Kia Niro e-Niro DynamicLine 64kWh ac 4.000,EV BONUS* Lease vanaf ac 370,- p/m Info
Marlon
2021 - Elektrisch - Automaat

€ 41.790,Autogegevens
Merk, model:

Kia Niro

Uitvoering:

e-Niro DynamicLine 64k...

BTW/marge:

BTW

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Elektrisch

Transmissie:

Automaat

Gewicht:

1.712 kg

Kleur:

Blauw

Laksoort:

Metallic

Bekleding:

Half leder/stof

Garantie:

Fabrieksgarantie

Opties en accessoires
ABS, Airbag bestuurder, Airbags voor, Airconditioning, Alarmsysteem, Audiosysteem, Automatic climate
control, Cruise Control, Elektrisch bedienbare ramen, Elektrisch bedienbare voorportierramen, Lichtmetalen
velgen, Mistlampen voor, Navigatiesysteem, Parkeersensor

Bijzonderheden
Algemene informatie
Technische informatie
Koppel: 395 Nm
Transmissie: 1 versnellingen, Automaat
Aandrijving: Voorwielaandrijving
Acceleratie (0-100): 7,8 s
Topsnelheid: 167 km/u
Milieu
Energielabel: A
Financiële informatie
Motorrijtuigenbelasting: geen
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

Elektrisch rijden is ontspannen rijden. Achter het stuur van deze Kia e-Niro kunt u zich in alle rust
concentreren op de weg. Bent u ook toe aan een auto met elektromotor? Goeie keuze! Dit is een
splinternieuwe auto, die nu uit voorraad leverbaar is. De krachtige motor geeft deze Kia uitstekende
prestaties. Natuurlijk behoren 17 inch lichtmetalen velgen, aluminium dakrailing, led-achterlichten,
elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch inklapbare buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Laat u onderweg niet afleiden, de bediening van het audio-installatiesysteem en ook het full map
navigatiesysteem gaat met knoppen op het stuur en met spraak. Natuurlijk is de audio-installatie voorzien
van dab-ontvangst. Electronic climate control verwarmt of koelt het interieur met een druk op de knop. Niet
alleen vanwege de regensensor en de automatisch inschakelbare verlichting is deze auto intelligent. De
adaptive cruise control en de parkeersensoren achter maken er een ware slimmerd van! De uitrusting van
deze auto is met sportstuur met schakelpaddels en automatisch dimmende binnenspiegel behoorlijk
compleet.
Deze Kia is voorzien van verschillende intelligente veiligheidsvoorzieningen. Ze kijken tijdens het rijden als
het ware met u mee, ze signaleren potentieel gevaarlijke situaties en in een aantal gevallen kunnen ze ook
ingrijpen. Forward collision warning waarschuwt bij een dreigende aanrijding en vermindert de gevolgen
van een ongeval. Ook is deze auto uitgerust met een systeem dat u waarschuwt wanneer u achter het
stuur in slaap dreigt te vallen. Nooit meer gedoe met de hellingproef. Deze auto heeft hill hold control, een
automatische handremfunctie voor steile wegen.
Natuurlijk is dit een splinternieuwe auto en hij wordt dus geleverd met volledige fabrieksgarantie. Daarbij
kunnen we u verschillende gunstige financieringsvormen aanbieden. We maken graag een afspraak met u.
= 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

