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Cena: 129 900

KIA Niro 1.6 GDI PLUG-IN
L+FUN+LED

zł 146 300 zł

Parametry techniczne
Marka pojazdu

KIA

Model pojazdu

Niro

Wersja

1.6 GDI PLUG-IN
L+FUN+LED

Rocznik

2019

Przebieg

3000

Rodzaj paliwa

Hybryda

Pojemność

1580

Moc

141

Skrzynia biegów
Kolor

Automatyczna
SWP (Snow White
Pearl)

Wyposażenie
ABS
Elektrycznie ustawiane lusterka
Poduszka powietrzna pasażera
Alarm
Bluetooth
Czujnik zmierzchu
Elektrochromatyczne lusterko
wsteczne
Gniazdo AUX
Kamera cofania
Komputer pokładowy
Nawigacja GPS
Podgrzewane przednie siedzenia
Relingi dachowe
Światła LED

Tempomat aktywny
Centralny zamek
Immobilizer
Radio fabryczne
ASR (kontrola trakcji)
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania przednie
Elektryczne szyby tylne
Gniazdo USB
Klimatyzacja automatyczna
Kurtyny powietrzne
Ogranicznik prędkości
Poduszka powietrzna chroniąca
kolana
System Start-Stop
Światła przeciwmgielne

Wielofunkcyjna kierownica
Elektryczne szyby przednie
Poduszka powietrzna kierowcy
Wspomaganie kierownicy
Asystent pasa ruchu
Czujnik martwego pola
Czujniki parkowania tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Isoﬁx
Klimatyzacja dwustrefowa
MP3
Podgrzewane lusterka boczne
Poduszki boczne przednie
Światła do jazdy dziennej
Tapicerka skórzana

Opis samochodu
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

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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Możliwy zakup bez wizyty w salonie.
Oferujemy TRANSPORT samochodu pod dom.
Wszystkie formalności związane z zawarciem ewentualnego leasingu/kredytu jesteśmy w stanie załatwić zdalnie.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS W POLSCE PREZENTUJE SAMOCHÓD:
KIA NIRO 1.6 GDI PLUG-IN L+FUN+LED
Samochód demontrcyjny
Rocznik: 2019, I rej 2020r.
Przebieg: 3000 km
Kolor: SWP (Snow White Pearl)
Wybrane elementy wyposażenia:
• Kia Brake Assist- system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy
• Kia Keep Lane Assist, Driver Attention Alert
• radioodtwarzacz MP3 z kolorowym ekranem dotykowym LCD 5”
• lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją kierunkowskazów LED
• zestaw zegarów z kolorowym wyświetlaczem LCD 4,2”
• światła do jazdy dziennej LED, tylne lampy LED
• skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów
• klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
• 16” felgi aluminiowe, strukturalne z oponami Michelin 205/60 R16
• relingi dachowe
• czujniki parkowania tyłem
• Kia Navi System z usługami TomTom, interfejs Android Auto oraz Apple CarPlay, kamera cofania
• system wspomagający jazdę ekonomiczną
• elementy wnętrza w kolorze fortepianowym
• tapicerka skórzano-materiałowa
• podgrzewana kierownica oraz fotele przednie
• fotochromatyczne lusterko, czujnik deszczu
• gniazdo 220V do ładowania urządzeń przenośnych
• siatka w bagażniku
Pakiet Funkcjonalny FUN
Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, wyposażony w
czujnik zbliżeniowy w drzwiach przednich oraz pokrywie bagażnika oraz przycisk uruchamiający silnik START / STOP,
czujniki parkowania przodem
Pakiet LED
Reﬂektory full LED
Samochód na gwarancji fabrycznej do 2027r lub do 150 tys. km
Możliwość oględzin samochodu w pomieszczeniu przeznaczonym do jego prezentacji
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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zapewniającym komfortowe warunki bez względu na porę dnia i pogodę.
Przyjmujemy auta w rozliczeniu
W celu uzyskania większej ilości informacji na temat oferty, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami ds. sprzedaży oraz
wizyty w salonie.
Dział samochodów używanych czynny:
poniedziałek - piątek 09:30 do 17:30
sobota 9:00 do 14:00
Kontakt:
Dominik Majowski - Specjalista ds. Sprzedaży
Kom.: 663 000 070
Mail: dominik.majowski@etrans.pl
ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY
Przed przyjazdem proszę o kontakt telefoniczny
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

Dominik Majowski
tel. +48 663 000 070
email: dominik.majowski@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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