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Gliwice: 32 438 00 00 ☎

PROCEED

Cena: 123 790 PLN brutto

GTLine 1.4 T-GDI 7DCT!! Premium+AEB+WINTER+NAV+18"

Parametry techniczne
Marka pojazdu

Kia

Model pojazdu

KIA PROCEED

Rok produkcji

2019

Przebieg

7 km

Pojemność
Rodzaj paliwa
Moc
Skrzynia biegów

Napęd
Kolor

1353 cm3
Benzyna
140 KM
Automatyczna
dwusprzęgłowa (DCT,
DSG)
Na przednie koła
Szary

Emisja CO2

137

Opis samochodu
Oferujemy Państwu niesamowitą KIA PROCEED z mocnym turbobenzynowym silnikiem 1.4 T-GDI o mocy 140KM z
automatyczną skrzynią biegów DCT!!
Wersja wyposażenia: GT-LINE z pakietem zimowym WIN, NAV - nawigacyjnym, kołami z 18-calowymi aluminiowymi
felgami, pakietem premium - PRE oraz bezpieczeństwa - AEB
Cena prezentowanego modelu: 123.790 zł brutto.
Bogate wyposażenie standardowe min.: automatyczna klimatyzacja dwustrefowa, regulowana kolumna kierownicy,
komputer pokładowy, tempomat z ogranicznikiem prędkości, kamera cofani z dynamicznymi liniami ułatwiającymi
parkowanie, elektrycznie składane lusterka, alarm obwodowy, automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu,
pełnowymiarowa konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, przyciemniane tylne szyby, regulowana wysokość
fotela pasażera, światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED, kierunkowskazy LED i wiele innych...
Ponadto: felgi aluminiowe 18", Kia Navi System nawigacji z 8 calowym kolorowym ekranem dotykowym, tuner radia
cyfrowego DAB+, aluminiowe nakładki na pedały, pakiet premium (funkcja automatycznego otwierania i zamykania
pokrywy bagaznika, tapicerka GT Line Premium - skórzano-zamszowa z szarymi przeszyciami Gt-Line, składana oraz
dzielona kanapa tylna 40:20:40), pakiet bezpieczeństwa dla DCT (system monitorowania martwego pola w lusterkach,
system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania, aktywny tempomat z funkcją stop&go, system
autonomicznego hamowania oraz asystent jazdy w korku), pakiet zimowy (podgrzewana szyba czołowa, fotele przednie
i kierownica) oraz wiele innych...
Samochód nowy z rocznika 2019 ( rok modelowy 2019 )
* proponujemy specjalne rabaty dla służb mundurowych / lekarzy/ farmaceutów / nauczycieli akademickich / rolników /
prawników / górników / działalności gospodarczych / dla osób niepełnosprawnych (PFRON)
Dodatkowe usługi w naszym Salonie:
- Możliwość ﬁnansowania (kredyt/leasing) na atrakcyjnych warunkach.
- Możliwość ubezpieczenia pakietowego OC/AC/NW
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 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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