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

KIA SPORTAGE 1.6 Turbo 177KM,
AUTOMAT

Cena: 94 900 PLN brutto

KRAJOWY, I WŁAŚCICIEL, SERWIS ASO

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

Sportage IV

Rok produkcji

2019

Przebieg

15454 km

Pojemność

3

1591 cm

Rodzaj paliwa

Benzyna

Moc

177 KM

Skrzynia biegów

Napęd

Automatyczna
dwusprzęgłowa (DCT,
DSG)
Na przednie koła

Kolor

Biały

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Opis samochodu
PAKIET SMART ZAWIERA:

Klimatyzacja automatyczna
dwustrefowa z ﬁltrem przeciwpyłowym,
jonizatorem powietrza, funkcja
automatycznego odparowywania
przedniej szyby

Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne

Przyciemniane szyby tylne

System antyoblodzeniowy wycieraczek
przednich

Czujnik deszczu

Tylne gniazdo do ładowania urządzeń
przenośnych

Poduszki powietrzne kierowcy i
pasażera, poduszki boczne ,
pełnowymiarowe kurtyny powietrzne

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
(przód)

Aktywne zagłówki w fotelach pierwszego
rzędu

System mocowania fotelików ISOFIX

ESC- System układ stabilizacji toru jazdy

ABS- system zapobiegający blokowaniu
kół podczas hamowania

HAC -system wspomagający
pokonywanie podjazdów

TCS- system kontroli trakcji

EBD- system rozdziału siły hamowania

Czujniki parkowania tył

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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BAS – system wspomagania hamowania

DBC – system kontroli zjazdu ze
wzniesienia

TSA – system stabilizacji toru jazdy
przyczepy

ESS – automatycznie włączane światła w
przypadku nagłego hamowania

VSM- system podpowiedzi ruchu
kierowcy

Przednie lampy przeciwmgielne

Światła do jazdy dziennej LED z
czujnikiem zmierzchu

Przednie reﬂektory typu projekcyjnego z
funkcją oświetlenia drogi do domu

Czujniki ciśnienia w ogumieniu

Koło dojazdowe

17’’ felgi aluminiowe z oponami
225/50/17

Roleta bagażnika

Relingi dachowe w kolorze srebrnym

Manualna regulacja wysokości fotela
kierowcy

Regulacja podświetlania zegarów,
kieszenie w oparciach foteli przednich

Gniazdo 12V w konsoli centralnej

Lamki do czytania w podsuﬁtce dla
pasażerów przednich i tylnych siedzeń
oraz podświetlenie przestrzeni
bagażowej

Składana oraz dzielona 60:40 tylna
kanapa z regulacją pochylenia oparcia i
podłokietnikiem

Funkcja podświetlenia lusterek w
osłonach przeciwsłonecznych

Klimatyzacja manualna z nawiewami na
tylne siedzenia

Elektryczne progresywne wspomaganie
układu kierowniczego

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch
płaszczyznach

Chromowane obramowania szyb
bocznych

Zestaw zegarów z wyświetlaczem
monochromatycznym TFT 3.5’’ dla
komputera pokładowego

Elektrycznie regulowane , podgrzewane i
składane lusterka zewnętrzne w kolorze
nadwozia z funkcją kierunkowskazów w
technologii LED

Funkcja zdalnego sterowania centralnym
zamkiem , składany kluczyk

Alarm , immobiliser

Klamki zewnętrzne lakierowane w
kolorze nadwozia

Wykończenie wewnętrznych klamek
drzwi w kolorze srebrnym

Spojler dachowy , górne światło Stop
LED , ochronne nakładki na progi i
nadkola

Funkcja sterowania systemem audio i
systemem Bluetooth z kolumny
kierownicy

Elektrycznie sterowane szyby przednie
oraz tylne z funkcją bezpieczeństwa

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Skórzane wykończenie kierownicy i
drążka zmiany biegów

Radioodtwarzacz CD , MP3 , z RDS
wyposażony w złącze USB , AUX zestaw
6 głośników
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