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KIA Stinger 3.3 T-GDI 8AT 4WD GT
+ PRE +S RF + RED

Cena: 274 900

zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

KIA

Model pojazdu

Stinger

Wersja

3.3 T-GDI 8AT 4WD GT
+ PRE +S RF + RED

Rocznik

2022

Przebieg

10

Rodzaj paliwa

Benyzna

Pojemność

3.3

Moc

366

Skrzynia biegów

8AT

Kolor

Snow White Pearl

Opis samochodu
Posiadamy dla Państwa samochód KIA STINGER
Samochód fabrycznie nowy z 2022 roku, dostepny "od ręki"
Egzemplarz z benzynowym silnikiem 3.3 V6 o mocy 366KM z automatycznią ośmiostopniową skrzynią.
Stan: nowy
Rocznik: 2022
Przebieg: 10 km
Kolor: Snow White Pearl
• 7 poduszek powietrznych, pakiet systemów bezpieczeństwa z ABS, ESC, HAC, Kia Brake Assist
•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”, 10,25 calowym ekranem dotykowym
•Sportowa stylistyka zderzaków z elementami wykończenia w kolorze ciemnego chromu
•Stylistyka zegarów „Supervision Cluster” z kolorowym wyświetlaczem LCD 7”
•Mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu
•Felgi aluminiowe 19”
•Podgrzewane fotele z tyłu, wentylowane fotele przednie
•Wyświetlacz head-up display
•Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka
Dodatkowe:

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.

1/2

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

KIA Stinger 3.3 T-GDI 8AT 4WD GT
+ PRE +S RF + RED

Cena: 274 900

zł

•Blind Spot Detection / Blind Spot Collision Avoidance Assist – system monitorowania martwego pola w lusterkach z funkcją
zmiany toru jazdy w przypadku ryzyka wystąpienia kolizji podczas zmiany pasa
•Rear Cross Traﬃc Alert / Rear Cross Traﬃc Collision Assist – system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z
funkcją automatycznego zatrzymania
•Safe Exit Warning - system audio-wizualnego ostrzegania w momencie nadjeżdżania z tyłu pojazdu i otwierania drzwi
•Blind Spot View Monitor - obraz martwego pola na wyświetlaczu centralnym
•Round View Camera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360˚
•Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu
•Skórzana tapicerka „nappa” czerwona
•Panoramiczny szklany dach, sterowany elektrycznie z elektrycznie sterowaną roletą

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
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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