Kia Soul e-Soul ExecutiveLine 64kWh Nl-AUTO
1e Eigenaar 0492-588951 ac 40.950
01/2020 - Elektrisch - Automaat

€ 40.950,Autogegevens
Merk, model:

Kia Soul

Uitvoering:

e-Soul ExecutiveLine 6...

Kenteken:

H-984-FN

Kilometerstand: 6.588 km
Bouwjaar:

01/2020

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.657 kg

Kleur:

Grijs

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Leder

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Elektrisch
verstelbare bestuurdersstoel, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
i.v.m. de maatregelen rondom het corona virus zijn wij tot en met 19 Januari alleen online geopend. Wij
bieden verschillende mogelijkheden zoals een bezichtiging via face time, taxatie + financieelvoorstel op
afstand en levering op locatie door heel Nederland. Bel voor de mogelijkheden 0492-588958 of mail naar
marlon@vdns-kia.nl
Ruim en economisch, dat is de Kia e-Soul. Dit exemplaar is van het bouwjaar 2020 en heeft een
kilometerstand van 2115. Een krachtige motor geeft deze auto zijn sportieve prestaties. De lederen
bekleding geeft het interieur een rijke en luxe uitstraling. Ook in de winter en als het koud is, hebt u het
snel weer warm dankzij de stoelverwarming in deze auto. Bij de uitrusting van deze Kia horen onder meer
17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, led-achterlichten, elektrisch
bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
Het high performance audiosysteem met dab-ontvangst en het full map navigatiesysteem bedient u veilig
met knoppen op het stuurwiel of met gesproken commando's. Connected drive services verbindt uw
smartphone draadloos met het audiosysteem. Het comfort wordt verhoogd door de aanwezige electronic
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climate control. Met de achteruitrijcamera ziet u precies wat er achter de auto gebeurt. De automatisch
inschakelbare verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de
ruitenwissers worden ingeschakeld. De adaptive cruise control helpt u tijdens elke rit om afstand te houden
van uw voorliggers. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. Natuurlijk behoren head-up display,
sportstuur met schakelpaddels en automatisch dimmende binnenspiegel ook tot de uitrusting van deze
complete auto.
In deze auto zijn verschillende technologieën aanwezig die voor u het verkeer en de omgeving in de gaten
houden en die desnoods ook kunnen remmen of bijsturen. Forward collision warning waarschuwt bij een
dreigende aanrijding met een voorligger. Hill hold control voorkomt dat de auto achteruit rolt op een
helling. Het systeem werkt als een automatische handrem die in- en uitschakelt als u dat wenst. Wanneer u
onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt, geeft lane assist een waarschuwingssignaal. Dankzij
veiligheidsvoorzieningen als autonoom remsysteem en dodehoekdetectie, bent u steeds veilig onderweg.
Als u meer wilt weten over deze Kia, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?
= Bedrijfsinformatie =
VDNS-KIA is al jaren een begrip in Helmond en omstreken. in 2017 is VDNS-KIA wederom verkozen tot
Platinum Prestige Dealer en Dealer of the Year. De showroom van VDNS Helmond is maar liefst 8.000 m2
groot. Hier vindt u naast de nieuwe Kia en Suzuki modellen zo'n 300 occasions. Daar zit vast iets voor u
tussen! U bent van harte welkom in Onze showroom, wij zijn Maandag tot en met Donderdag geopend van
09:00 tot 18:00 op Vrijdag tot 19:00 uur en op Zaterdag van 10:00 tot 17:00.

Aanbieder
VDNS Kia Helmond
Varenschut 21d
5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 970
E-mail: info@vdns-kia.nl
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