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Kia Niro e-Niro ExecutiveLine 39.2kWh | Leder |
Climate | Cruise | info Sven 0492588980 i
02/2019 - Elektrisch - Automaat

€ 33.945,-
Autogegevens

Merk, model: Kia Niro

Uitvoering: e-Niro ExecutiveLine 3...

Kenteken: H-534-PK

Kilometerstand: 14.566 km

Bouwjaar: 02/2019

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.712 kg

Kleur: Rood

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: BOVAG

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

Bijzonderheden
info Sven 06-20210707

Sportieve prestaties zonder motorgeluid. Ervaar de stille kracht van elektrisch rijden met deze Kia e-Niro.
Met de elektromotor rijdt u stil en snel de toekomst in. Maar ook schoon en zuinig. De krachtige motor
geeft deze Kia uitstekende prestaties. Niets geeft meer gevoel van luxe en comfort dan een lederen
interieur. Ook dat is hier meegeleverd U past de stoelen moeiteloos aan, ze zijn elektrisch in te stellen en
hebben bovendien een geheugen. Geen gekleum meer in de koude dagen. Het verwarmd stuurwiel voelt
als een weldaad na het ijskrabben. Waarom zou je alleen voorin behaaglijk mogen zitten? Daarom is er óók
een verwarmde achterbank. Bij de zeer complete uitrusting van deze auto behoren ook 17 inch
lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, verstelbare lendensteunen,
metallic lak, elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels en
led-dagrijverlichting.

Elk genre muziek komt tot z'n recht. Het high performance audiosysteem is perfect in te regelen op uw
smaak! Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste
geluidskwaliteit. Harder en zachter met een druk op de knop: de audiobediening op het stuurwiel maakt het
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mogelijk. Er is geen bestemming die het aanwezige full map navigatiesysteem niet kent. Dat rijdt lekker!
Door de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons bent u verlost van kabels en snoertjes. Het opladen
gaat simpel door de smartphone in de speciale houder te plaatsen. De auto is ook uitgevoerd met electronic
climate control. Wat een gemak, die achteruitrijcamera. Alles in beeld zonder capriolen. Om de veiligheid
onderweg te verhogen, heeft deze Kia zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor
aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de ruitenwissers kan inschakelen. Ook is de auto voorzien van
adaptive cruise control. Heeft u de elektronische token op zak, dan herkent deze auto z?n baasje en de
keyless start zorgt dat een druk op de startknop voldoende is. Geen sleutel meer nodig!

U geniet nog meer van het rijden met uw Kia omdat u wordt beschermd door intelligente
veiligheidssystemen. Mindert een voorligger onverwachts te veel vaart, dan komt de forward collision
warning in actie en waarschuwt meteen. Een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in deze auto is de
vermoeidheidsherkenning, die waarneemt wanneer de bestuurder tekenen van vermoeidheid vertoont. Met
het Lane-keeping systeem komt u nooit per ongeluk buiten de rijstrook. Dankzij veiligheidsvoorzieningen
als autonoom remsysteem en dodehoekdetectie, bent u steeds veilig onderweg.

Misschien wilt u eerst een afspraak maken om te beleven waarom elektrisch rijden de toekomst heeft.
Natuurlijk! Neem contact op en maak een proefrit! info Sven 06-20210707

= 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


