Kia Sportage IV (2016-)
1,6 GDI 132KM wersja M + Smart Salon Polska Gwarancja
FVAT Marża
97 900 PLN brutto
Wersja
IV (2016-)

Rok produkcji
2020

Nadwozie
SUV

Paliwo
benzyna

Poj. silnika
1.6

Moc silnika
132 KM

Przebieg
31 617 km

Skrzynia biegów
manualna

Liczba drzwi
5

Napęd
przod

Kolor
czerwony ciemny

VIN
U5YPG814AML9209
68

WYPOSAŻENIE
NUMER OFERTY
AKL17DJ2R

DANE KONTAKTOWE

87-100 TORUŃ,
ul. Sieradzka 4
(56) 685 00 00

ABS

asystent pasa ruchu

automat. hamulec postojowy

automatyczne światła

czujnik deszczu

czujnik zmierzchu

czujniki parkowania - tył

kamera cofania

kontrola trakcji (ASR)

poduszek: 6 szt.

poduszka pow. kierowcy

poduszka pow. pasażera

poduszki pow. boczne - przód

poduszki pow. kurtynowe - przód

stabilizacja toru jazdy (ESP)

system ostrzegania przed kolizją

uchwyt ISOFIX

wykrywanie zmęczenia kierowcy

światła do jazdy dziennej

światła przeciwmgielne

domykanie szyb przy zamykaniu auta

dzielona tylna kanapa

elektrochromatyczne lusterko wsteczne

elektryczne lusterka

elektryczne szyby przednie

elektryczne szyby tylne

kierownica wielofunkcyjna

klimatyzacja: automatyczna 2-strefowa

podgrzewana tylna szyba

podgrzewane lusterka boczne

podgrzewany fotel kierowcy

radio fabryczne

regulacja wysokości fotela

regulowana kierownica

skórzana kierownica

smartcard / hands free / smartkey

system głośnomówiący

system start-stop

tempomat

wspomaganie kierownicy

autoalarm

bluetooth

centralny zamek

czujniki ciśnienia w oponach

gniazdo USB

immobiliser

komputer pokładowy

lampy do jazdy dziennej diodowe LED

nawigacja satelitarna

przyciemniane tylne szyby

relingi

wyjście aux

zestaw głośnomówiący

INFORMACJE DODATKOWE
bezwypadkowy

garażowany

gwarancja

książka serwisowa

możliwa zamiana

serwisowany w ASO

stan bardzo dobry

właściciel niepalący

OPIS POJAZDU

AUDI CENTRUM TORUŃ
Centrum samochodów używanych Grupa Fortis Auto
Oferuje:

Kia Sportage 1,6 GDI 132KM wersja M + pakiet Smart
Samochód zakupiony w salonie Kia Autopol Toruń

-Bezwypadkowe
-Pierwszy właściciel
-Serwisowane w ASO
-Salon polska
-Kupujący zwolniony z opłaty skarbowej 2% PCC
-Gwarancja fabryczna

Zapraszamy do kontaktu i na jazdę próbną:

Marcin Olszowy, tel.: 601-861-839
Michał Wolniak, tel.: 695-962-666
Andrzej Dryla, tel.: 665 573 600

Najważniejsze elementy wyposażenia :
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z funkcją odparowywania przedniej szyby
System przeciwoblodzeniowy wycieraczek przednich
Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne z czujnikiem deszczuPrzyciemniane szyby z tyłuPrzyciemniane
szyby z tyłu
Tylne gniazdo do ładowania urządzeń przenośnych
Czujniki parkowania z tyłu
7” kolorowy, dotykowy ekran LCD, interfejs Apple CarPlay, Android Auto, antena dachowa typu „płetwa
rekina”
Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
Światła do jazdy dziennej z czujnikiem zmierzchu
Przednie reflektory typu projekcyjnego z funkcją oświetlania drogi do domu
Chromowane obramowanie szyb bocznych
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Szyby przednie oraz tylne sterowane elektrycznie
Zdalne sterowanie centralnym zamkiem, składany kluczyk, alarm obwodowy i immobilizer
Wielofunkcyjna kierownica: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym

Radioodtwarzacz MP3 z 6 głośnikami i sterowaniem z kierownicy, złącz USB
Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
Światła przeciwmgielne
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów w
technologii LED
Skórzane wykończenie kierownicy, drążka zmiany biegów
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Relingi dachowe w kolorze srebrnym

Jesteśmy autoryzowanym Dealerem Audi w Toruniu Audi Centrum Toruń.
Istnieje możliwość pozostawienia auta w rozliczeniu.
Odkupujemy samochody wszystkich marek.

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania:
Marcin Olszowy, tel.: 601-861-839
Michał Wolniak, tel.: 695-962-666
Andrzej Dryla, tel.: 665 573 600

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl
art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne błędy
lub nieaktualność ogłoszenia.
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