Kia Ceed Sportswagon 1.0 T-GDi DynamicLine
Nl-AUTO 1e Eigenaar 0492-588951 ac 22.950,=
02/2020 - Benzine - Handgeschakeld

€ 22.950,Autogegevens
Merk, model:

Kia Ceed Sportswagon

Uitvoering:

1.0 T-GDi DynamicLine ...

Kenteken:

H-826-HK

Kilometerstand: 18.810 km
Bouwjaar:

02/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.234 kg

Motor:

998 cc, 120 pk (88 kW)

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Met slimme techniek, een grote mate van degelijkheid en veel aandacht voor ruimte en comfort hebben de
Koreaanse automerken in Europa een zeer goede reputatie verworven. Dat is ook te merken aan deze Kia
Ceed Sportswagon van 2020, die een tellerstand heeft van 18810 kilometer. Bij de rijke uitrusting horen
ook 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen,
elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Naast handmatige bediening kunt u belangrijke functies met uw stem bedienen dankzij de ingebouwde
spraakbediening. Het navigatiesysteem brengt u soepel en vlot naar uw bestemming. Connected drive
services maakt het mogelijk om muziek draadloos af te spelen. Het spreekt voor zich dat een auto als deze
ook van electronic climate control is voorzien. Met de achteruitrijcamera ziet u wat er achter de auto
gebeurt. Zo rijdt u moeiteloos achteruit.
Elektronische veiligheidsvoorzieningen helpen u onderweg om de situatie op de weg te beoordelen. Deze
systemen waarschuwen u als er een riskante situatie ontstaat, en kunnen in bepaalde gevallen ook zelf
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ingrijpen. Op lange ritten voorkomt de vermoeidheidsassistent dat uw concentratie afneemt. Hill hold
control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een helling. Het systeem werkt als een automatische
handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Wanneer u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt,
geeft lane assist een waarschuwingssignaal.
Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Wilt u deze auto zelf ervaren? Neem dan contact op met
een van onze medewerkers.
= Bedrijfsinformatie =
VDNS-KIA is al jaren een begrip in Helmond en omstreken. in 2017 is VDNS-KIA wederom verkozen tot
Platinum Prestige Dealer en Dealer of the Year. De showroom van VDNS Helmond is maar liefst 8.000 m2
groot. Hier vindt u naast de nieuwe Kia en Suzuki modellen zo'n 300 occasions. Daar zit vast iets voor u
tussen! U bent van harte welkom in Onze showroom, wij zijn Maandag tot en met Donderdag geopend van
09:00 tot 18:00 op Vrijdag tot 19:00 uur en op Zaterdag van 10:00 tot 17:00.

Aanbieder
VDNS Kia Helmond
Varenschut 21d
5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 970
E-mail: info@vdns-kia.nl
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