Odwiedź nasz salon:
ul. Warszawska 154, 43-300 Bielsko-Biała,
od poniedziałku do piątku: 9:00-18:00
soboty: 9:00-14:00

Kia Sportage 230 KM 2WD GTline

Cena:

189 900 PLN

Dane techniczne
Marka

Kia

Model

Sportage

Wersja

230 KM 2WD GTline

Rok produkcji

2022

Przebieg

6 km

Silnik

benzyna+hybryda

Skrzynia biegów

Automatyczna

Napęd

2WD

Kolor nadwozia

ZIELONY METALIK

Wyposażenie

Dodatkowe informacje:
Autoryzowany Salon Kia "KIA KORCZYK" w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 154
oferuje fabrycznie nowy samochód Kia Sportage nowej generacji.. Zapraszamy do naszego salonu na
oględziny interesującego Państwa samochodu.
INFORMACJE O MODELU
Model: Kia Sportage

Wersja: GTline+Panorama
Silnik: 1.6 230 KM Hybryda 2WD
Skrzynia: Automat
Kolor: Zielono/Czarny
Dostępny: produkcja
Oferta cenowa: 189 900 zł
FORMY FINANSOWANIA:
- Kredyt 50 / 50
- Kredyt 3 x 33%
- Kredyt Nisko Oprocentowany
- Okres kredytowania nawet do 10 lat
- Leasing operacyjny
- Leasing ﬁnansowy
NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA:
- klimatyzacja trójstrefowa
- zakrzywiony ekran 12,3 cala
- nawigacja
- system autonomicznego hamowania
- asystent utrzymania pasa ruchu
- inteligentne światła LED
- 18 calowe felgi aluminiowe
- elektryczne szyby przód/tył
- podgrzewane fotele przód i tyl
- elektrycznie regulowane fotele
- podgrzewana kierownica
- przyciemniane szyby
- automatycznie otwierana klapa
- system bezkluczykowy
- asystent jazdy po autostradzie
- kamera cofania
- lusterko wsteczne fotochromatyczne
- przyciemniane szyby
- czujnik deszczu
- czujnik parkowania przód/tył
- indukcyjna ładowarka do telefonu
- czujnik zmierzchu
- tempomat aktywny
- elektrycznie regulowane i składane lusterka
- alarm
- centralny zamek
- immobiliser

- komputer pokładowy
- wspomaganie kierownicy
- zestaw głośnomówiący Bluetooth
- relingi dachowe
- światła do jazdy dziennej LED
- kierownica wielofunkcyjna
GWARANCJA
7-letnia gwarancja na
każdy nowy model Kia
Samochody Kia posiadają najdłuższą w Europie
bezpłatną gwarancję.
INFORMACJE DODATKOWE
Przyjmujemy w rozliczeniu samochody osobowe wszystkich marek
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową
i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA

Sylwia Szyndler
tel. +48 690 542 542
tel. +48 538 970 290
e-mail: sylwia.szyndler@korczyk.com.pl

SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ

www.autobezryzyka.pl

