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Kia Picanto 1.0 CVVT EconomyPlusLine Geen
import/ 1 Eigenaar/ Airco/ 5 Deurs/ USB/ El
pakket
06/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 9.300,-
Autogegevens

Merk, model: Kia Picanto

Uitvoering: 1.0 CVVT EconomyPlusLi...

Kenteken: PB-837-Z

Kilometerstand: 33.572 km

Bouwjaar: 06/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: Hatchback

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 830 kg

Motor: 998 cc, 67 pk (49 kW)

Kleur: Wit

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: onbekend

Opties en accessoires
ABS, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale deurvergrendeling, Centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare
voorportierramen

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 96 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 35 liter
Acceleratie (0-100): 14,5 s
Topsnelheid: 158 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 5 l/100km (1 op 20,0)
Brandstofverbruik op de snelweg: 3,4 l/100km (1 op 29,4)
Energielabel: B
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Onderhoud, historie en staat
Aantal eigenaren: 2
Aantal sleutels: 2

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 58 - € 65 per kwartaal

Garantie
Garantielabel: Autotrust garantie (6 maanden)

Beschikbare afleverpakketten:
- BOVAG Afleverbeurt (zonder meerprijs): De deelnemer garandeert dat het betreffende geadverteerde
voertuig wordt afgeleverd met een correct uitgevoerde BOVAG afleverbeurt. Deze afleverbeurt garandeert,
op het moment dat het deelnemerscontract wordt ondertekend, de navolgende punten: o Distributieriem
minimaal 10.000 km onderhoudsvrij o Zomer / all season banden minimaal 2,5 mm profiel (indien
afgeleverd op winterbanden dan minimaal 5,5 mm profiel) o Minimaal 6 maanden apk o Minimaal 6
maanden of 6.000 km onderhoudsbeurt vrij (wat het eerst komt is bepalend).
- BOVAG 40-puntencheck (zonder meerprijs):
https://mijn.bovag.nl/downloads/ondernemerschap/viabovag-nl/checklist40puntencheck.pdf

Omdat ze auto?s bouwen van hoge kwaliteit, hebben de Koreaanse automerken zich een goede reputatie
verworven in Europa. Deze Kia heeft slechts 33572 kilometer gelopen, het bouwjaar is 2017. Met zijn
benzinemotor en handgeschakelde vijfversnellingsbak is dit een prima auto voor nog vele kilometers.
Verder is de Kia uitgerust met: elektrisch bedienbare ramen voor en buitenspiegels in carrosseriekleur.

Allicht is er in deze auto ook airconditioning.

Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas.
Belangstelling? Bel ons en we leggen de sleutels klaar voor een proefrondje.

= Bedrijfsinformatie =

Fortis Automotive is een BOVAG-dealer met een zorgvuldig geselecteerde voorraad scherp geprijsde
kwaliteitsoccasions, met gegarandeerde kilometerstanden. Wij bieden onze auto's aan exclusief
afleverpakket. Vanzelfsprekend ruilen wij uw huidige auto ook graag in. Staat de gewenste auto er niet
tussen, dan kunnen wij u ook adviseren over de aanschaf van een importauto. Voor zowel particuliere als
zakelijke klanten hebben wij diverse lease- en financieringsmogelijkheden.

Aanbieder
Fortis Automotive
Watergoorweg 90-92
3861 MA Nijkerk

Tel: 033 303 0264
E-mail: info@fortisautomotive.nl


