KIA Ceed 1.4 CVVT 73kW
COOL 1.4 CVVT 73kW

Najeto : -

ID : 072470

K odběru: Ihned

České Budějovice

Nový

Motorizace:

1.4 CVVT 73kW

Stupeň výbavy: COOL

Objem:

1.368 ccm

Barva:

WD Bílá

Výkon:

73 kW

Karoserie:

Hatchback

Palivo:

Benzín

Interiér:

černý

Kombinovaná spotřeba:

6,0 l/100 km

Převodovka:

Šestistupňová manuální

293 900 Kč

TOP Výbava vozu
• Záruka 7 let nebo 150 000 km • Aktivní systém pro jízdu v pruzích • Automatické
rozsvěcování světlometů

242 893 Kč bez DPH
Sleva 96 080 Kč

Výbava vozu

Výbava vozu - COOL
• Antiblokovací systém ABS • Brzdový asistent BAS • Čalounění sedadel látkové
• Boční airbagy pro přední sedadla • Rozdělovač brzdného tlaku EBD • Výškově
stavitelné sedadlo řidiče • Elektronický stabilizační systém ESC • Asistent pro
rozjezd do kopce HAC • Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla • USB
2.0 + AUX audio port • Systém kontroly trakce TCS • Dojezdová rezerva •
Tónovaná skla • Systém řízení stability vozidla VSM • Ovládání audio systému
na volantu • Bluetooth handsfree • Palubní počítač • Výškově a podélně

Petr Písačka
Prodejce vozů KIA
+420 778 737 323
pisacka@cb-auto.cz

stavitelný volant • Tempomat s omezovačem rychlosti • Kůží potažený volant a
hlavice řadicí páky • Denní svícení LED • Bezfreonová manuální klimatizace •
Látková výplň dveří • Schránka na brýle s bodovým světlem • Hlavní světlomety
projektorového typu • Měřič tlaku v pneumatikách TPMS • Chromová koncovka
výfuku • Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA) • Elektrické
ovládání předních a zadních oken • 16" hliníkové disky kol s pneumatikami
205/55 • Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech • Airbag
řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace) • Ukotvení dětské sedačky na
zadních krajních sedadlech ISOFIX • Sklopné opěradlo a sedák zadního sedadla
v poměru 60/40 • Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou •
Rádio s MP3 s 5" displejem • Systém sledování únavy řidiče (DAW) • Vnější
zpětná zrcátka - elektricky ovládaná, vyhřívaná a lakovaná • Varovná
signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS • Systém
autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto • Maska chladiče černá/chrom •
Schránka před spolujezdcem s osvětlením • Centrální zamykání s dálkovým
ovládáním + sklopný klíč • Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA) • USB

Martin Vondruš
Vedoucí prodeje pobočky &
Disponent vozů KIA
+420 731 141 782
vondrus@cb-auto.cz

nabíječka • Přední mlhové světlomety s funkcí "Cornering" • Paket Plus

Cena 293.900,- platí při využití programu CB Auto Refresh a při využití financování vybraným úvěrem KIA Finance.
Cena v hotovosti : 348.900,-

