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

Cena: 71 990

KIA Rio 1,0 T-GDi 6MT (100KM)
wersja L+BL+AEB

zł 74 990 zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

KIA

Model pojazdu

Rio

Wersja

1,0 T-GDi 6MT
(100KM) wersja
L+BL+AEB

Rocznik

2020

Przebieg

10

Rodzaj paliwa

Benzyna

Pojemność

998

Moc

100

Skrzynia biegów

6MT

Kolor

Prennial Grey

Wyposażenie
• Przednie lampy projekcyjne,
światła do jazdy dziennej wykonane
w technologii LED, światła
przeciwmgielne typu projekcyjnego
• Klimatyzacja automatyczna z
funkcją odparowywania szyby
przedniej
• 8” kolorowy ekran dotykowy,
interfejs Android Auto/Apple CarPlay,
tuner radia cyfrowego DAB, 6
głośników (w tym 2 tweetery)
• Kamera cofania z dynamicznymi
liniami ułatwiającymi parkowanie
• Konsola centralna z
podłokietnikiem i zamykanym
schowkiem, ładowarka USB do
urządzeń przenośnych w tylnej
części
podłokietnika
• Pakiet bezpieczeństwa z
systemami: automatycznego
hamowania • automatycznego
przełączania świateł mijania na
drogowe i

odwrotnie • wykrywania zmęczenia
kierowcy • utrzymania auta
pośrodku pasa ruchu • tempomat
• Szyby tylne sterowane elektrycznie
• Czujnik deszczu z automatycznymi
wycieraczkami
• Tylne czujniki parkowania
• Lusterka zewnętrzne z
kierunkowskazami LED, funkcja
elektrycznego składania lusterek
• Zestaw zegarów z wyświetlaczem
TFT 4,2” dla komputera
pokładowego
• Światła mijania i drogowe
wykonane w technologii
LED z funkcją statycznego
doświetlania zakrętów
• Pakiet zimowy: podgrzewana
kierownica oraz
fotele przednie z 3-stopniową
regulacją
• Tylne lampy wykonane w
technologii LED
(pozycyjne, stop, przeciwmgielne)

• 16" aluminiowe obręcze kół z
oponami 195/55/R16
• Kia Smart Key - system otwierania i
uruchamiania
samochodu bez użycia kluczyka,
wyposażony w
czujnik zbliżeniowy w drzwiach
przednich, pokrywie
bagażnika oraz przycisk
uruchamiający silnik
Start/Stop
• Chromowane listwy dolnej linii szyb
• Przyciemniane szyby tylne
• Regulacja wysokości fotela
pasażera
• Kia Blind Spot Collision Warning system monitorowania martwego
pola w lusterkach
• Kia Rear Cross Traﬃc Alert system monitorowania ruchu
pojazdów podczas cofania
• Przednie czujniki parkowania (tylko
wersja L)
• Kia Intelligent Speed Limit Warning

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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– system rozpoznawania znaków
ograniczeń prędkości (tylko wersja
GT Line)
• Kia Blind Spot Collision Avoidance
Assist – system automatycznie
zmieniający tor jazdy w przypadku

braku reakcji kierowcy na możliwość
wystąpienia kolizji podczas zmiany
pasa (tylko dla 7 DCT)
• Kia Rear Cross Traﬃc Collision
Avoidance Assist – system
automatycznie hamujący podczas
cofania w

zł 74 990 zł

przypadku ryzyka kolizji z
nadjeżdżającym pojazdem (tylko dla
7DCT)
• Kia Smart Cruise Control tempomat aktywny bez funkcji Stop
& Go (tylko dla 7 DCT)

Opis samochodu
AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS W POLSCE PREZENTUJE SAMOCHÓD:

KIA Rio 1,0 T-GDi 6MT (100KM) wersja L+BL+AEB

Stan: nowy
Rocznik: 2020
Przebieg: 10 km
Kolor: Perennial Grey

Wybrane elementy wyposażenia:
• Przednie lampy projekcyjne, światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, światła przeciwmgielne typu projekcyjnego
• Klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowywania szyby przedniej
• 8” kolorowy ekran dotykowy, interfejs Android Auto/Apple CarPlay, tuner radia cyfrowego DAB, 6 głośników (w tym 2 tweetery)
• Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
• Konsola centralna z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem, ładowarka USB do urządzeń przenośnych w tylnej części
podłokietnika
• Pakiet bezpieczeństwa z systemami: automatycznego hamowania • automatycznego przełączania świateł mijania na drogowe i
odwrotnie • wykrywania zmęczenia kierowcy • utrzymania auta pośrodku pasa ruchu • tempomat
• Szyby tylne sterowane elektrycznie
• Czujnik deszczu z automatycznymi wycieraczkami

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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• Tylne czujniki parkowania
• Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami LED, funkcja elektrycznego składania lusterek
• Zestaw zegarów z wyświetlaczem TFT 4,2” dla komputera pokładowego
• Światła mijania i drogowe wykonane w technologii
LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
• Pakiet zimowy: podgrzewana kierownica oraz
fotele przednie z 3-stopniową regulacją
• Tylne lampy wykonane w technologii LED
(pozycyjne, stop, przeciwmgielne)
• 16" aluminiowe obręcze kół z oponami 195/55/R16
• Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania
samochodu bez użycia kluczyka, wyposażony w
czujnik zbliżeniowy w drzwiach przednich, pokrywie
bagażnika oraz przycisk uruchamiający silnik
Start/Stop
• Chromowane listwy dolnej linii szyb
• Przyciemniane szyby tylne
• Regulacja wysokości fotela pasażera
• Kia Blind Spot Collision Warning - system monitorowania martwego pola w lusterkach
• Kia Rear Cross Traﬃc Alert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
• Przednie czujniki parkowania (tylko wersja L)
• Kia Intelligent Speed Limit Warning – system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości (tylko wersja
GT Line)
• Kia Blind Spot Collision Avoidance Assist – system automatycznie zmieniający tor jazdy w przypadku
braku reakcji kierowcy na możliwość wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa (tylko dla 7 DCT)

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 Rear Cross Traﬃc Collision Avoidance Assist – system automatycznie hamujący podczas cofania w
przypadku ryzyka kolizji z nadjeżdżającym pojazdem (tylko dla 7DCT)
• Kia Smart Cruise Control - tempomat aktywny bez funkcji Stop & Go (tylko dla 7 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:
Adam Kos - Specjalista ds. Sprzedaży
Kom.: 663 000 076
Mail: adam.kos@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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