Kia Niro e-Niro DynamicLine 64kWh Lease vanaf
ac 359,- pm Info Marlon 0492-588958
2021 - Elektrisch - Automaat

€ 36.995,Autogegevens
Merk, model:

Kia Niro

Uitvoering:

e-Niro DynamicLine 64k...

Kilometerstand: 1 km
Bouwjaar:

2021

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.712 kg

Kleur:

Wit

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

Stof

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

Bijzonderheden
Dit betreft een nieuwe auto geheel rijklaar. Prijs is incl. vooraftrek EV Bonus. leverbaar in meerderen
kleuren en uitvoering. Bel voor meer info 0492-588958 of marlon@vdns-kia.nl
Hij is sportief en avontuurlijk, maar hij brengt u ook met het grootste gemak door druk verkeer. Een
krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. Het comfort van de stoelverwarming geeft in
koude dagen nét dat beetje extra. Ook 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing,
led-achterlichten, verstelbare lendensteunen, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare
buitenspiegels en led-dagrijverlichting horen tot de voorzieningen op deze auto.
De bediening van het audio-installatiesysteem en het full map navigatiesysteem gebeurt met knoppen op
het stuur. De audio is overigens voorzien van dab-radio voor een altijd heldere ontvangst. De electronic
climate control zorgt voor een behaaglijk klimaat in de auto. 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, de adaptive cruise control past uw snelheid aan ten opzichte van
uw voorligger. En bij het parkeren zijn het de parkeersensoren achter die voorkomen dat u andere
voertuigen raakt. De uitrusting van deze auto is met sportstuur met schakelpaddels en automatisch
dimmende binnenspiegel behoorlijk compleet.
U geniet nog meer van het rijden met uw Kia omdat u wordt beschermd door intelligente
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

veiligheidssystemen. In een noodsituatie waarschuwt forward collision warning bij een dreigende aanrijding
met een voorligger. Met de vermoeidheidsassistent bent u ook op lange ritten veilig op pad. Het systeem
geeft een waarschuwing zodra het tijd is voor een pauze. De hill hold control schakelt zichzelf automatisch
in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg.
Wilt u met deze Kia e-Niro een proefrit maken? Bel of mail ons dan nu voor een afspraak.
= 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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