+48 32 32 57 411
sprzedaz.etrans@kiamotors.pl

KIA Picanto 1,2 5MT (84KM) Gt Line

Cena: 62 390

zł 64 390 zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

KIA

Model pojazdu

Picanto

Wersja

1,2 5MT (84KM) Gt
Line

Rocznik

2020

Przebieg

10

Rodzaj paliwa

Benzyna

Pojemność

1200

Moc

84

Skrzynia biegów
Kolor

5 MT
Astro Grey

Wyposażenie
• Lusterka zewnętrzne z
kierunkowskazami LED, funkcja
elektrycznego składania lusterek
• 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

• Pakiet zimowy: podgrzewana
kierownica oraz fotele przednie z 3stopniową regulacją
• Przyciemniane szyby tylne,
chromowane listwy dolnej linii szyb
• Zewnętrzne nakładki progowe
• Dyfuzor tylnego zderzaka
• Sportowy wzór kierownicy

• Tapicerka ze skóry ekologicznej
• Aluminiowe nakładki na pedały
• Elementy wnętrza lakierowane na
wysoki połysk, chromowane klamki
wewnętrzne i zewnętrzne
• Tylne czujniki parkowania
• 16" aluminiowe obręcze kół z
oponami 195/45R16, tylne hamulce
tarczowe

Opis samochodu
AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS W POLSCE PREZENTUJE SAMOCHÓD:

KIA Picanto 1,2 5MT (84KM) Gt Line

Stan: nowy
Rocznik: 2020

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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KIA Picanto 1,2 5MT (84KM) Gt Line

Cena: 62 390

zł 64 390 zł

Przebieg: 10 km
Kolor: Astro Grey

Wybrane elementy wyposażenia:
• Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED, funkcja elektrycznego składania lusterek
• 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
• Pakiet zimowy: podgrzewana kierownica oraz fotele przednie z 3-stopniową regulacją
• Przyciemniane szyby tylne, chromowane listwy dolnej linii szyb
• Zewnętrzne nakładki progowe
• Dyfuzor tylnego zderzaka
• Sportowy wzór kierownicy
• Tapicerka ze skóry ekologicznej
• Aluminiowe nakładki na pedały
• Elementy wnętrza lakierowane na wysoki połysk, chromowane klamki wewnętrzne i zewnętrzne
• Tylne czujniki parkowania
• 16" aluminiowe obręcze kół z oponami 195/45R16, tylne hamulce tarczowe

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

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

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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KIA Picanto 1,2 5MT (84KM) Gt Line

Cena: 62 390

zł 64 390 zł

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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