Kia Venga 1.4 CVVT Super Pack,
58.000M,Navigatie,Climate control,Cruise
control
05/2013 - Benzine - Handgeschakeld

€ 9.950,Autogegevens
Merk, model:

Kia Venga

Uitvoering:

1.4 CVVT Super Pack, 5...

Kenteken:

5-KJX-84

Kilometerstand: 58.700 km
Bouwjaar:

05/2013

BTW/marge:

Marge

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Benzine

Transmissie:

Handgeschakeld

Gewicht:

1.153 kg

Motor:

1.396 cc, 90 pk (66 kW)

Kleur:

Bruin

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

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, Navigatiesysteem,
Parkeersensor, Stuurbekrachtiging

Bijzonderheden
Zeer nette dealer onderhouden Kia Venga van 2de eigenaar met slechts 58.000 KM.
Deze auto heeft o.a. Navigatie, Cruise control, Climate control, Parkeersensoren,
Achteruitrij camera. Bluetooth telefoonvoorbereiding, Isofix, Halfleren bekleding,
Stuurbekrachtiging, Private glas, Radio/cd-speler, en L.M.Velgen.De Koreaanse merken onderscheiden zich
door geweldige bouwkwaliteit, uitstekende rijeigenschappen en slimme technologie. De aandrijving van
deze Kia wordt verzorgd door een viercilinder motor en een handgeschakelde vijfversnellingsbak. De auto is
uitgerust met stijlvolle, lederen bekleding. In deze auto profiteert u onder andere ook van: 16 inch
lichtmetalen velgen, extra getint glas, actieve hoofdsteunen, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch
inklapbare buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank.
De bediening van het audiosysteem en het navigatiesysteem gebeurt met knoppen op het stuur. U
verwacht natuurlijk electronic climate control in deze auto, en die is er dan ook. Soepel inparkeren gaat
gemakkelijker dan u verwacht dankzij de achteruitrijcamera. Stel de cruise control in op de gewenste
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snelheid en u rijdt comfortabel en zuinig. Ook in hoogte verstelbaar stuur, isofix-aansluiting en centrale
deurvergrendeling met afstandsbediening horen tot de voorzieningen op deze auto.
Pragmatisch en veilig als deze auto is, beschikt hij over diverse veiligheidssystemen. Brake assist herkent
een noodsituatie en voert de remdruk op om de remweg te verkorten. Op een helling houdt hill hold control
de handrem vast totdat u weer gas geeft.
Hebt u interesse in deze auto? Neem nu contact met ons op en we zetten hem klaar voor een proefrit.

Aanbieder
Autobedrijf van Burken
Dorpsstraat 114
3927 BG Renswoude
Tel: 0318 571 719
E-mail: verkoop@vanburken.nl
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