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Parametry techniczne
Marka pojazdu

KIA

Model pojazdu

Stinger

Wersja

2,0T-GDI 8AT (245KM)
GT Line
+TEC+ESC+SRF+RED

Rocznik

2020

Przebieg

10

Rodzaj paliwa

Benzyna

Pojemność

2000

Moc

245

Skrzynia biegów

8AT

Kolor

Aurora Black

Wyposażenie
• Reﬂektory LED z systemem
dynamicznego doświetlania
zakrętów, tylne kierunkowskazy w
technologii LED
• Kia Smart Tailgate – funkcja
automatycznego otwierania pokrywy
bagażnika
• Fotochromatyczne lusterka
zewnętrzne
• Fotel kierowcy z funkcją
wysuwanego podparcia pod uda
• Kia Navi System Plus z zestawem
audio ﬁrmy „Harman Kardon”, 8calowym, bezramkowym ekranem
dotykowym
• Sportowa stylistyka zderzaków z
elementami wykończenia w kolorze
ciemnego chromu

• Stylistyka zegarów „Supervision
Cluster” z kolorowym wyświetlaczem
LCD 7”
• Sportowa kierownica wykończona
perforowaną skóra, elementy
wnętrza wykończone aluminium,
zamszowa podsuﬁtka w kolorze
czarnym
• Mechanizm różnicowy o
ograniczonym poślizgu (dla wersji
2WD)
• Felgi aluminiowe 19”
• Sportowe zawieszenie,
elektronicznie sterowane z
dynamiczną kontrolą siły tłumienia w
zależności od warunków drogowych
oraz możliwością wybrania
zaprogramowanych trybów pracy

• Kia Blind Spot Detection - system
monitorowania martwego pola w
lusterkach
• Kia Rear Cross Traﬃc Alert system monitorowania ruchu
pojazdów podczas cofania
• Kia Round View Camera - system
monitorowania otoczenia pojazdu z
kamerą 360˚
• Bezprzewodowa, indukcyjna
ładowarka do telefonu
• Panoramiczny szklany dach,
sterowany elektrycznie z
elektrycznie regulowaną roletą
• Pakiet kolorystyczny foteli „Barolo
Red” (RED)
Pakiet kolorystyczny foteli „Barolo
Red” (RED)

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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Opis samochodu
AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS W POLSCE PREZENTUJE SAMOCHÓD:

KIA Stinger 2,0T-GDI 8AT (245KM) GT Line +TEC+ESC+SRF+RED

Stan: nowy
Rocznik: 2020
Przebieg: 10 km
Kolor: Aurora Black

Wybrane elementy wyposażenia:

• Reﬂektory LED z systemem dynamicznego doświetlania zakrętów, tylne kierunkowskazy w technologii LED
• Kia Smart Tailgate – funkcja automatycznego otwierania pokrywy bagażnika
• Fotochromatyczne lusterka zewnętrzne
• Fotel kierowcy z funkcją wysuwanego podparcia pod uda
• Kia Navi System Plus z zestawem audio ﬁrmy „Harman Kardon”, 8-calowym, bezramkowym ekranem dotykowym
• Sportowa stylistyka zderzaków z elementami wykończenia w kolorze ciemnego chromu
• Stylistyka zegarów „Supervision Cluster” z kolorowym wyświetlaczem LCD 7”
• Sportowa kierownica wykończona perforowaną skóra, elementy wnętrza wykończone aluminium, zamszowa podsuﬁtka
w kolorze czarnym
• Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu (dla wersji 2WD)
• Felgi aluminiowe 19”
• Sportowe zawieszenie, elektronicznie sterowane z dynamiczną kontrolą siły tłumienia w zależności od warunków

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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drogowych oraz możliwością wybrania zaprogramowanych trybów pracy
• Kia Blind Spot Detection - system monitorowania martwego pola w lusterkach
• Kia Rear Cross Traﬃc Alert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
• Kia Round View Camera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360˚
• Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu
• Panoramiczny szklany dach, sterowany elektrycznie z
elektrycznie regulowaną roletą
• Pakiet kolorystyczny foteli „Barolo Red” (RED)
Pakiet kolorystyczny foteli „Barolo Red” (RED)

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

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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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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