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KIA STINGER 2.0 TGDi 245 KM 8AT
GT Line
SAMOCHÓD DEMONSTRACYJNY

Cena: 176 900 PLN brutto
Cena Katalogowa: 194 400 PLN brutto

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

Stinger

Rok produkcji
Przebieg
Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów

Napęd
Kolor

2019
5000 km
3

2000 cm

Benzyna
245 KM
Automatyczna
hydrauliczna
(klasyczna)
Na tylne koła
Bordowy

Zarejestrowany w Polsce

Tak

Serwisowany w ASO

Tak

Opis samochodu
KIA STINGER 2019
samochód demonstracyjny - przebieg do 5000 km
Wersja silnikowa : 2.0 T-GDI 8 AT RWD
Wyposażenie:
• 7 poduszek powietrznych, pakiet systemów bezpieczeństwa z ABS, ESC, HAC, Kia Brake Assist
• Systemy bezpieczeństwa Kia Lane Keeping Assist, Driver Attention Alert, High Beam Assist, Speed Assist, Smart Cruise Control
• Przednie lampy typu projekcyjnego ze światłami do jazdy dziennej LED, tylne lampy w technologii LED
• Czujniki parkowania przód i tył
• 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów z łopatkami przy kierownicy
• Procedura szybkiego startu „launch control”
• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją „auto hold”, funkcja wyboru jednego z 5 trybów jazdy
• Lusterka z funkcją kierunkowskazów, automatycznie składane, z wbudowanym oświetleniem podłoża
• Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z funkcją z odparowywania przedniej szyby oraz ﬁltrem przeciwpyłkowym
• Podgrzewana kierownica oraz fotele przednie
• Elektryczna regulacja foteli przednich w 8 kierunkach
• Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka
• Kia Navi System z kamerą cofania oraz interfejsem Android Auto i Apple CarPlay, tuner cyfrowy DAB
• Podgrzewane fotele z tyłu, wentylowane fotele przednie
• Elektryczna, 4-kierunkowa regulacja odcinka lędźwiowego foteli przednich
• Elektrycznie regulowana kolumna kierownicy
• Funkcja pamięci ustawień dla fotela kierowcy, lusterek zewnętrznych oraz kierownicy

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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• Wyświetlacz head-up display
• Skórzana tapicerka foteli
• Reﬂektory LED z systemem dynamicznego doświetlania zakrętów, tylne kierunkowskazy w technologii LED
• Kia Smart Tailgate – funkcja automatycznego otwierania pokrywy bagażnika
• Fotochromatyczne lusterka zewnętrzne
• Fotel kierowcy z funkcją wysuwanego podparcia pod uda
• Kia Navi System Plus z zestawem audio ﬁrmy „Harman Kardon”, 8-calowym, bezbramkowym ekranem dotykowym
• Sportowa stylistyka zderzaków z elementami wykończenia w kolorze ciemnego chromu
• Stylistyka zegarów „Supervision Cluster” z kolorowym wyświetlaczem LCD 7”
• Sportowa kierownica wykończona perforowaną skóra, elementy wnętrza wykończone aluminium, zamszowa podsuﬁtka w kolorze
czarnym
• Felgi aluminiowe 19”
• Sportowe zawieszenie, elektronicznie sterowane, z dynamiczną kontrolą siły tłumienia w zależności od warunków drogowych oraz
możliwością wybrania zaprogramowanych trybów pracy
• Pakiet Technologiczny: Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach, Kia Rear Cross Traﬃc Alert
system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania, Kia Round View Camera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą
360˚, bezprzewodowa, 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
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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