11 900 pln NETTO

1.4 Salon Polska

14 637 pln BRUTTO

Marka
Typ nadwozia
Stan

Kia
Auto miejskie
Uszkodzone

Przebieg

97100

Model

Ceed

Typ paliwa

Benzyna

Rok produkcji

2016

Kolor

Brązowy

VAT faktura

Tak

Pojemność skokowa

Moc

100

Skrzynia

Napęd

Na przednie koła

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba drzwi

1368
Manualna

Kraj pochodzenia

Polska

Liczba miejsc

5

5

608641515
...
AUTO FIGARO
Miedziana Góra, kielecki, Świętokrzyskie
ABS

Centralny zamek

Elektryczne szyby przednie

Elektrycznie ustawiane lusterka

Radio fabryczne

ASR (kontrola trakcji)

ESP (stabilizacja toru jazdy)

Gniazdo AUX

Klimatyzacja automatyczna

Komputer pokładowy

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Światła Xenonowe

Tapicerka welurowa

Tempomat

Wspomaganie kierownicy

Zarejestrowany
Salon Polska
Pierwszy właściciel
Wyposażenie:
o Autoalarm
o Komputer pokładowy
o Immobilizer
o ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
o Czujnik zajętości miejsc w pojeździe
o Czujnik zmierzchu
o Fotel kierowcy z regulacją wysokości
o Głośniki 6 szt.
o Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
o Kolorystyka wnętrza czarna
o Kolumna kierownicy regulowana
o Koło zapasowe dojazdowe
o Kurtyny powietrzne boczne
o Lakier metalizowany
o Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
o Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
o Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
o Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
o Pakiet Komfortowy
o Podłokietnik centralny przedni
o Poduszka powietrzna kierowcy
o Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
o Poduszki powietrzne boczne przednie
o Radioodtwarzacz CD + MP3
o Schowek chłodzony
o Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
o Spoiler tylny
o Sterowanie głosem telefonu
o Sterowanie radiem w kierownicy
o Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
o Sygnalizacja otwartych drzwi
o System kontroli trakcji TCS

o System podpowiedzi ruchu kierownicy VSM
o System stabilizacji toru jazdy ESC
o System sygnalizacji hamowania awaryjnego - ESS
o System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
o System wspomagania nagłego hamowania BAS
o Szyby barwione
o Szyby przednie regulowane elektrycznie
o Światła do jazdy dziennej LED
o Światła mijania projekcyjne
o Światła mijania włączane automatycznie
o Światła p/mgielne przednie
o Światła z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
o Światło dodatkowe STOP LED
o Tapicerka w kolorze czarnym
o Tarcze kół stalowe 15"
o Wskaźnik temperatury zewnętrznej
o Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
o Zamek centralny zdalnie sterowany
o Zderzaki w kolorze nadwozia
o Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
o Złącze "AUX"
o Złącze "iPod"
o Złącze "USB"

