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Parametry techniczne
Marka pojazdu

KIA

Model pojazdu

Ceed

Wersja

M Classic

Rocznik

2020

Przebieg

10

Rodzaj paliwa

Benzyna

Pojemność

1400

Moc

100

Skrzynia biegów

6MT

Kolor

Black Pearl

Wyposażenie
• Kia Navi System Plus - system
nawigacji satelitarnej z obsługą w
języku polskim, 10.25” kolorowy
ekran dotykowy LCD, 7 letni plan
darmowej aktualizacji, usługi
TomTom, tuner radia cyfrowego
DAB+, bluetooth z możliwością
podłączenia dwóch urządzeń,
interfejs Apple CarPlay oraz Android
Auto

• Kia UVO Connect – zestaw usług
cyfrowych zapewniających wsparcie
kierowcy w czasie rzeczywistym oraz
zdalny dostęp do informacji o Twoim
samochodzie
• Felgi aluminiowe 17 calowe z
oponami 225/45/R17
• Elektrycznie składane lusterka
zewnętrzne z funkcją
kierunkowskazów w technologii LED

• Elektryczna regulacja podparcia
lędźwiowego foteli przednich
• Regulowana wysokość siedziska
fotela pasażera
• Podgrzewane dysze spryskiwaczy
• Lakier specjalny Casa White WD w
cenie
• Dopłata do lakieru metalizowanego
1 300 zł (Blue Flame, Lunar Silver,
Penta Metal, Black Pearl

Opis samochodu
AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS W POLSCE PREZENTUJE SAMOCHÓD:

KIA Ceed 1,4 (100KM) M Classic

Stan: nowy
Rocznik: 2020
Przebieg: 10 km
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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Kolor: Black Pearl

Wybrane elementy wyposażenia:

• Kia Navi System Plus - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, 10.25” kolorowy ekran dotykowy LCD, 7
letni plan darmowej aktualizacji, usługi TomTom, tuner radia cyfrowego DAB+, bluetooth z możliwością podłączenia dwóch
urządzeń, interfejs Apple CarPlay oraz Android Auto
• Kia UVO Connect – zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp
do informacji o Twoim samochodzie
• Felgi aluminiowe 17 calowe z oponami 225/45/R17
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów w technologii LED
• Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego foteli przednich

• Regulowana wysokość siedziska fotela pasażera
• Podgrzewane dysze spryskiwaczy
• Lakier specjalny Casa White WD w cenie
• Dopłata do lakieru metalizowanego 1 300 zł (Blue Flame, Lunar Silver, Penta Metal, Black Pearl

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat oferty, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami ds. sprzedaży oraz
wizyty w salonie.

Dział samochodów nowych czynny:
poniedziałek-piątek 9:00 do 18:00
sobota 8:00 do 14:00

Kontakt:
Adam Kos - Specjalista ds. Sprzedaży
Kom.: 663 000 076
Mail: adam.kos@etrans.pl
Patrycjusz Machulec - Specjalista ds. Sprzedaży
Kom.: 601 387 577

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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Mail: patrycjusz.machulec@etrans.pl

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

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

ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Adam Kos
tel. +48 663 000 076
email: adam.kos@etrans.pl

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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