, bezramkowy ekran dotykowy zintegrowany z usługami TomTom,
obsługa w języku polskim, 7-letni plan darmowej aktualizacji map
• Zestaw audio ﬁrmy "JBL" z 8 głośnikami wraz z zewnętrznym wzmacniaczem i subwooferem, tuner cyfrowy DAB+

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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