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Kia Niro e-Niro Premium 64kWh | Schuifdak |
Leder | Trekhaak
10/2019 - Elektrisch - Automaat

€ 35.700,-
Autogegevens

Merk, model: Kia Niro

Uitvoering: e-Niro Premium 64kWh |...

Kenteken: R-691-FP

Kilometerstand: 43.277 km

Bouwjaar: 10/2019

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Elektrisch

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.712 kg

Motor: 204 pk (150 kW)

Kleur: Galaxy Black (zwart)

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

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, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 395 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Actieradius: 455 km
Acceleratie (0-100): 7,8 s
Topsnelheid: 167 km/u

Milieu en verbruik
Elektriciteitsverbruik op de snelweg: 159 kWh/100km
Energielabel: A

Historie
Aantal eigenaren: 1
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
Leaseprijs: € 454 p/m (financial lease, informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden)

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (12 maanden)

Overige informatie
Actieradius enkel stad (WLTP): 615 km

Prijs incl. verkooppakket 4 (BOVAG-garantie) is € 36.995,-.

Elektrisch rijden is een onvergelijkbare beleving. Ervaar het zelf met deze Kia e-Niro. Fiscaal aantrekkelijk
is de elektromotor, waarmee u niet alleen stil maar ook uitermate pittig kunt rijden. Deze goed
onderhouden auto is van de eerste eigenaar. De krachtige motor geeft deze Kia uitstekende prestaties.
Maximaal comfort en stijl krijgt u dankzij het lederen interieur. Stoelverwarming hoort ook bij de uitrusting
van deze auto. Beknibbelen op comfort is er niet bij met deze Kia e-Niro. Hij is zelfs voorzien van een
verwarmd stuurwiel! Deze Kia e-Niro is niet zuinig met comfort. Wat dacht u van een verwarmde
achterbank? 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 zijn aan boord.

Het high performance audiosysteem staat garant voor een levendige en krachtige muziekweergave. Voor
een storingvrije radio-ontvangst zorgt de ingebouwde DAB-ontvanger. Met een druk op de knop verandert
u het volume of het zenderstation met de audiobediening op het stuurwiel. Het full map navigatiesysteem
brengt u soepel en vlot naar uw bestemming. Onderweg laadt u uw smartphone snoerloos op met behulp
van de draadloze oplaadmogelijkheid voor telefoons. Bij de luxe van deze auto hoort ook electronic climate
control. Soepel inparkeren in de krapste parkeervakken. De achteruitrijcamera maakt het mogelijk. De auto
neemt u werk uit handen doordat hij zelf veel in de gaten houdt. Een regensensor en een automatisch
inschakelbare verlichting nemen waar wanneer de ruitenwissers en het licht aan moeten. Een druk op de
knop en starten maar! Dat kan dankzij keyless start.

Geavanceerde veiligheidssystemen kijken tijdens elke rit met u mee en schatten continu de risico?s in.
Forward collision warning is een automatisch waarschuwingssysteem dat direct in werking treedt bij gevaar
voor een kop-staartbotsing. Op lange ritten voorkomt de vermoeidheidsassistent dat uw concentratie
afneemt. Voorzien van het Lane-keeping systeem. Ofwel: blijf automatisch in je baan. In deze Kia vinden
we verder een autonoom remsysteem en dodehoekdetectie

Bent u geïnteresseerd in deze elektrische auto? Neem dan nu contact met ons op.

= Bedrijfsinformatie =

Stuur de foto's van uw inruilauto naar ons WhatsApp nummer 06-22055070 (alleen WhatsApp).

Kijk op www.vanrijswijkautos.nl voor een volledige omschrijving + 360 graden foto's of download onze
APP!

Wij zijn een BOVAG autobedrijf en leveren uitsluitend auto's van dealerkwaliteit. Onze auto's zijn voorzien
van een onderhoudshistorie zodat alles is te verifiëren.

Voor Financial Lease en financiering, www.vra-lease.nl.
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Bovenstaande informatie is met zorg opgesteld, maar daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Type-, zet- en spelfouten zijn dan ook voorbehouden.

Aanbieder
Autobedrijf A. van Rijswijk
Zoutendijk 2
4264 KH Veen

Tel: 0416 319 900
E-mail: verkoop@vanrijswijkautos.nl


