Kia Sportage 1.6 GDI First Edition
09/2016 - Benzine - Handgeschakeld

€ 17.450,Autogegevens
Merk, model:

Kia Sportage

Uitvoering:

1.6 GDI First Edition

Kenteken:

PG-107-G

Kilometerstand: 94.349 km
Bouwjaar:

09/2016

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.354 kg

Motor:

1.591 cc, 132 pk (97 kW)

Kleur:

Wit

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Stof

Garantie:

BOVAG

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Audiosysteem, Automatic climate control, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen velgen, Metallic lak,
Navigatiesysteem, Parkeersensor, Traction control

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Bandenmaat: 215/70 R16
Acceleratie (0-100): 11,5 s
Topsnelheid: 182 km/u
Verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 7,9 l/100km (1 op 12,7)
Brandstofverbruik op de snelweg: 5,4 l/100km (1 op 18,5)
Staat
Aantal sleutels: 2 (2 handzenders)
Financiële informatie
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: Bosch Car Service Mebo | Tel: 0475 440 770 | info@autocentermebo.nl

Motorrijtuigenbelasting: € 186 - € 211 per kwartaal
Garantie
Aanvullende garantielabels: Autotrust garantie
BOVAG 40-Puntencheck: Ja
BOVAG Afleverbeurt: Ja
Garantie: Bosch Best Car Selection (12 maanden)
Afleverpakketten
Inbegrepen afleverpakket: Afleverpakket (2): Al onze occasions boven de € 4500,00 worden geleverd met
een half jaar "Bovag garantie" en het tweede gedeelte van het jaar met een "Autotrust garantie" zodat u
een jaar lang onbezocht kunt auto rijden.
Dit afleverpakket bevat: BOVAG garantie (12 maanden); BOVAG 40-Puntencheck; BOVAG Afleverbeurt;
Autotrust garantie; Bosch Best Car Selection (12 maanden)
De auto's van de Koreaanse fabrikanten zijn tegelijk doordacht, dynamisch en degelijk. De aandrijving van
deze Kia wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Natuurlijk
behoren 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, extra getint glas, metallic lak, verwarmde
ruitensproeiers, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch bedienbare en verwarmde buitenspiegels en
led-dagrijverlichting ook tot de uitrusting van deze complete auto.
De dab-ontvanger zorgt voor een ruime keuze uit digitale radiozenders en een kristalheldere
geluidsweergave. Altijd twee handen aan het stuur, wel zo veilig en gemakkelijk. Ook daaraan is gedacht,
met de audiobediening op het stuur. Prettig, altijd weten waar je moet zijn en hoe lang de rit nog duurt met
het navigatiesysteem. Met electronic climate control hoeft u alleen de gewenste temperatuur in te stellen.
Het systeem doet de rest. Een handige optie is de achteruitrijcamera. Achteruitrijden, inparkeren en
manoeuvreren gaat gemakkelijker dan ooit. De elektronische systemen in deze Kia helpen u actief om
comfortabeler te rijden. Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de
omstandigheden onderweg in de gaten. De cruise control heeft een feilloos geheugen. Als u even vaart
heeft geminderd, bent u na één klik weer op de oude snelheid. En deze auto heeft ook lederen stuur,
automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening als standaard
uitrusting.
In de Kia Sportage heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Bij de veiligheidssystemen van
deze Kia hoort ook de verkeersbord-detectie. Die leest tijdens het rijden als het ware met u mee en
attendeert u op de significante verkeersborden langs en boven de weg. Brake assist herkent een
noodsituatie en voert de remdruk op om de remweg te verkorten. De hill hold control schakelt zichzelf
automatisch in en uit op een helling. Zo rijdt u zelfs op de steilste wegen soepel weg. Lane assist
waarschuwt als u onbedoeld van rijbaan wisselt.
U bent van harte welkom om deze auto te komen bekijken, neemt u snel contact met ons op?
= Bedrijfsinformatie =
MEDEDELING!!! Ondanks de grote zorg die wij besteden aan het verstrekken van de juiste gegevens bij
onze occasions, kan het toch voorkomen dat er door het gebruik van externe dataleveranciers onjuistheden
vermeld staan, onze excuses hiervoor. Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbieder
Bosch Car Service Mebo
Bevelantstraat 20a
6088 PB Roggel
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Meer informatie en contact: Bosch Car Service Mebo | Tel: 0475 440 770 | info@autocentermebo.nl

Tel: 0475 440 770
E-mail: info@autocentermebo.nl
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