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Kia Picanto 1.2 CVVT SportsLine Leer
Stoelverwarming Radio/CD Clima Airco 2e
Pinksterdag ope
05/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 9.900,-
Autogegevens

Merk, model: Kia Picanto

Uitvoering: 1.2 CVVT SportsLine Le...

Kenteken: L-556-SG

Kilometerstand: 32.449 km

Bouwjaar: 05/2016

BTW/marge: Marge

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 908 kg

Motor: 1.248 cc, 86 pk (63 kW)

Kleur: Donker zwart

Laksoort: Metallic

Bekleding: Leder

Garantie: Garantie

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale deurvergrendeling,
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Parkeersensor, Stuurbekrachtiging, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 120 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 35 liter
Acceleratie (0-100): 11,9 s
Topsnelheid: 175 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5,9 l/100km (1 op 16,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,8 l/100km (1 op 26,3)
Energielabel: C
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Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 79 - € 88 per kwartaal
Leaseprijs: € 99 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

De Koreaanse autofabrikanten staan erom bekend dat ze auto?s bouwen van geweldige kwaliteit. Op de
teller van deze auto staat slechts 32449 kilometer. Met zijn pittige motor stuurt u deze auto vlot door het
verkeer heen. De stoelen zijn verwarmd en bieden ook in winterse kou een comfortabele zit. Bij deze Kia
Picanto is aan alles gedacht, tot en met een verwarmd stuurwiel aan toe. Tot de uitrusting van deze Kia
behoren ook 15 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, LED-achterlichten, elektrisch bediende ramen,
elektrisch inklapbare buitenspiegels en LED-dagrijverlichting.

Met de electronic climate control selecteert u de gewenste temperatuur. Het systeem doet de rest. Een
plekje vinden in de binnenstad is één, inparkeren is twee. Voor dat laatste heeft deze Kia Picanto prima
parkeersensoren die u een handje helpen.

Zoals u mag verwachten van deze Kia Picanto is hij uitgerust met een reeks aan actieve
veiligheidssystemen. Bij een gevaarlijke situatie is remmen essentieel. De Brake Assist haalt het maximum
uit de remcapaciteiten van deze Kia Picanto.

Interesse voor deze Kia Picanto? Kom 'm dan van dichtbij bekijken. We maken graag een afspraak.

Aanbieder
Auto Keijzers
Sleutelbloemstraat 29
7322 AJ Apeldoorn

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


