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Cena: 143 490

KIA Ceed SW KIA Ceed 1,6 GDI
6DCT Hybryda Plug-In (141KM)
wersja L + BL5+AEB
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Parametry techniczne
Marka pojazdu

KIA

Model pojazdu

Ceed SW

Wersja

KIA Ceed 1,6 GDI
6DCT Hybryda Plug-In
(141KM) wersja L +
BL5+AEB

Rocznik

2021

Przebieg

10

Rodzaj paliwa

Hybryda PLUG IN

Pojemność

1580

Moc

141

Skrzynia biegów
Kolor

6DCT
LUNAR SILVER

Wyposażenie
• Elektryczna regulacja podparcia
lędźwiowego foteli przednich
• Regulowana wysokość siedziska
fotela pasażera
• Przyciemniane szyby tył
• Konsola centralna z regulowanym
wzdłużnie podłokietnikiem i
nawiewami na tył
• Elektryczny hamulec postojowy z
funkcją Auto Hold
• Kolorowy wyświetlacz LCD
komputera pokładowego o
przekątnej 4.2”
• Elektrycznie składane lusterka
zewnętrzne z funkcją
kierunkowskazów w technologii LED
spryskiwaczy, podgrzewana szyba
przednia (niedostępna dla silnika
Diesla)
• Światła mijania oraz drogowe
wykonane w technologii LED (wersja

PHEV)
• Kia Forward Collision Avoidance
Assist (FCA) -system
autonomicznego hamowania z
dodatkową funkcją wykrywania
pieszych (wersja PHEV)
• Kia Smart Key - system otwierania i
uruchamiania pojazdu bez użycia
kluczyka (wersja PHEV)
• Oświetlenie kameralne przestrzeni
na nogi kierowcy (wersja PHEV)
• Aluminiowe wewnętrzne nakładki
progowe (wersja PHEV)
• Światła przeciwmgielne typu
projekcyjnego bez funkcji
statycznego doświetlania zakrętów
(wersja PHEV)
• Kia Navi System - 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
• Kia UVO Connect – zestaw usług
cyfrowych
• Bluetooth z możliwością
podłączenia dwóch urządzeń
• Kia Supervision Cluster – cyfrowe
zegary z kolorowym ekranem o
przekątnej 12.3”
• Pakiet zimowy: podgrzewane
przednie fotele z możliwością
stopniowania, podgrzewana
kierownica, podgrzewane dysze
spryskiwaczy
• Tapicerka materiałowa z
elementami skóry ekologicznej
• Indukcyjna ładowarka do telefonu
• Kia Auto Park Assist – system
automatycznego parkowania
równoległego i prostopadłego z
przednimi oraz tylnymi czujnikami

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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• Składana oraz dzielona tylna
kanapa 40:20:40 z uchwytami do
składania kanapy w bagażniku
• Kia Speed Limit Warning (SLW) –
system rozpoznający znaki
ograniczeń prędkości
• Felgi aluminiowe 17 calowe z
oponami 225/45/R17
• Kia Forward Collision Avoidance

Assist (FCA) – system
autonomicznego hamowania z
dodatkową funkcją wykrywania
pieszych i rowerzystów
• Kia Blind Spot Collision Warning
(BCW) - system monitorowania
martwego pola w lusterkach
• Kia Rear Cross Traﬃc Collision
Warning (RTCW) – system
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monitorowania ruchu pojazdów
podczas cofania
• Kia Smart Cruise Control (SCC) aktywny tempomat z automatyczną
regulacją odległości oraz funkcją
Stop & Go tylko dla skrzyni DCT
• Kia Lane Following Assist (LFA) asystent jazdy w korku – tylko dla
skrzyni DCT

Opis samochodu
AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS W POLSCE PREZENTUJE SAMOCHÓD:
KIA Ceed 1,6 GDI 6DCT Hybryda Plug-In (141KM) wersja L + BL5+AEB
Stan: nowy
Rocznik: 2021
Przebieg: 10 km
Kolor: Lunar Silver
Wybrane elementy wyposażenia:
• Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego foteli przednich
• Regulowana wysokość siedziska fotela pasażera
• Przyciemniane szyby tył
• Konsola centralna z regulowanym wzdłużnie podłokietnikiem i nawiewami na tył
• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
• Kolorowy wyświetlacz LCD komputera pokładowego o przekątnej 4.2”
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów w technologii LED spryskiwaczy, podgrzewana
szyba przednia (niedostępna dla silnika Diesla)
• Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED (wersja PHEV)
• Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) -system autonomicznego hamowania z dodatkową funkcją wykrywania
pieszych (wersja PHEV)
• Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka (wersja PHEV)
• Oświetlenie kameralne przestrzeni na nogi kierowcy (wersja PHEV)
• Aluminiowe wewnętrzne nakładki progowe (wersja PHEV)
• Światła przeciwmgielne typu projekcyjnego bez funkcji statycznego doświetlania zakrętów (wersja PHEV)
• Kia Navi System - 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
• Kia UVO Connect – zestaw usług cyfrowych
• Bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń
• Kia Supervision Cluster – cyfrowe zegary z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3”
• Pakiet zimowy: podgrzewane przednie fotele z możliwością stopniowania, podgrzewana kierownica, podgrzewane dysze
spryskiwaczy
• Tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej

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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• Indukcyjna ładowarka do telefonu
• Kia Auto Park Assist – system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego z przednimi oraz tylnymi
czujnikami
• Składana oraz dzielona tylna kanapa 40:20:40 z uchwytami do składania kanapy w bagażniku
• Kia Speed Limit Warning (SLW) – system rozpoznający znaki ograniczeń prędkości
• Felgi aluminiowe 17 calowe z oponami 225/45/R17
• Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) – system autonomicznego hamowania z dodatkową funkcją wykrywania
pieszych i rowerzystów
• Kia Blind Spot Collision Warning (BCW) - system monitorowania martwego pola w lusterkach
• Kia Rear Cross Traﬃc Collision Warning (RTCW) – system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
• Kia Smart Cruise Control (SCC) - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości oraz funkcją Stop & Go tylko dla
skrzyni DCT
• Kia Lane Following Assist (LFA) - asystent jazdy w korku – tylko dla skrzyni DCT
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:
Patrycjusz Machulec - Specjalista ds. Sprzedaży
Kom.: 601387577 , 323257412
Mail: patrycjusz.machulec(a)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

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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