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Kia Sportage 1.6 GDI DynamicLine Navi
03/2017 - Benzine - Handgeschakeld

€ 18.350,-
Autogegevens

Merk, model: Kia Sportage

Uitvoering: 1.6 GDI DynamicLine Na...

Kenteken: NP-158-Z

Kilometerstand: 90.454 km

Bouwjaar: 03/2017

BTW/marge: BTW

Carrosserie: SUV

Brandstof: Benzine

Transmissie: Handgeschakeld

Gewicht: 1.354 kg

Motor: 1.591 cc, 132 pk (97 kW)

Kleur: (wd) casa white s (Wit...

Laksoort: Basis/uni

Bekleding: Stof

Garantie: Fabrieksgarantie

100%
Onderhouden: Ja

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, Lichtmetalen velgen, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie

Technische informatie
Koppel: 164 Nm
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Tankinhoud: 62 liter
Acceleratie (0-100): 11,5 s
Topsnelheid: 182 km/u

Milieu en 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)
Fijnstofuitstoot: 1,1 mg/km
Energielabel: D

Historie
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100% Onderhouden: Ja (kwaliteitslabel aanwezig)

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 194 - € 220 per kwartaal

Beschikbare afleverpakketten:
- Basispakket (inbegrepen): Dit afleverpakket bevat: Geldige APK, Kia Internationale Wegenhulp (Basis),
RDW-leges, Wettelijke garantie
- Kia Top Selectie pakket (€ 599 meerprijs): Dit bestaat uit: afleverbeurt volgens schema, nieuwe apk,
fabrieksgarantie, poetsbeurt, volle tank brandstof, KIW pas(pechhulp) en Family card, 105 punten check en
Nap pas voor een gegarandeerde kilometerstand.
Dit afleverpakket bevat (in plaats van afleverpakket "Basispakket"): Kia Certified Used

Nog meer zekerheid en service? Naast het Kia Top Selectie garantiepakket bieden wij u optioneel ons
complete afleverpakket aan voor eenmalig €599.-
Dit pakket omvat:

- 1 jaar BOVAG garantie op occasions vanaf € 4.500,-
- APK - minimaal 1 jaar geldig
- Onderhoudsbeurt volgens schema fabrikant
- Uitgebreide aflever-inspectiebeurt
- Pech-hulp service 1 jaar
- Brandstof - minimaal halve tank
- Volledig van binnen en buiten gereinigde auto bij aflevering.

Vragen of een bezichtiging en/of proefrit plannen? Bel of mail direct ons deskundige verkoopteam op
030-6882056  of mail naar  verkoop@kia-wolters.nl
Advertenties onder voorbehoud van druk-, type- en spelfouten.

Kia Wolters is dè Kia-dealer in IJsselstein en omstreken. Wij nodigen u  graag uit om de Kia-modellen te
komen bewonderen in onze showroom en uiteraard kunt u altijd in zowel de nieuwe Kia-modellen als de
occasions een vrijblijvende proefrit maken. Ook bent u van harte welkom in onze moderne werkplaats,
waar onze goed opgeleide werkplaatsmedewerkers voor u  klaar staan. Voor onderhoud, APK keuring of
een onverhoopte reparatie aan uw Kia bent  u bij ons aan het juiste adres.

Wij zien u  graag terug in onze vestiging in Ijsselstein!

Aanbieder
Autobedrijf Wolters B.V.
Einsteinweg 10
3404 LK IJsselstein

Tel: 030 688 2056
E-mail: info@kia-wolters.nl


