KIA Picanto 1.0 CVVT 4AT 49kW
Comfort 1.0 CVVT 4AT 49kW

Najeto : -

ID : 584923

K odběru: Ihned

České Budějovice

Nový

Motorizace:

1.0 CVVT 4AT 49kW

Stupeň výbavy:

Comfort

Objem:

998 ccm

Barva:

A2R Červená Shiny Red

Výkon:

49 kW

Karoserie:

Hatchback

Palivo:

Benzín

Interiér:

černý

Kombinovaná spotřeba:

5,5 l/100 km

Převodovka:

Čtyřstupňová automatická

239 900 Kč

TOP Výbava vozu
• Záruka 7 let nebo 150 000 km • Automatická převodovka • Bluetooth handsfree

198 264 Kč bez DPH
Sleva 45 080 Kč

Výbava vozu

Mimořádná výbava
• A2R Červená Shiny Red
Výbava vozu - Comfort
• Antiblokovací systém ABS • Aktivní opěrky hlavy na předních sedadlech •
Manuální klimatizace • Brzdový asistent BAS • Vnější kliky dveří lakované •
Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie • Čalounění sedadel látkové • Boční
airbagy pro přední sedadla • Denní svícení žárovkový typ • Rozdělovač
brzdného tlaku EBD • Výškově stavitelné sedadlo řidiče • Elektronický
stabilizační systém ESC • Asistent pro rozjezd do kopce HAC • Kosmetická
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Prodejce vozů KIA
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pisacka@cb-auto.cz

zrcátka ve slunečních clonách • Výškově stavitelné opěrky hlavy na všech
sedadlech • Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla • USB 2.0 + AUX
audio port • Nárazníky v barvě karoserie • Systém kontroly trakce TCS •
Výškově stavitelný volant • Dojezdová rezerva • Tónovaná skla • Systém řízení
stability vozidla VSM • Elektrické ovládání předních oken • Ovládání audio
systému na volantu • Bluetooth handsfree • Palubní počítač • Kůží potažený
volant a hlavice řadicí páky • Indikátor řazení (pro manuální převodovku) •
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním • Měřič tlaku v pneumatikách TPMS
• Automatické rozsvěcování světlometů (ALC) • Hlavní světlomety - žárovkový
typ • Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech • Airbag
řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace) • Rádio s MP3 + 2ks repro • Držák
nápojů • Maska chladiče stříbrná • Podélně stavitelné opěrky hlavy na
předních sedadlech • Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech
ISOFIX • Opěradlo předních sedadel s kapsou (spolujezdec) • Sklopné opěradlo
a sedák zadního sedadla v poměru 60/40 • Směrová stabilizace vozidla při
brždění SLS
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Cena 239.900,- platí při využití programu CB Auto Refresh a při využití financování vybraným úvěrem KIA Finance.
Cena v hotovosti : 279.900,-

