KIA Sportage 1.6 GDi 4x2 97 kW
BLACK EDITION 1.6 GDi 4x2 97 kW

Najeto : -

ID : 014434

K odběru: Později

České Budějovice

Předváděcí

Motorizace:

1.6 GDi 4x2 97 kW

Stupeň výbavy:

BLACK EDITION

Objem:

1.591 ccm

Barva:

B3L Modrá metalíza

Výkon:

97 kW

Karoserie:

SUV

Palivo:

Benzín

Interiér:

černý

Kombinovaná spotřeba:

6,7 l/100 km

Převodovka:

Šestistupňová manuální

529 900 Kč

TOP výbava vozu

437 934 Kč bez DPH

• Záruka 7 let nebo 150 000 km • Full LED světlomety • Black Edition - černé

Sleva 163 080 Kč

lesklé doplňky

Výbava vozu

Mimořádná výbava
• B3L Modrá metalíza • BUT - Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlač
Výbava vozu - BLACK EDITION
• Brzdový asistent BAS • Čalounění sedadel látkové • Boční airbagy pro přední
sedadla • Rozdělovač brzdného tlaku EBD • Elektronický stabilizační systém
ESC • Asistent pro rozjezd do kopce HAC • Lapače nečistot • Záclonové airbagy

Martin Vondruš
Vedoucí prodeje pobočky &
Disponent vozů KIA
vondrus@cb-auto.cz

pro přední a zadní sedadla • Systém kontroly trakce TCS • Měřič tlaku v
pneumatikách (TPMS) • Tónovaná skla • Systém řízení stability vozidla VSM •
Bluetooth handsfree • Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60/40 •
Výškově a podélně stavitelný volant • Tempomat s omezovačem rychlosti •
Přední mlhové světlomety • Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky • Denní
svícení LED • Vnější kliky dveří v barvě karoserie • Centrální zamykání s
dálkovým ovládáním • Zadní světlomety LED • Ochrana proti překlopení ROP •
Asistent stability přívěsu TSA • USB nabíječka ve druhé řadě sedadel •
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA) • Elektrické ovládání
předních a zadních oken • Dojezdová sada • Asistent pro sjíždění svahů DBC •
Zatmavená skla zadních a pátých dveří • Airbag řidiče a spolujezdce (s
možností deaktivace) • Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech
2. řady • Středová loketní opěrka předních sedadel se schránkou • Systém
sledování únavy řidiče (DAW) • Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA) • USB
nabíječka • Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových
světlometů • Výškově stavitelné sedadlo řidiče + spolujezdec • Dešťový senzor

Jan Krčín
Prodejce vozů KIA
+420 730 193 300
krcin@cb-auto.cz

+ elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko • Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná,
elektricky ovládaná a sklopná s blikači • Ukazatel rychlostních limitů (ISLW) •
Varovná signalizace brzdových / výstražných světlometů při panickém brzdění
• JBL premiová soustava (8 reproduktorů, 320W, externí zesilovač) • 8"
integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services
• Zadní parkovací senzory • Dvouzónová automatická klimatizace • Přední
parkovací senzory • Paket LED • UVO Connect • Vyhřívaná přední sedadla,
vyhřívaný volant • BUT - Bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlač • 17"
hliníkové disky kol s pneumatikami 225/60 - černé • Maska chladiče černá Black Edition • Ochranné a ozdobné lišty vpředu a vzadu černé lesklé • Podélné
střešní ližiny černé

Cena 529.900 Kč platí při využití financování vybraným úvěrem KIA Finance.
Cena v hotovosti : 559.900 Kč

Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení §1732 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

