Kia Ceed Sportswagon 1.6 GDI PHEV
DynamicPlusLine Plug In Hybride 55 km
elektrisch rijden Nl-AUTO 1e
03/2020 - Hybride - Automaat

€ 32.450,Autogegevens
Merk, model:

Kia Ceed Sportswagon

Uitvoering:

1.6 GDI PHEV DynamicPl...

Kenteken:

H-089-PG

Kilometerstand: 11.895 km
Bouwjaar:

03/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Stationwagen

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.508 kg

Motor:

1.580 cc

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/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
Algemene informatie
Technische informatie
Vermogen brandstofmotor: 104 kW (141 PK)
Koppel: 265 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 37 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,8 s
Topsnelheid: 171 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 1,2 l/100km (1 op 83,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 2,9 l/100km (1 op 34,5)
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: VDNS Kia Helmond | Tel: 0492 588 970 | info@vdns-kia.nl

Energielabel: A
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 103 - 116 per kwartaal
Laat u niets wijsmaken, de reputatie van de Koreaanse automerken is boven iedere twijfel verheven. Dat
geldt ook voor deze Kia Ceed Sportswagon uit 2020 met zijn tellerstand van 3900 kilometer. Er is een rijke
uitrusting aanwezig in deze auto, waar onder meer ook stoelverwarming bij hoort. Tot de uitrusting
behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten,
verstelbare lendensteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Voor storingvrije digitale radio-ontvangst zorgt de dab-ontvanger. Spraakbediening herkent uw stem en
voert opdrachten uit terwijl u beide handen aan het stuur houdt. Het navigatiesysteem geeft duidelijke
instructies. Zo komt u veilig en vlot aan waar u moet zijn. Met connected drive services kunt u muziek
draadloos afspelen. De electronic climate control zorgt onder alle omstandigheden voor een prettige
temperatuur. Een handige optie is de achteruitrijcamera. Achteruitrijden, inparkeren en manoeuvreren gaat
gemakkelijker dan ooit.
Met de nieuwste technologieën aan boord is deze Kia in staat om zelf te reageren op potentiëel gevaarlijke
situaties op de weg. Onderweg fungeert de verkeersbord-detectie als het ware als uw bijrijder en
attendeert u op de verkeersborden langs de weg. Deze auto waarschuwt de bestuurder als die tekenen van
vermoeidheid vertoont en kan zo ernstige ongelukken voorkomen. Nooit meer gedoe met de hellingproef.
Deze auto heeft hill hold control, een automatische handremfunctie voor steile wegen.
Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG Garantie. Hebt u interesse in deze auto? Neem nu
contact met ons op en we zetten hem klaar voor een proefrit.
= 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

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: VDNS Kia Helmond | Tel: 0492 588 970 | info@vdns-kia.nl

