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KIA E-NIRO KIA e-Niro 64 kWh
(204KM) wersja L+TEC+HP

zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

KIA

Model pojazdu

E-NIRO

Wersja

KIA e-Niro 64 kWh
(204KM) wersja
L+TEC+HP

Rocznik

2021

Przebieg

10

Rodzaj paliwa

Elektryczny

Pojemność

64

Moc

204

Skrzynia biegów
Kolor

Automatyczna
Yacht Blue

Wyposażenie
• Światła mijania oraz drogowe
wykonane w technologii LED
• Podgrzewana kierownica oraz
fotele przednie
• Szyby przednie sterowane
elektrycznie z funkcją
bezpieczeństwa i automatycznej
pracy góra / dół
• Przyciemniane szyby z tyłu
• Gniazdo 220V do ładowania
urządzeń przenośnych

• Kameralne podświetlenie wnętrza
• Czujniki parkowania z przodu
• System nawigacji satelitarnej z
10,25” kolorowym ekranem
dotykowym
• Kia UVO Connect – zestaw usług
cyfrowych zapewniających wsparcie
kierowcy w czasie rzeczywistym oraz
zdalny dostęp do
• informacji o Twoim samochodzie

• Indukcyjna, bezprzewodowa
ładowarka do telefonu
• Kia Blind Spot Detection
• Kia Rear Cross Traﬃc Alert
• Kia Speed Limit Warning (SLW)
• Elektryczna regulacja fotela
kierowcy
• Elektryczna regulacja odcinka
lędźwiowego fotela kierowcy
• Możliwość obciążania pionowego
haka (dla wersji 64 kWh)

Opis samochodu
AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS W POLSCE PREZENTUJE SAMOCHÓD:
KIA e-Niro 64 kWh (204KM) wersja L+TEC+HP
Stan: nowy
Rocznik: 2021
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: Yacht Blue
Wybrane elementy wyposażenia:
• Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED
• Podgrzewana kierownica oraz fotele przednie
• Szyby przednie sterowane elektrycznie z funkcją bezpieczeństwa i automatycznej pracy góra / dół
• Przyciemniane szyby z tyłu
• Gniazdo 220V do ładowania urządzeń przenośnych
• Kameralne podświetlenie wnętrza
• Czujniki parkowania z przodu
• System nawigacji satelitarnej z 10,25” kolorowym ekranem dotykowym
• Kia UVO Connect – zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp
do
• informacji o Twoim samochodzie
• Indukcyjna, bezprzewodowa ładowarka do telefonu
• Kia Blind Spot Detection
• Kia Rear Cross Traﬃc Alert
• Kia Speed Limit Warning (SLW)
• Elektryczna regulacja fotela kierowcy
• Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy
• Możliwość obciążania pionowego haka (dla wersji 64 kWh)
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

ODPOWIEM NA TWOJE PYTANIA

Patrycjusz Machulec
tel. +48 32 32 57 411
email: patrycjusz.machulec@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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