
Picanto
M

1.0 DPI 5MT 67KM

Zużycie paliwa średnie: 4.8-4.9 l/100 km; Średnia emisja

CO2: 109.0-111.0 g/km.

Kolor nadwozia
Shiny Red

Felgi
14" stalowe obręcze kół z oponami
175/65 R14 oraz kołpakami

Wersja / silnik 40 990 zł

Styl 1 900 zł

Opcje 5 000 zł

Dodatki 0 zł

Cena całkowita

47 890 zł

Cena zawiera podatek VAT 23%

102521-013



Twoja konfiguracja

Styl

Kolor nadwozia

Shiny Red 1 900 zł

Wnętrze

Tapicerka materiałowa 0 zł

Felgi

14" stalowe obręcze kół z oponami 175/65 R14 oraz kołpakami 0 zł

Wyposażenie

Pakiety

Pakiet Smart

- Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu

- Kierownica wielofunkcyjna, port USB

- Radioodtwarzacz MP3 z RDS, tuner radia cyfrowego DAB, 2 głośniki

- Klimatyzacja manualna

3 500 zł

Pakiet Bezpieczeństwa dla wersji M

-
Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z 2 trybami

pracy: miejskim i pozamiejskim

-
Zestaw zegarów z regulacją podświetlenia oraz wyświetlaczem TFT 4,2” dla komputera

pokładowego

1 500 zł

Inne

System EcoDynamics – system automatycznego wyłączania silnika na postoju

Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego

Regulacja kolumny kierownicy w pionie oraz wysokości fotela kierowcy

Hamulce tarczowe przód / hamulce bębnowe tył

Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki

powietrznej pasażera

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera oraz pełnowymiarowe kurtyny



Cena i wyposażenie podane w konfiguracji nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne
pozycje podane w specyfikacji skonfigurowanej wersji mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży

powietrzne

ABS + EBD + ESC + TVB + VSM + HAC + ESS

System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych, zabezpieczenie przed otwieraniem

drzwi tylnych

Nadwozie

Koło zapasowe dojazdowe

Światła do jazdy dziennej, automatycznie włączane światła mijania z czujnikiem zmierzchu

Tylny spojler z dodatkowym światłem stop

Elektrycznie regulowane lusterka z funkcją podgrzewania

Barwione szyby

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Siedzenia

Napinacze pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich

Kanapa tylna dzielona 60:40 oraz składana

Wnętrze

Pokrywa przestrzeni bagażowej, oświetlenie bagażnika

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami

Komputer pokładowy z wyświetlaczem 2,6"

Wskaźnik temperatury zewnętrznej, wskaźnik wyboru optymalnego biegu

Udogodnienia

Zdalnie sterowany centralny zamek, immobilizer, składany kluczyk

Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych (funkcja auto up / down szyby po

stronie kierowcy)

Kontrola ciśnienia w ogumieniu

Gniazdo 12V w konsoli centralnej

Konsola centralna z miejscami na kubki



konsumenckiej zawarte w tej konfiguracji informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu
kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik
oraz cenniki wyposażenia dodatkowego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po
uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia
stanowią odrębny od samochodu przedmiot sprzedaży. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także
określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu. Podane
ceny zawierają podatek VAT.


