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Kia Sportage 1.6 T-GDI 4WD DynamicLine LEER
STOELVERWARMING 19"LMV CAMERA KEYLESS
2xPDC NAVI
05/2018 - Benzine - Automaat

€ 26.390,-
Autogegevens

Merk, model: Kia Sportage

Uitvoering: 1.6 T-GDI 4WD DynamicL...

Kenteken: P-005-NP

Kilometerstand: 55.725 km

Bouwjaar: 05/2018

BTW/marge: Marge

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Automaat

Gewicht: 1.509 kg

Motor: 1.591 cc, 177 pk (130 kW)

Kleur: Rood

Laksoort: Metallic

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, Lederen bekleding, Lichtmetalen
velgen, Metallic lak, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Stoelverwarming voor, Trekhaak

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 265 Nm
Transmissie: 7 versnellingen, Automaat
Tankinhoud: 62 liter
Aandrijving: Vierwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 9,1 s
Topsnelheid: 201 km/u

Milieu en verbruik
Brandstofverbruik in de stad: 9,2 l/100km (1 op 10,9)
Brandstofverbruik op de snelweg: 6,5 l/100km (1 op 15,4)
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Fijnstofuitstoot: 1,9 mg/km
Energielabel: F

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 217 - € 246 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 auto?s van de Koreaanse fabrikanten zijn tegelijk doordacht, dynamisch en degelijk. Neem alleen al
deze Kia Sportage van het bouwjaar 2018. Deze auto heeft een kilometerstand van 55725. De aandrijving
van deze Kia wordt verzorgd door een viercilinder benzinemotor en een automatische transmissie. Deze
auto staat extra stevig op de wielen onder alle omstandigheden dankzij de vierwielaandrijving. Stijl en
comfort krijg je erbij in de vorm van een fraai lederen interieur. Ga samen met uw bijrijder lekker zitten in
de verwarmbare voorstoelen. Tot de uitrusting behoren ook 17 inch lichtmetalen velgen, trailer assistent,
aluminium dakrailing, extra getint glas, LED-achterlichten, verstelbare lendensteunen, metallic lak,
elektrisch bediende ramen, elektrisch inklapbare buitenspiegels, LED-dagrijverlichting en in delen
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neerklapbare achterbank.

Een goede veiligheidsvoorziening is de stuurbediening voor belangrijke functies. De auto is natuurlijk
voorzien van een full map navigatiesysteem en het audiosysteem biedt glasheldere geluidskwaliteit dankzij
DAB-ontvangst. Natuurlijk is er ook electronic climate control aanwezig. De automatisch inschakelbare
verlichting en regensensor zorgen dat onderweg automatisch de verlichting en de ruitenwissers worden
ingeschakeld. Dankzij de parkeersensoren achter kunt u met een gerust hart in de kleinste gaatjes
inparkeren. Daarmee nemen ze u veel werk uit handen. De voordelen van de aanwezige cruise control
hoeven we niet uit te leggen. Een mooie, constante snelheid - niet te snel, niet te langzaam. Precies goed.
Met verstelbaar stuur, automatisch dimmende binnenspiegel en centrale deurvergrendeling met
afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.

In de Kia Sportage heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. In het instrumentarium kunt u
bovendien de verkeersborden zien die u onderweg tegenkomt. Zo helpt deze Kia u om veiliger te rijden.
Het Lane-keeping systeem zorgt dat u mooi binnen de lijntjes blijft. Ongemerkt buiten de rijstrook komen
is er niet meer bij.

Als u meer wilt weten over deze auto, dan vertellen we u dat graag. Belt of mailt u ons vandaag nog?

Aanbieder
Autobedrijf Schoenmakers
Heuvelberg 9
5469 NM Erp

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


