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

KIA OPTIMA SW 1.6 T-GDI 180KM

Cena: 149 790 PLN brutto

GT-LINE 1.6 T-GDI + TEC + RED

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

OPTIMA SW

Rok produkcji

2019

Przebieg

7 km

Pojemność

1591 cm3

Rodzaj paliwa

Benzyna

Moc
Skrzynia biegów

Napęd

180 KM
Automatyczna
dwusprzęgłowa (DCT,
DSG)
Na przednie koła

Kolor
Emisja CO2

Szary
161

Opis samochodu
Oferujemy Państwu niezwykle przestronną KIA OPTIMA SW z mocnym benzynowym silnikiem 1.6 T-GDI o mocy 180KM z
automatyczną skrzynią biegów 7 DCT.
Cena nowego prezentowanego modelu na zdjęciach Optima SW 1.6 T-GDI 180KM 7DCT GT Line+TEC+RED
149.790,00 zł brutto
Pojazd fabrycznie nowy, z rocznika 2019 do natychmiastowego odbioru.
Wybrane elementy wyposażenia: Dedykowana skórzana tapicerka foteli, wentylowane fotele przednie, podgrzewana
tylna kanapa, elektryczna regulacja foteli przednich, funkcja pamięci dla fotela kierowcy Sportowa kierownica z
perforowaną skórą i czerwonymi przeszyciami Kia Blind Spot Collision Warning (BCW) - system monitorowania
martwego pola w lusterkach Kia Rear Cross Traﬃc Collision Warning (RTCW) - system monitorowania ruchu pojazdów
podczas cofania Kia Auto Park Assist (APA) – automatyczny system parkowania równoległego i prostopadłego Kia Navi
System Plus z systemem audio ﬁrmy „Harman Kardon”, tuner cyfrowy DAB Felgi aluminiowe 18” z oponami Michelin
235 / 45 R18 Sportowa stylistyka zderzaków, podwójna chromowana końcówka układu wydechowego Zewnętrzna
listwa progowa oraz lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym o wysokim połysku Zestaw kameralnego podświetlenia
wnętrza, rolety przeciwsłoneczne tylnych szyb.
Ponadto pakiet "Technologiczny": Kia Smart Cruise Control (SCC) -aktywny tempomat z automatyczną regulacją
odległości, funkcja Stop & Go Kia High Beam Assist (HBA) - funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami
drogowymi i mijania Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z 3 trybami
pracy: miejskim, pozamiejskim oraz wykrywaniem przechodniów Kia Round View Camera - system monitorowania
otoczenia pojazdu z kamerą 360˚
* proponujemy specjalne rabaty dla służb mundurowych / lekarzy/ farmaceutów / nauczycieli akademickich / rolników /
prawników / górników / działalności gospodarczych / dla osób niepełnosprawnych (PFRON)
Dodatkowe usługi w naszym Salonie:
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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- Możliwość ﬁnansowania (kredyt/leasing) na atrakcyjnych warunkach.
- Możliwość ubezpieczenia pakietowego OC/AC/NW
- Możliwość pozostawienia w rozliczeniu samochodu używanego zakupionego w Polskiej sieci Dealerskiej (Klient jeździ
własnym samochodem do czasu odbioru nowego).
- Możliwość odbycia jazdy testowej w Salonie Kia Euro-Kas samochodem demonstracyjnym.
Zaufało nam wielu Klientów, zaufaj i Ty:
Drogi kliencie szanujemy twój czas i pieniądze. Zostań naszym Klientem i wypróbuj nasze standardy przed, w trakcie i
po transakcji.
Kia Euro-Kas - spełniaj marzenia.
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 roku
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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