
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Auto Keijzers | Tel: 055 357 4370 | sales@autokeijzers.nl

Kia Ceed 1.6 T-GDi GT Panodak Navi Leer
Camera Keyless 204PK! DAB+ 2e Pinksterdag
open!
03/2018 - Benzine - Handgeschakeld

€ 21.900,-
Autogegevens

Merk, model: Kia Ceed

Uitvoering: 1.6 T-GDi GT Panodak N...

Kilometerstand: 91.100 km

Bouwjaar: 03/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.282 kg

Motor: 1.591 cc, 204 pk (150 kW)

Kleur: Licht wit

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/alcantara

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas,
Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Sportstoelen, Stoelverwarming
voor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak, Xenon verlichting

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 265 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 53 liter
Acceleratie (0-100): 7,6 s
Topsnelheid: 230 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,7 l/100km (1 op 10,3)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
Energielabel: G
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 219 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantie: 6 Maanden volledige Auto Keijzers garantie

Tip: voor meer foto's, bekijk onze website! www.autokeijzers.nl

Kilometer na kilometer, bocht na bocht levert deze Kia cee'd de beste rijprestaties. Hij heeft een
benzinemotor en een handgeschakelde versnellingsbak. Houdt u van een luxe uitstraling? Dan is het
lederen interieur een heel aantrekkelijke extra! ?s Winters komen de verwarmbare voorstoelen heerlijk van
pas. De sportstoelen zorgen voor een strak uiterlijk én een uitstekende zitsteun. Het elektrisch bediende
panoramadak zorgt voor maximale lichtinval en frisse lucht in het interieur. Nooit meer koude handen of
koude vingers in de auto. Stuurverwarming zorgt ervoor dat het stuur behaaglijk warm aanvoelt. Met de
krachtige xenonverlichting heeft u optimaal zicht in het donker. Ook extra getint glas, led-achterlichten,
verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels,
led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank zijn aan boord.

Onderweg luistert u naar het audio-installatiesysteem terwijl het navigatiesysteem u naar uw reisdoel
begeleidt. Bent u daar eenmaal aangekomen, dan zorgt de achteruitrijcamera ervoor dat u de auto soepel
inparkeert. Nooit meer te warm of te koud. De automatische airconditioning zorgt altijd voor de
temperatuur die u kiest. De elektronische systemen in deze Kia helpen u actief om comfortabeler te rijden.
Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de
gaten. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren achter die voorkomen dat u andere voertuigen
raakt. De achteropkomend verkeer waarschuwing bewaakt de afstand tot achterliggers en geeft een signaal
als er te weinig ruimte is. Met de cruise control kunt u zorgen dat u op die rechte stukken toch uit beeld
blijft bij de flitsers.

Het rijden met deze Kia wordt nog meer ontspannen dankzij de innovatieve technieken die onderweg over
uw veiligheid waken. Wanneer u hard moet remmen, is elke decimeter verkorting van de remweg
essentieel. Voor extra remkracht zorgt dan de Brake Assist.

Tevens wordt deze auto geleverd met het tellerrapport van Nationale Autopas. U bent nieuwsgierig? Bel of
mail ons dan direct om een proefrit te reserveren.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

Tel: 055 357 4370
E-mail: sales@autokeijzers.nl


