Kia Niro 1.6 GDi PHEV DynamicLine Plug-in
Hybrid 49KM elek.Rijden Uit voorraad leverbaar
2021 - Hybride - Automaat

€ 34.620,Autogegevens
Merk, model:

Kia Niro

Uitvoering:

1.6 GDi PHEV DynamicLi...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Hybride

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.494 kg

Motor:

1.580 cc

Kleur:

Zwart

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

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, Lichtmetalen velgen, Metallic lak, Mistlampen
voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Vermogen brandstofmotor: 104 kW (141 PK)
Koppel: 265 Nm
Brandstofsoort: Hybride (elektrisch en benzine)
Tankinhoud: 43 liter
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 10,8 s
Topsnelheid: 172 km/u
Milieu en verbruik
Brandstofverbruik op de snelweg: 4,2 l/100km (1 op 23,8)
Energielabel: A

Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: VDNS Kia Helmond | Tel: 0492 588 970 | info@vdns-kia.nl

Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: € 207 - 233 per kwartaal
Afleverpakketten
Optioneel afleverpakket (€ 595): Afleverpakket: Beurt, Nieuwe APK, Brandstof, Tenaamstellen, Poetsen,
24uurs pechhulp service ( KIA )
i.v.m. de huidige maatregelen zijn wij tot en met 19 Januari alleen online geopend. Wij bieden
verschillende mogelijkheden zoals een bezichtiging via Face time, taxatie + financieelvoorstel op afstand en
levering op locatie door heel Nederland. Bel voor de mogelijkheden 0492-588958 of mail naar
marlon@vdns-kia.nl
Laat u niets wijsmaken, deze Kia Niro biedt alles wat u van een auto verlangt. Het gaat hier om een nieuwe
auto, hij is nu direct leverbaar. Een hybride auto zoals deze, wordt aangedreven door een
verbrandingsmotor en een elektromotor. Daardoor is de auto zuinig en vriendelijk voor het milieu. Verder is
de Kia uitgerust met: 16 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, led-achterlichten, metallic lak,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
Met de dab-ontvanger heeft u keuze uit talloze digitale radiozenders met de allerhoogste geluidskwaliteit.
Even switchen naar de verkeersinformatie? Ook dat kan met één druk op de knop van de audiobediening op
het stuur. Waarheen gaat de reis? Het full map navigatiesysteem brengt u trefzeker ter plekke! Bij de luxe
van deze auto hoort ook automatische airconditioning. Kom maar, kom maar, kom maar... ho! Prettig hoor,
zo?n achteruitrijcamera. De elektronische systemen in deze Kia helpen u actief om aangenaam te rijden.
Een automatisch inschakelbare verlichting en een regensensor houden de omstandigheden onderweg in de
gaten, de adaptive cruise control past uw snelheid aan ten opzichte van uw voorligger.
Deze Kia biedt u niet alleen comfort en rijplezier, maar ook veiligheid. Actieve veiligheidssystemen houden
voor u de weg in de gaten en reageren op onvoorziene situaties voordat u dat kunt. 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. Lane assist is een andere naam voor rijstrookassistent. Dit
veiligheidssysteem waarschuwt als u onbedoeld buiten uw rijstrook terechtkomt. Zodra een van de banden
spanning verliest, geeft het bandenspanningscontrolesysteem een waarschuwingssignaal.
Wij kunnen deze mooie Niro op korte termijn leveren, dus als u wilt kunt u er al snel mee rijden. Belt u ons
voor een afspraak?
= Bedrijfsinformatie =
VDNS-KIA is al jaren een begrip in Helmond en omstreken. in 2017 is VDNS-KIA wederom verkozen tot
Platinum Prestige Dealer en Dealer of the Year. De showroom van VDNS Helmond is maar liefst 8.000 m2
groot. Hier vindt u naast de nieuwe Kia en Suzuki modellen zo'n 300 occasions. Daar zit vast iets voor u
tussen! U bent van harte welkom in Onze showroom, wij zijn Maandag tot en met Donderdag geopend van
09:00 tot 18:00 op Vrijdag tot 19:00 uur en op Zaterdag van 10:00 tot 17:00.

Aanbieder
VDNS Kia Helmond
Varenschut 21d
5705 DK Helmond
Tel: 0492 588 970
E-mail: info@vdns-kia.nl
Deze auto is door u geselecteerd op www.autokopen.nl
Meer informatie en contact: VDNS Kia Helmond | Tel: 0492 588 970 | info@vdns-kia.nl

