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KIA PICANTO X-LINE
cena: 57 900 PLN
Rocznik:

2018

I rejestracja:

2018

Pojemność:

1248 benzyna

Przebieg:

400 km

Kolor:

Szary

airbag x6, centralny zamek sterowany pilotem, klimatyzacja automatyczna, lusterka regulowane elektrycznie,
podgrzewane i składane, elektrycznie otwierane szyby z przodu i z tyłu, AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS W
POLSCE PREZENTUJE SAMOCHÓD:
KIA PICANTO 1.2 X-LINE+AEB+NAV+SMK
Stan: używany, samochód demonstracyjny
Rocznik: 2018
Przebieg: 400 km
Kolor: Szary
Kraj pochodzenia: Polska
Historia: I właściciel, kupiony w polskim salonie KIA, serwisowany w ASO, bezwypadkowy
Wybrane elementy wyposażenia:
• Wersja 5-miejscowa, składana oraz dzielona w proporcji 6:4 tylna kanapa
• 6 poduszek powietrznych, pakiet systemów bezpieczeństwa z ESC
• Elektryczne sterowane szyby drzwi przednich
• Klamki zewnętrzne, lusterka oraz zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
• Centralny zamek z alarmem, immobilizer, składany kluczyk
• Regulacja wysokości fotela kierowcy,
• Czujnik zmierzchu, regulacja kolumny kierownicy
• Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu
• Klimatyzacja automatyczna
• kamera cofania, 6 głośników, antena dachowa „płetwa rekina”
• Przednie lampy projekcyjne, światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, światła przeciwmgielne typu
projekcyjnego
• Tylne lampy wykonane w technologii LED
• Elektrycznie regulowane lusterka z funkcją podgrzewania
• Suwany podłokietnik ze schowkiem dla foteli przednich
• Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami i oświetleniem po stronie kierowcy
• Skórzana kierownica i drążek zmiany biegów, wewnętrzne klamki w kolorze srebrnym
• Szyby tylne sterowane elektrycznie
• Chromowane wykończenie atrapy chłodnicy
• Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED, funkcja elektrycznego składania lusterek
• Pakiet zimowy : podgrzewana kierownica oraz fotele przednie z 3-stopniową regulacją
• Przyciemniane szyby tylne, chromowana listwa dolnej linii szyb
• Zewnętrzne nakładki progowe
• Dyfuzor tylnego zderzaka, podwójna końcówka układu wydechowego
• Sportowy wzór kierownicy
• Tapicerka ze skóry ekologicznej
• Aluminiowe nakładki na pedały
• Elementy wnętrza lakierowane na wysoki połysk
• Czujniki parkowania tyłem
• 16" aluminiowe obręcze kół z oponami 195/45R16
Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, zintegrowany z usługami TomTom,
interfejs Android Auto oraz Apple CarPlay, 7-letni plan darmowej aktualizacji map
Kia Advanced Driving Assistance -Pakiet Aktywnego Wspomagania Jazdy : Kia Brake Assist - system
autonomicznego hamowania z trybami : miejskim i pozamiejskim, zestaw zegarów z wyświetlaczem LCD 2,6”
dla komputera pokładowego z możliwością regulacji podświetlenia
Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, wyposażony w czujnik
zbliżeniowy w drzwiach przednich, pokrywie bagażnika oraz przycisk uruchamiający silnik START / STOP,
chromowane klamki zewnętrzne
Przyjmujemy auta w rozliczeniu
Możliwość oględzin samochodu w pomieszczeniu przeznaczonym do jego prezentacji
zapewniającym komfortowe warunki bez względu na porę dnia i pogodę.
W celu uzyskania większej ilości informacji na temat oferty, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami ds. sprzedaży oraz
wizyty w salonie.
Godziny pracy salonu:
od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00
w soboty do 9:00 do 14:00
Kontakt:
Dominik Majowski - Specjalista ds. Sprzedaży
Kom.: 663 000 070
Mail: dominik.majowski@etrans.pl
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY
Przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 §1. Kodeksu Cywilnego.
Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy lub nieaktualność ogłoszenia

Dodatkowe informacje
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Pierwszy właściciel
Pojazd zakupiony w kraju
Serwisowany
Bezwypadkowy
Pełna dokumentacja
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