Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine Special
Grootbeeld Navigatie
06/2019 - Benzine - Handgeschakeld

€ 19.500,Autogegevens
Merk, model:

Kia Stonic

Uitvoering:

1.0 T-GDi DynamicLine ...

Kenteken:

H-539-GV

Kilometerstand: 7.048 km
Bouwjaar:

06/2019

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.080 kg

Motor:

998 cc, 101 pk (74 kW)

Kleur:

Geel

Laksoort:

Basis/uni

Bekleding:

onbekend

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Centrale
deurvergrendeling, Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, Cruise Control, Elektrisch
bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Getint glas, In hoogte verstelbaar stuur,
Lichtmetalen velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor, Startonderbreker,
Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Kia Stonic 1.0 T-GDi DynamicLine Special Grootbeeld Navigatie

-

Kenteken: H-539-GV
APK tot: 05-06-2023
Tellerstand: 7048 KM
Carrosserievorm: SUV
Aantal deuren: 5
Brandstofsoort: Benzine
Bouwjaar: 2019
Transmissie: Handgeschakeld
Kleur: geel
Kleurnaam: Geel-Zwart
Kleur interieur: zwart
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-

Interieurnaam: Stof
Motorinhoud: 998 cc
Aantal cilinders: 3
Motorcode: G3LC
Vermogen: 74 kW
Ledig gewicht: 1080 kg
Max. trekgewicht: 1000 kg
Aantal zitplaatsen: 5
Verbruik: 5.2 l/100 km
Lengte: 414 cm
BTW/Marge: BTW aftrekbaar, de prijs is inclusief BTW
Aantal sleutels: 2
Onderhoudshistorie aanwezig: Ja
Motorrijtuigenbelasting: 123
Fabrieksgarantie tot: 05-07-2026
Aantal maanden fabrieksgarantie: 72

Bijzondere opties & accessoires
- Middenarmsteun voor
Comfort
- Cruise control
Exterieur
-

Achterruitwisser
Bandenspanningscontrolesysteem
Buitenspiegel rechts
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Buitenspiegels verwarmbaar
Centrale deurvergrendeling
Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
Dagrijverlichting
Dakrails
Dimlichten automatisch
Getint glas
Koplampen adaptief
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
Lichtmetalen velgen 17"
Mistlampen voor
Parkeersensor achter
Sportvelgen

Infotainment
- AUX & / of USB ingang
- DAB ontvanger
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-

Multimedia-voorbereiding
Navigatiesysteem
Navigatiesysteem full map
Radio
Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
-

Achterbank in delen neerklapbaar
Airco
Armsteun voor
Audiobediening op het stuurwiel
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Bluetooth streaming
Elektrische ramen voor
Elektrische ramen voor en achter
Lederen stuurwiel en versnellingspook
Lichtsensor
Middenarmsteun voor
Stuur verstelbaar
Stuurbekrachtiging
Zonnekleppen met spiegelverlichting

Milieu
- Start/stop systeem
Overige
-

Alarm Klasse 1 startblokkering
Anti Blokkeer Systeem
Apple Carplay/Android Auto
Bestuurdersairbag
Bluetooth telefoonvoorbereiding
Elektronisch Stabiliteits Programma
Hoofd airbag(s) achter
Hoofd airbag(s) voor
Passagiersairbag
Zij airbag(s) voor

Veiligheid
-

Achteruitrijcamera
Alarm klasse 1(startblokkering)
Bandenspanningscontrolesysteem
Hill hold functie
Isofix

Financiële leaseprijs ?250,00 per maand Verkoopprijs 19.500,00
Met slimme techniek, een grote mate van degelijkheid en veel aandacht voor ruimte en comfort hebben de
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Koreaanse automerken in Europa een zeer goede reputatie verworven. Dat is ook te merken aan deze Kia
Stonic van 2019, die een tellerstand heeft van 10035 kilometer. Hij heeft een benzinemotor en een
handgeschakelde versnellingsbak. Tot de voorzieningen van deze auto behoren 17 inch lichtmetalen
velgen, aluminium dakrailing, warmtewerend glas, led-achterlichten, elektrisch bediende ramen, elektrisch
bedienbare en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting, in delen neerklapbare achterbank en
armsteun voorin.
U bedient het navigatiesysteem en het audiosysteem met dab-radio via knoppen op het stuur. Zo kunt u
steeds uw aandacht gericht houden op de weg. Muziek vanaf uw telefoon draadloos afspelen via de
autoradio? Met bluetooth met audiostreaming heeft u altijd uw favoriete muziek bij de hand.
Vanzelfsprekend is deze auto ook van airconditioning voorzien. Een handige optie is de achteruitrijcamera.
Achteruitrijden, inparkeren en manoeuvreren gaat gemakkelijker dan ooit. Met ingeschakelde cruise control
zit u ontspannen achter het stuur. Wat u ook in deze auto kunt vinden zijn lederen stuur en
versnellingspook, isofix-aansluiting en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
In de Kia Stonic heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. De brake assist zorgt voor een
kortere remweg tijdens een noodstop. 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. Het
bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de banden onvoldoende lucht bevat.
U bent nieuwsgierig? Bel of mail ons dan direct om een proefrit met deze Kia te reserveren.
Nederland is sinds vandaag in Lock-down. Welke maatregelen hebben wij hierdoor moeten nemen en welke
gevolgen hebben deze voor onze klanten.
WERKPLAATS
Is normaal geopend
Wachten op de reparatie mag helaas niet in de showroom
Brengen en ophalen van de auto kan zoals normaal
SHOWROOM
Onze showroom is helaas gesloten
Bezichtiging en proefrit is wel mogelijk. Deze bezichtiging zal buiten op onze locatie plaats vinden.
Ook is het mogelijk een bezichtiging en proefrit bij U aan huis af te spreken. Vraag naar de mogelijkheden.
Een afspraak voor bezichtiging kunt U maken:
Via mail:
info@bosenslegers.nl of gerard@bosenslegers.nl
Via telefoon: 040-2522425 (algemeen nummer) of
06-20490119 (Gerard Slegers)
Onze openingstijden:
RECEPTIE:
Maandag t/m Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
WERKPLAATS: Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
VERKOOP:
Maandag t/m Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag
10:00 - 17:00 uur
Als extra service biedt Autobedrijf Bos & Slegers : EEN PROEFRIT BIJ U THUIS aan
Waar in Nederland U ook woont, wij zorgen er voor dat U, zonder extra inspanningen of moeite, in Uw
eigen omgeving kunt proefrijden met de door U geselecteerde auto.
Kosten voor deze proefrit thuis bedragen € 125,-- Een bedrag dat bij aanschaf van het voertuig op de
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aanschafwaarde in mindering wordt gebracht waardoor deze service U uiteindelijk NIETS kost. Ook de
aflevering van de auto zal, indien gewenst, KOSTELOOS bij U thuis plaatsvinden
Wilt U bovenstaande proberen, Facetime dan met 06-20490119.
Bij aflevering van onze auto's brengen wij standaard € 695,-- in rekening. Hiervoor krijgt de auto een
complete afleveringsbeurt en een nieuwe APK. U neemt Uw auto dus altijd in tiptop conditie mee.
Wilt U liever leasen? U kunt Uw eigen leaseprijs berekenen op

www.bosenslegers.nl/lease-

Voor de leaseprijs en de verzekering te raadplegen kunt u onderstaande link gebruiken
Voordelen van bij ons Verzekeren is : als u schade heeft 5 jaar de aankoopgarantie is gegarandeerd
aankoopprijs krijgt u terug met verder geen eigen risico
Voor Verzekeren zie

https://www.carmeleon.nl/auto/Default.aspx?site=Bos_Slegers..

- Voor Financieren ga naar :

:https://www.carmeleon.nl/auto/Default.aspx?site=Bos_Slegers

Autogroep Bos en Slegers
Steenoven 28
5626DK Eindhoven
040-2522425
gerard@bosenslegers.nl
www.bosenslegers.nl

Aanbieder
Autogroep Bos & Slegers
Steenoven 28
5626 DK Eindhoven
Tel: 040 252 2425
E-mail: info@bosenslegers.nl
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