Kia Cee'd III (2018-)
1,4 / 90 KM / NAVI / LED / ALU / KLIMA / Bluetooth / Salon
PL / F23%
39 900 PLN brutto
Wersja
III (2018-)

Rok produkcji
2018

Nadwozie
hatchback

Paliwo
diesel

Poj. silnika
1.4

Moc silnika
90 KM

Przebieg
120 000 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
srebrny

VIN
111111111111111
11

WYPOSAŻENIE
KOD OGŁOSZENIA
1zf2k

DANE KONTAKTOWE

55-095 Długołęka,
ul. Robotnicza 59-61
tel: 733 240 000
email: kontakt@supercar24.pl

ABS

automatyczne światła

czujniki parkowania - tył

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

uchwyt ISOFIX

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

dzielona tylna kanapa

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: ręczna

klimatyzowany schowek

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

system głośnomówiący

wspomaganie kierownicy

DVD

Interfejs Google Car Play

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

gniazdo SD

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

nawigacja satelitarna

przyciemniane tylne szyby

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

dod. komplet opon

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU
Zachęcamy do skorzystania z oferty sprzedaży Kia Ceed / 1,4 / 90 KM / NAVI /
LED / ALU / KLIMA / Bluetooth / Salon PL / Czujniki Parkowania PDC /
FV23% / Gwarancja!

DUŻA NAWIGACJA / ŚWIATŁA LED / ALUFELGI 16' / SZYBY PRZYCIEMNIANE /
CZUJNIKI PARKOWANIA / DUŻY DOTYKOWY, KOLOROWY WYŚWIETLACZ
MULTIMEDIALNY / OPONY ZIMOWE BRIDGESTONE!

! ! ! ROZRZĄD NA ŁAŃCUCHU / SILNIK BEZ DWUMASY ! ! ! SKRZYNIA 6 BIEGOWA ! ! !

Pierwszy właściciel! Pierwsza rejestracja 4/2018! Pojazd zakupiony w
polskim salonie. Skrzynia 6 biegowa!

PISEMNA GWARANCJA NAWET NA 36 MIESIĘCY!

Serwisowany w ASO! Historia serwisowa do wglądu! Książka serwisowa! 2
komplety kluczyków!

Na miejscu możliwość bezpłatnej weryfikacji auta w naszym Serwisie na
podnośniku, komputerem oraz czujnikiem lakieru!

ROK GWARANCJI GRATIS!!!

Numer oferty na placu 14

Wyposażenie:

Nawigacja GPS
Światła LED
Duży dotykowy, kolorowy wyświetlacz multimedialny
Alufelgi 16'
ABS
Komputer pokładowy
Przyciemniane szyby
Poduszka powietrzna kierowcy
Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane
Elektryczne szyby przednie
Zestaw głośnomówiący
Gniazdo USB
Bluetooth
CD

MP3
AUX
SD
Kierownica skórzana
Kierownica wielofunkcyjna
Immobilizer
Klimatyzacja
Lakier metalik
Światła przeciwmgielne
Zamek centralny
Koło zapasowe
Isofix
Kurtyny powietrzne
Poduszka powietrzna pasażera
Światła do jazdy dziennej
Elektrycznie ustawiane lusterka
Poduszki boczne przednie

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki przód, kurtyny powietrzne), Alarm, Automatyczne włączanie świateł, BAS - asystent
układu hamulcowego, Czujnik obecności pasażera, przód/tył, Czujnik zmierzchu,
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, ESS automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas gwałtownego hamowania, El.
podnoszenie szyb, przód, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, HAC system wspomagający pokonywanie podjazdów, Immobilizer, Interfejs Bluetooth,
Klimatyzacja manualna z funkcją chłodzenia schowka, Kolumna kierownicy
regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola
centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Koło zapasowe, dojazdowe, Lakier uni,
Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie,
Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Pasy bezpieczeństwa z
napinaczami, przód, Radio CD/MP3 sterowanie w kierownicy, USB, Aux, iPod, 6
głośników, Szyby barwione, TCS - System kontroli trakcji, Tapicerka materiałowa,
Tylna kanapa składana, dzielona, Tylny spojler wraz ze światłem stop wykonanym w
technologii LED, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, VSM - system
zarządzania stabilnością auta, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Wykończenie
wnętrza w kolorze srebrnym, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek
centralny z pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED,
Światła przeciwmgielne, Koło zapasowe.

Zapytaj doradcę o wycenę rzeczoznawcy, serwis i gwarancję. Promocja na leasing i
kredyt, również dla nowych firm. Decyzja do 12 godzin.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Infolinia: 733 24 0000

mobile: 735 724 781
mobile: 735 724 782
mobile: 669 047 266
mobile: 512 037 327

email: kontakt /at/ supercar24 .pl

Biuro sprzedaży czynne pon - pt 9 - 20; sob 09 - 15; niedziela 12-16

SUPERCAR24
ul. Robotnicza 59-61
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.

wykonane przez AKoL.pl
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