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Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine Navigatie
Camera ClimateControl 18"LM TGW 1300 KG! 2e
03/2019 - Hybride - Automaat

€ 22.949,-
Autogegevens

Merk, model: Kia Niro

Uitvoering: 1.6 GDi Hybrid Dynamic...

Kenteken: R-135-NJ

Kilometerstand: 66.114 km

Bouwjaar: 03/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Hybride

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.390 kg

Motor: 1.580 cc, 150 pk (110 kW)

Kleur: Donker blauw

Laksoort: Metallic

Bekleding: Half leder/stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Metallic lak, Mistlampen voor,
Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Gecombineerd vermogen: 110 kW (150 PK)
Vermogen elektromotor(en): 32 kW (44 PK)
Vermogen brandstofmotor: 110 kW (150 PK)
Koppel: 265 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 45 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 11,5 s
Topsnelheid: 162 km/u

Milieu
Energielabel: A
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Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 186 - € 211 per kwartaal

Plaats voor vijf personen of genoeg plek voor uw aankopen bij de bouwmarkt, de veelzijdige Kia Niro biedt
het allemaal. Dit ruimtewonder is van het bouwjaar 2019 en heeft 66114 kilometer op de teller staan. Een
viercilinder motor en een automatische transmissie verzorgen de aandrijving van deze SUV. U wordt in
deze auto ook getrakteerd op aluminium dakrailing, led-achterlichten, metallic lak, elektrisch bedienbare
ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare
achterbank.

Het full map navigatiesysteem en het audiosysteem (met DAB-ontvangst!) bedient u met knoppen op het
stuur. Dankzij electronic climate control is het interieur behaaglijk warm of verfrissend koel. Het luxeniveau
in deze Kia is niet alleen gericht op comfort, maar ook op uw veiligheid. Tal van sensoren helpen u om de
omgeving in de gaten te houden. De automatisch inschakelbare verlichting zorgt dat automatisch de
verlichting wordt ingeschakeld als het donker wordt, wat bijvoorbeeld in tunnels erg handig is. De
regensensor zet de ruitenwissers aan zonder dat u eraan hoeft te denken. En dan zijn er ook nog
parkeersensoren achter die u helpen om veilig en schadevrij in te parkeren. De cruise control zorgt voor
zorgeloos, ontspannen en zuinig rijgedrag. Extra opties op deze auto zijn: verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.

Zoals u mag verwachten van deze Kia Niro is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen.
Brake assist verhoogt de remdruk in een noodsituatie zodat u sneller stil staat. De sensoren kijken vooruit
en de lane assist waarschuwt als u ongecontroleerd van baan wisselt.

Wij leveren deze auto aan u met Bovag Garantie. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u deze Kia wilt
aanschaffen. Wacht daar dan niet mee en reserveer hem nu direct. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact
met u op om de aflevering te bespreken.

= Bedrijfsinformatie =

De door ons genoemde communicatieadviesprijzen zijn inclusief onvermijdbare kosten nodig voor levering
van de auto. Optionele pakketten of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen
desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Bij Autobedrijf Boks heeft u keuze uit meer dan 250 occasions. Heeft u een auto in te ruilen? Ga dan naar
onze website: http://www.autobedrijfboks/occasions en vindt uw nieuwe auto. Binnen 1 werkdag krijgt u
een offerte op maat.

Heeft u een eigen bedrijf? Weleens over financial lease nagedacht? Voor meer informatie hierover ga naar
http://www.financialleaseapeldoorn.nl Ook voor ZZP zeer aantrekkelijke tarieven en acceptatie
voorwaarden.

Aanbieder
Autobedrijf Boks
Laan van de Dierenriem 51
7324 AB Apeldoorn

Tel: 055 360 3050
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