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KIA Sportage Kia Sportage 1.6 TGDI HEV L 2WD

Cena: 165 800

zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

KIA

Model pojazdu

Sportage

Wersja

Kia Sportage 1.6 TGDI HEV L 2WD

Rocznik

2022

Przebieg

10

Rodzaj paliwa

Hybryda

Pojemność

1.6

Moc

230

Skrzynia biegów

6AT

Kolor

Delux White

Opis samochodu
AUTORYZOWANY DEALER KIA POLSKA PREZENTUJE SAMOCHÓD FABRYCZNIE NOWY:
KIA SPORTAGE 1,6 T-GDI (230KM) 6AT Wersja L
DOSTĘPNY OD RĘKI !
Stan: nowy
Rocznik: 2022
Przebieg: 10 km
Kolor: DELUXE WHITE
Wybrane elementy wyposażenia:
▪ System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA
▪ Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu
▪ 7 poduszek powietrznych, w tym centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy
▪ Światła dziennie, mijania i drogowe wykonane w technologii LED
▪ System powiadamiania ratunkowego E-Call
▪ Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
▪ Elektrycznie regulowane i składane oraz podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazem LED
▪ Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
▪ Kierownica skórzana z przyciskami do sterowania systemem audio i obsługi systemu Bluetooth
▪ Elektroniczny zestaw wskaźników kierowcy z 4,2-calowym kolorowym wyświetlaczem komputera pokładowego
▪ 8-calowy ekran dotykowy, radio DAB, interfejs Apple CarPlay / Android Auto, port USB
▪ Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
▪ 17-calowe felgi aluminiowe
▪ Relingi dachowe
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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▪ Przednie światła przeciwmgielne wykonane w technologii LED
▪ Przednie oraz tylne czujniki parkowania
▪ 12,3-calowy centralny ekran nawigacji satelitarnej, radio DAB, usługi cyfrowe Kia Connect, dwa porty USB-C w oparciach
przednich foteli
▪ Wielofunkcyjny panel dotykowy dostosowujący przyciski w zależności od wybranego trybu - multimedia / klimatyzacja
▪ Przyciemniane szyby tylne
▪ Podgrzewane fotele przednie z trójstopniową regulacją oraz podgrzewane skrajne tylne siedzenia
▪ Podgrzewana kierownica
▪ Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa fotela kierowcy
▪ Pokrętło wyboru biegów typu Shift By Wire dla automatycznej przekładni, łopatki do zmiany biegów
▪ Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z nawiewami dla drugiego rzędu
▪ Klimatyzacja automatyczna trójstrefowa z nawiewami dla drugiego rzędu z funkcją regulacji temperatury trzeciej strefy
▪ System autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach FCA-JX
▪ Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go
▪ Asystent jazdy po autostradzie HDA
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:
Łukasz Cwołek - 663000075
Maciej Majdak - 663000076
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

Maciej Majdak
tel. +48 32 32 57 411
email: maciej.majdak@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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