Kia Stinger bez wersji
Kia Stinger 3,3 / V6 / 370 KM / Automat / 4X4 / Kamera /
NAVI / LED /
179 900 PLN brutto
Wersja

Rok produkcji
2019

Nadwozie
coupe

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
3.3

Moc silnika
370 KM

Przebieg
2 787 km

Skrzynia biegów
automatyczna

Liczba drzwi
5

Napęd
4x4_permanent

Kolor
szary

VIN
XXXXXXXXXXXXXX
XXX

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1dzck

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Wrocławska 10a
tel: 733 240 000
email: kontakt@supercar24.pl

ABS

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

poduszek: 7 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewane fotele

radio fabryczne z CD

regulowana kierownica

tempomat

wspomaganie kierownicy

DVD

aluminiowe felgi

centralny zamek

immobiliser

komputer pokładowy

nawigacja satelitarna

światła LED

INFORMACJE DODATKOWE
gwarancja

możliwa zamiana

OPIS POJAZDU
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedażyKia Stinger 3,3 / V6 / 370 KM /
Automat / 4X4 / Kamera / NAVI / LED / ALU / PDC / Gwarancja!
W lutym 2021 został wykonany serwis w ASO Kia (wymiana filtrów i oleju) .
ROK GWARANCJI GRATIS!!! Numer oferty na placu 97 Wyposażenie:
• 7 poduszek powietrznych, pakiet systemów bezpieczeństwa z ABS, ESC, HAC, Kia
Brake Assist • 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów z łopatkami przy
kierownicy • Akcesoryjna lotka sportowa • Akcesoryjny układ wydechowy z
możliwością regulacji • Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu •
Czujniki parkowania tył • Czarna podsufitka z alcantary • Elektryczna regulacja
foteli przednich w 8 kierunkach • Elektryczna, 4-kierunkowa regulacja odcinka
lędźwiowego foteli przednich • Elektrycznie regulowana kolumna kierownicy •
Elektryczny hamulec postojowy z funkcją „auto hold”, funkcja wyboru jednego z 5
trybów jazdy • Felgi aluminiowe 19” • Fotel kierowcy z funkcją wysuwanego
podparcia pod uda • Fotochromatyczne lusterka zewnętrzne • Funkcja pamięci
ustawień dla fotela kierowcy, lusterek zewnętrznych oraz kierownicy • Interfejs

Android Auto i Apple CarPlay, tuner cyfrowy DAB • Kia Navi System Plus z zestawem
audio firmy „Harman Kardon”, 8 calowym ekranem dotykowym • Kia Rear Cross
Traffic Alert system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania, • Kia Round
ViewCamera - system monitorowania otoczenia pojazdu z kamerą 360˚, • Kia Smart
Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka • Kia Smart
Tailgate – funkcja automatycznego otwierania pokrywy bagażnika • Klimatyzacja
automatyczna 2-strefowa z funkcją z odparowywania przedniej szyby oraz filtrem
przeciwpyłkowym • Lusterka z funkcją kierunkowskazów, automatycznie składane, z
wbudowanym oświetleniem podłoża • Mechanizm różnicowy o ograniczonym
poślizgu • Pakiet Technologiczny: Kia Blind Spot Detection - system monitorowania
martwego pola w lusterkach, • Podgrzewana kierownica oraz fotele przednie •
Podgrzewane fotele z tyłu, wentylowane fotele przednie • Przednie lampy typu
projekcyjnego ze światłami do jazdy dziennej LED, tylne lampy w technologii LED •
Reflektory LED z systemem dynamicznego doświetlania zakrętów, tylne
kierunkowskazy w technologii LED • Skórzana tapicerka foteli • Sportowa
kierownica wykończona perforowaną skóra, elementy wnętrza wykończone
aluminium, zamszowa podsufitka w kolorze czarnym • Sportowa stylistyka
zderzaków z elementami wykończenia w kolorze ciemnego chromu • Sportowe
zawieszenie, elektronicznie sterowane, z dynamiczną kontrolą siły tłumienia w
zależności od warunków drogowych oraz możliwością wybrania zaprogramowanych
trybów pracy • Stylistyka zegarów „Supervision Cluster” z kolorowym
wyświetlaczem LCD 7” • Systemy bezpieczeństwa Kia Keep Lane Assist, Driver
Attention Alert, High Beam Assist, Speed Assist, Smart Cruise Control • Szklany
dach • Wyświetlacz head-up display Zapytaj doradcę o wycenę rzeczoznawcy,
serwis i gwarancję. Promocja na leasing i kredyt, również dla nowych firm. Decyzja
do 12 godzin.
Infolinia: 733 24 0000
mobile: 735 724 781 mobile: 735 724 782 mobile: 506 498 669 mobile: 512 037
327 email: kontakt /at/ supercar24 .pl Biuro sprzedaży czynne pon-pt 9-20; sob
09-15; niedziela 12-16
ul. Wrocławska 10A 55-095 Długołęka, k. Wrocławia
UWAGA! 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.
Samochody używane, samochody poleasingowe, samochody z gwarancją, auta
używane, auta poleasingowe, auta z gwarancją, supercar24, Wrocław, Długołęka

wykonane przez AKoL.pl
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