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

KIA XCEED

Cena: 114 990 PLN brutto
Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

XCEED

Rok produkcji

2020

Przebieg

7 km

Pojemność

1600 cm3

Rodzaj paliwa

Benzyna

Moc
Skrzynia biegów
Napęd

204 KM
Manualna
Na przednie koła

Kolor

Biały

Opis samochodu
Autoryzowany dealer marki KIA, ﬁrma Euro-Kas w Gliwicach.
W naszej ofercie znajdą Państwo wszystkie aktualnie dostępne modele samochodów KIA.
KIA XCEED !
Cena : 114 990 PLN brutto *
silnik : 1.6 T-GDi 204 KM
skrzynia biegów : 6 MT
Rok produkcji : 2020
Wersja wyposażenia : L + pakiet Business Line
Odbiór : od ręki !!
* Istnieje możliwość przyznania rabatu ,np. na wolny zawód, grupę inwalidzką, grupę rolniczą, grupę mundurową, na
ﬁrmę
W przypadku zainteresowania którąś z opcji ﬁnansowania (kredyt, leasing, wynajem), jesteśmy w stanie przygotować
dla Państwa jak najkorzystniejszą ofertę, dopasowaną specjalnie do indywidualnych potrzeb klienta.
Oferujemy także odkup Państwa dotychczasowego samochodu na bardzo korzystnych warunkach (pracownicy działu
samochodów używanych dokonają na miejscu oględzin Państwa auta i bezpłatnie ustalą jego wartość).
Odwiedzając nasz salon uzyskają Państwo również informację na temat aktualnych składek ubezpieczeniowych
dotyczących wybranego auta.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości odbycia jazdy testowej jednym z naszych modeli.
Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Pracownicy działu handlowego są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 9:00 do 14:00.
Dysponujemy również profesjonalnym serwisem, działem likwidacji szkód komunikacyjnych, własną myjnią oraz
działem części i akcesoriów.
Serdecznie zapraszamy do naszego salonu w Gliwicach
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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