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

KIA VENGA 1.6 DOHC 125 KM 6 MT

Cena: 65 490 PLN brutto

ODBIÓR OD RĘKI !

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

Venga

Rok produkcji

2019

Przebieg

5 km

Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów
Napęd
Kolor

1600 cm3
Benzyna
125 KM
Manualna
Na przednie koła
Biały

Opis samochodu
KIA VENGA 2019 !
SILNIK : 1.6 DOHC 125KM 6MT
SAMOCHÓD FABRYCZNIE NOWY !
WYPOSAŻENIE :
• Wielofunkcyjna kierownica: sterowanie systemem audio, system Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem
• Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, czujnik zmierzchu, przednie lampy przeciwmgielne
• Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka w kolorze nadwozia
• Elektryczna regulacja szyb przednich oraz tylnych
• Podwójna podłoga bagażnika, siatka do mocowania bagażu, podłokietnik fotela kierowcy i pasażera
• Funkcja zdalnego sterowania centralnym zamkiem, alarm obwodowy oraz składany kluczyk
• Czujniki parkowania tyłem
• Klimatyzacja automatyczna z funkcją chłodzenia schowka
• Fotochromatyczne lusterko
• Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Pakiet stylistyczny wnętrza : koło kierownicy, drążek zmiany biegów obszyte skórą, wykończenie wewnętrznych klamek drzwi
materiałem imitującym metal
• Przyciemniane szyby z tyłu
• Tylne światła wykonane w technologii LED
• Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, zintegrowany z usługami Tom Tom, 7-letni plan
darmowej aktualizacji map, 7" kolorowy ekran dotykowy, radioodtwarzacz MP3 z RDS, port USB oraz złącze AUX, kamera cofania
• Tapicerka typu Premium – materiałowa z elementami skóry ekologicznej
• Wykończenie konsoli centralnej w kolorze czarnym lakierowanym na wysoki połysk
• Podgrzewane fotele pierwszego rzędu z funkcją stopniowania
• Podgrzewana kierownica
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• Elektrycznie składane lusterka z funkcją kierunkowskazów

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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