
Dane Pojazdu

  Model Nowy Sportage

  Pojemność silnika 1.6

  Rodzaj silnika T-GDI

  Skrzynia biegów 6 MT 2WD

  Typ paliwa BENZYNA

  Moc

  Kolor lakieru (KCS) SPARKLING SILVER M

  Kolor wnętrza (WK) 1-TONOWE CZARNE

  Wersja M

  Rok produkcji

  Rok modelowy 2022

Samochód w rozliczeniu

  Czy wiesz, że możesz zostawić swój samochód w rozliczeniu?

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać wycenę swojego obecnego

  samochodu i uwzględnić ją w ofercie.

Uwagi
 2022, dywaniki gumowe, alarm fabryczny

Szczegóły Oferty

Cena katalogowa 109.900,00zł

Wyposażenie dodatkowe:

 SMT- Pakiet Smart 4.000,00zł

Promocje i Rabaty:

113.900,00zł Łączna cena samochodu

 

WAŻNE! Niniejszy dokument jest wyłącznie przykładową informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) oraz innych właściwych przepisów prawa (nawet jeżeli został nazwany ofertą). Stanowi
jedynie zaproszenie w rozumieniu art.71 KC do zawarcia umowy sprzedaży. Kia Polska Sp. z o.o. oświadcza, że dane zawarte w cenniku i specyfikacji są aktualne na dzień sporządzenia tych dokumentów. Kia Polska Sp. z o.o.
zastrzega sobie prawo dokonywania bez uprzedzenia zmian informacji zawartych w cennikach i specyfikacjach pojazdów. Powyższe może być spowodowane w szczególności brakiem określonych części wyposażenia lub oznaczonych
funkcji samochodu. W celu weryfikacji faktycznie dostępnych  właściwości danego pojazdu i jego wyposażenia oraz cen zalecany jest kontakt z autoryzowanym dealerem KIA, który udzieli w tym zakresie aktualnych informacji.
Wszelkie zgody i informacje z zakresu ochrony danych osobowych zostały już udzielone podczas pierwszego kontaktu z siecią sprzedaży KIA.W odniesieniu do konsumentów niniejsze zaproszenie nie stanowi wykonania obowiązków
informacyjnych, o których mowa w ustawie z 30-05-2014 r. o prawach konsumenta, nie stanowi  też oświadczeń (w tym jakichkolwiek zapewnień) sprzedawcy lub  importera lub producenta, o których mowa w powołanym akcie prawnym
oraz KC. Niniejsze oświadczenie w żadnym wypadku nie jest udzieleniem gwarancji na pojazd. Szczegółowe warunki gwarancji na pojazd jak również  okresy gwarancji udzielanej na pojazd marki KIA i na jego części są określone w
odrębnej umowie tj. Książce Gwarancyjnej, która jest zawierana dopiero przy zakupie pojazdu.
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Specyfikacja Kia Nowy Sportage

Wyposażenie standardowe

Bezpieczeństwo

• Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera

• Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń

• Centralna poduszka powietrzna w fotelu kierowcy

• System stabilizacji toru jazdy ESC, system wspomagający pokonywanie podjazdów HAC, system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania ABS, system kontroli zjazdu

ze wzniesienia DBC, system stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA, autonomiczny hamulec pokolizyjny MCB

• System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnej kanapie

• Światła mijania i drogowe wykonane w technologii LED z funkcją automatycznych świateł drogowych

• Czujnik zmierzchu automatycznie włączający i wyłączający światła mijania

• Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED

• Światła przednie pozycyjne wykonane w technologii LED

• Światła tylne pozycyjne wykonane w technologii LED

• Zagłówki przednie z regulacją wysokości

• Zagłówki tylne z regulacją wysokości

• Asystent utrzymania pasa ruchu LKA

• System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA

• Inteligentny ogranicznik prędkości ISLA

• Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu LFA

• System powiadamiania ratunkowego E-CALL

Technologia / Komfort

• Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold

• Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa

• Przednia szyba akustyczna

• Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazem LED

• Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie z funkcją podgrzewania

• Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie

• Relingi dachowe

• Regulacja wysokości fotela kierowcy

• Składana i dzielona tylna kanapa w proporcji 40:20:40

• Tylny podłokietnik z uchwytami na kubki

• Kieszeń w oparciu fotela kierowcy

• Kieszeń w oparciu fotela pasażera

• Uchwyty do składania oparć tylnej kanapy w bagażniku

• Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, funkcja automatycznej pracy po stronie kierowcy

• Podłokietnik przedni ze schowkiem (dla DCT)

• Podłokietnik przedni ze schowkiem i podłużną regulacją (dla MT)

• Schowek pod podłogą bagażnika

• Haczyki w bagażniku

• Osłony przeciwsłoneczne z lusterkiem i oświetleniem

• Klimatyzacja manualna z nawiewami dla drugiego rzędu

• Zestaw wskaźników kierowcy z 4,2-calowym kolorowym wyświetlaczem
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Specyfikacja Kia Nowy Sportage

• Elektrochromatyczne lusterko wsteczne

• Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwacza

• Tempomat

• Funkcja wyboru trybu jazdy

• Funkcja pomiaru ciśnienia w oponach z odczytem danych

• Tylna kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie

• Funkcja przypominania o sprawdzeniu tylnych siedzeń

• Gniazdo 12V w konsoli centralnej

• Gniazdo 12V w bagażniku

• Port USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli centralnej

• 8-calowy kolorowy ekran dotykowy, radio DAB, interfejs Apple CarPlay / Android Auto

• 6 głośników

• Port USB w konsoli centralnej do transmisji danych

• Kierownica z przyciskami do sterowania systemem audio i obsługi systemu Bluetooth

• System Bluetooth z zestawem głośnomówiącym

• Centralny zamek sterowany z pilota, składany kluczyk

• Immobilizer

Wygląd / Styl

• Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia

• Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

• Listwa progowa srebrna

• Satynowe wykończenie dolnych listew okien

• Srebrne dolne listwy ochronne tylnego zderzaka

• Wewnętrzne klamki drzwi wykończone w kolorze metalicznym

• Skórzane wykończenie kierownicy

• Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej w kolorze srebrnym

Tapicerka

• Tapicerka materiałowa czarna (kolorystyka wnętrza WK)

Koła

• Zapasowe koło dojazdowe (nie dotyczy MHEV i PHEV)

• Zestaw naprawczy opony (dla MHEV i PHEV)

• 16-calowe tylne tarcze hamulcowe

• 17-calowe przednie tarcze hamulcowe

• 17-calowe felgi aluminiowe z oponami 215/65R17

Usługi łączności Connected Car
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Dane Techniczne Kia Nowy Sportage
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