
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Autobedrijf Schoenmakers | Tel: 0492 351 030 | verkoop@schoenmakersautos.nl

Kia Sorento 2.2 CRDi BusinessLine PANO
TREKHAAK CAMERA 1e-EIGENAAR NAVI CRUISE
17"LMV + ZEER
06/2014 - Diesel - Automaat

€ 23.645,-
Autogegevens

Merk, model: Kia Sorento

Uitvoering: 2.2 CRDi BusinessLine ...

Kenteken: 8-TXD-46

Kilometerstand: 76.491 km

Bouwjaar: 06/2014

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Diesel

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.723 kg

Motor: 2.199 cc, 197 pk (145 kW)

Kleur: Grijs

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Centrale deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control,
Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch verstelbare
bestuurdersstoel, Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 437 Nm
Transmissie: 6 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 70 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,7 s
Topsnelheid: 190 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 8,7 l/100km (1 op 11,5)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,1 l/100km (1 op 19,6)
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Fijnstofuitstoot: 0,1 mg/km
Energielabel: F

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 513 - € 548 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Scherpe deal prijs (inbegrepen):
- Pakket 1 (€ 295 meerprijs): 

- 1 Maand garantie op motor er versnellingsbak
- Minimaal 6 maanden APK
- Algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie)
- Pakket 2 (€ 495 meerprijs): 

- 3 Maanden garantie op motor / versnellingsbak / airco
- Minimaal 6 maanden APK
- Kleine beurt + algehele controle (olie, vloeistoffen en remmen)
- Was en poetsbeurt
- Tenaamstelling nieuwe auto
- Vrijwaring inruilauto

Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): kleine beurt + algehele controle
+ minimaal 6 maanden APK ! (3 maanden garantie)
- Pakket 3 (€ 695 meerprijs): 
6 maanden volledige garantie
Grote onderhoudsbeurt
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): algehele controle, minimaal 6
maanden APK ! (1 maand garantie); Nieuwe APK
- Pakket 4 (€ 995 meerprijs): 
12 maanden Bovag garantie
Onderhoudsbeurt volgens fabrieksopgaaf
APK minimaal 6 maanden
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Scherpe deal prijs"): BOVAG garantie (12 maanden);
algehele controle, minimaal 6 maanden APK ! (1 maand garantie)

De Koreaanse autofabrikanten staan erom bekend dat ze auto?s bouwen van geweldige kwaliteit. Deze Kia
Sorento uit 2014 heeft 76491 kilometer op de teller staan. De aandrijving van deze Kia wordt verzorgd
door een viercilinder dieselmotor en een automatische transmissie. 's Winters op pad gaan kan een
behoorlijke uitdaging zijn. Daarom is deze Kia Sorento voorzien van weldadige verwarmbare voorstoelen.
Het interieur lijkt groter en ruimtelijker dankzij het elektrisch bedienbare glazen panoramadak. U wordt in
deze auto ook getrakteerd op 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas,
elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
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Het navigatiesysteem zorgt ervoor dat u snel en ontspannen op uw bestemming aankomt. Ook is de auto
voorzien van electronic climate control. De achteruitrijcamera maakt inparkeren gemakkelijker dan ooit.
Het hoort bij een intelligente auto als deze dat hij zelf in staat is om zijn omgeving in de gaten te houden.
Dat doet deze Kia met een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor. Lekker koersen op
een constante snelheid: daarvoor zorgt de cruise control. Natuurlijk behoren verstelbaar stuur, automatisch
dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening ook tot de uitrusting van
deze complete auto.

De auto is voorzien van een trekhaak en is een uitstekende caravantrekker. Zoals u mag verwachten van
deze Kia Sorento is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. Stilstaan op een aflopend
of schuin stuk weg? De hill hold control zorgt dat u probleemloos op uw plek blijft. En zodra u het gaspedaal
activeert, rijdt u zo weg.

Een proefrit levert het overtuigende bewijs. Bel nu!

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

Tel: 0492 351 030
E-mail: verkoop@schoenmakersautos.nl


