
KIA Ceed SW 1.6 GDI PHEV
L+BL5+AEB

 

Parametry techniczne
Marka pojazdu KIA

Model pojazdu Ceed

Wersja SW 1.6 GDI PHEV
L+BL5+AEB

Rocznik 2021

Przebieg 2000

Rodzaj paliwa Hybryda

Pojemność 1580

Moc 105

Skrzynia biegów Automatyczna

Kolor Blue Flame (B3L)

Wyposażenie

ABS
Elektryczne szyby przednie
Poduszka powietrzna kierowcy
Wspomaganie kierownicy
ASR (kontrola trakcji)
Bluetooth
Czujniki parkowania przednie
Elektryczne szyby tylne
Gniazdo USB
Klimatyzacja automatyczna
Kurtyny powietrzne
Podgrzewane lusterka boczne
Relingi dachowe
Światła LED
Wielofunkcyjna kierownica

CD
Elektrycznie ustawiane lusterka
Poduszka powietrzna pasażera
Alarm
Asystent parkowania
Czujnik deszczu
Czujniki parkowania tylne
ESP (stabilizacja toru jazdy)
Isofix
Klimatyzacja dwustrefowa
Nawigacja GPS
Podgrzewane przednie siedzenia
System Start-Stop
Światła przeciwmgielne

Centralny zamek
Immobilizer
Radio fabryczne
Alufelgi
Asystent pasa ruchu
Czujnik zmierzchu
Elektrochromatyczne lusterko
wsteczne
Gniazdo AUX
Kamera cofania
Komputer pokładowy
Ogranicznik prędkości
Poduszki boczne przednie
Światła do jazdy dziennej
Tempomat

Opis samochodu
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Możliwy zakup bez wizyty w salonie.

Cena: 143 490 zł

71521-010



KIA Ceed SW 1.6 GDI PHEV
L+BL5+AEB

Oferujemy TRANSPORT samochodu pod dom.

Wszystkie formalności związane z zawarciem ewentualnego leasingu/kredytu jesteśmy w stanie załatwić zdalnie.
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AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS W POLSCE PREZENTUJE SAMOCHÓD:

KIA CEED SW 1.6 GDI PHEV L+BL5+AEB

Stan: używany, samochód demonstracyjny
Rocznik: 2021
Przebieg: 2 000 km (przebieg orientacyjny, auto w ciągłej eksploatacji)
Kolor: Blue Flame (B3L)
Kraj pochodzenia: Polska
Historia: I właściciel, kupiony w polskim salonie KIA, serwisowany w ASO, bezwypadkowy

Wybrane elementy wyposażenia:
• Tempomat z ogranicznikiem prędkości
• System autonomicznego hamowania z 2 trybami pracy: miejskim i pozamiejskim
• System ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
• Asystent utrzymania pasa ruchu
• Funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania
• Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
• Tylne lampy wykonane w technologii LED
• Kamera cofania
• Czujniki parkowania
• Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego foteli przednich
• Regulowana wysokość siedziska fotela pasażera
• Światła mijania oraz drogowe wykonane w technologii LED
• System autonomicznego hamowania z dodatkową funkcją wykrywania pieszych

WERSJA LIMITOWANA BUSINESS LINE (BL5)
 Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, 10.25” kolorowy ekran dotykowy LCD, 7 letni
plan darmowej aktualizacji, usługi TomTom
 Tuner radia cyfrowego DAB+
 Kia UVO Connect – zestaw usług cyfrowych
 Bluetooth z możliwością podłączenia dwóch urządzeń
 Kia Supervision Cluster – cyfrowe zegary z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3”
 Pakiet zimowy: podgrzewane przednie fotele z możliwością stopniowania, podgrzewana kierownica, podgrzewane dysze
spryskiwaczy
 Tapicerka materiałowa z elementami skóry ekologicznej
 Indukcyjna ładowarka do telefonu
 System automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego z przednimi oraz tylnymi czujnikami
 Kia Speed Limit Warning (SLW) – system rozpoznający znaki ograniczeń prędkości
 Felgi aluminiowe 17 calowe z oponami 225/45/R17

PAKIET BEZPIECZEŃSTWO (AEB)
 Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA) - system autonomicznego hamowania z dodatkową funkcją wykrywania
pieszych i rowerzystów
 Kia Blind Spot Collision Warning (BCW) - system monitorowania martwego pola w lusterkach



KIA Ceed SW 1.6 GDI PHEV
L+BL5+AEB

 Kia Rear Cross Traffic Collision Warning (RTCW) - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
 Kia Smart Cruise Control (SCC) - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości oraz funkcją Stop 
&amp;amp;amp;amp; Go

Kia Lane Following Assist (LFA) - asystent jazdy w korku

ATUTY HYBRYDY PLUG-IN
Nowoczesna bateria litowo – jonowo – polimerowa

 Dwusprzęgłowa skrzynia biegów DCT
 Łączna moc układu hybrydowego 141 KM i 265 Nm
 Zasięg w trybie elektrycznym do 57 km (WLTP)
 Szybki czas ładowania - poniżej 3h (przy mocy ładowania 3,3kW)
 Niskie zużycie paliwa – 1,28 l/100km (WLTP, cykl mieszany)

Niska emisja CO2 – 29 g/100km (WLTP, cykl mieszany)

Cena katalogowa samochodu to 143 490 zł.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

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.




