
!!! НЕВЕРОЯТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

С ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ САМО НА  6 800 КМ.

KIA SPORTAGE FL 1,6i 16V GDI FWD 135 hp 6MT LX Базова цена: Лева с ДДС
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Двигател: БЕНЗИНОВ, 4-цилиндров, GDI, DOHC, 16V
Скорсти: 6MТ (6-Степенна механична скоростна кутия)
Задвижване: FWD - Предно предаване

Работен обем (cm
3
) 1 591 Дължина (mm) 4 440

Макс. мощност (hp/kW) 135 / 99 Ширина (mm) 1 855
Макс. въртящ момент (Nm/Rpm) 165 / 4850 Височина (mm) 1 685
Макс. скорост (km/h) 178 Просвет/клиренс (mm) 172
Ускорение 0-100км/ч (sec.) 11,1 Междуосие (mm) 2 640
Разход-Градско (L/100 km) 8,2 Обем на багажника (Litres) 564
Разход-Извънградско (L/100 km) 6,0 Собствено тегло (kg) 1 305
Среден разход (L/100 km) 6,8 Допустимо тегло на ремарке/каравана (kg) 1 200

Емисии CO2-комбинирани (g/km) 158 Мин. радиус на завой (m) 5,5

Брой места 4+1 при N1 местата са 3+1 Обем на резервоара (Litres) 55
Цвят /код/ Интериор /код/

ОБОРУДВАНЕ

Интериор: Екстериор:
Климатик 17" Алуминиеви лети джанти с гуми 225/60 R17
Жабка с осветление и охлаждане LED DRL (дневни светлини вградени в основния фар)
Телескопичен волан с регулиране по височина, с електроусилвател Фарове за мъгла с вградени светлини за завой
Кожен пакет: Волан и лост за скоростите Странични огледала - Електро-управляеми с Подгряване
Мултифункционален волан а управление на Аудиосистемата Предни Аеро чистачки с регулиране на интервала
Круиз контрол "De-icer" система за размразяване на предните чистачки
"Bluetooth" хендс-фрий система с управление от Волана Подгряване на задното стъкло с таймер
Централно заключване с дистанционно управление и сгъваем ключ Радиаторна решетка с Хромирана рамка
Електрически стъкла - Предни и Задни Калобрани - предни и задни
Електрохроматично огледало за обратно виждане Заден спойлер и Задна чистачка
Светлинен асистент: Автоматични фарове и функция "Ескорт" Рейки на покрива - надлъжни
RDS Радио CD+MP3 2DIN с 6 тон колони Тонирани стъкла
USB + AUX входове за външни аудиоизточници Сигурност:
Подгряване на седалките - Предни и Задни (Лява и Дясна) 4WD (само за 4WD модели)-Перманентно, ел.управляемо 4х4, авт. Регулиранe
Тапицерия на седалките - текстил   до 60/40 (Предно/Задно), с възможност за възможност за блокаж 50:50

Регулиране на шофьорската седалка по височина Сензор за дъжд - автоматични чистачки
Джобове в облегалките на предните седалки ABS + DBC (Down -hill brake conttrol) +VSM (Vehicle Stability Management)
Борд компютър ESC (Electronic Stability Control)
Индикатор за смяна на предавките (за МТ моделите) HAC - Асистент за потегляне по наклон
Бутон за Екологичен режим на шофиране (за АТ моделите) TPMS система за контрол на налягането в гумите
Вътрешни дръжки на вратите с метален акцент Независимо окачване, McPherson - Отпред и Multy-link - Отзад
Сенници с вградени огледала и разширения Газови амортесьори - предни и задни
Таванна конзола с отделение за очила и лампи за четене - отпред Сензор за преобръщане
Централна таванна конзола с Интериорно осветление Триточкови предпазни колани отпред и отзад
6/4 Делими падащи задни облегалки Активни подглавници за водача и предния пасажер
Преден подлакътник с отделение за предмети AIRBAG - фронтални въздушни възглавници отпред
Държач за чаши в централната конзола AIRBAG - странични въздушни възглавници отпред
Централен подлакътник за 2-ред седалки с държач за чаши AIRBAG - странични въздушни възглавници тип завеса отпред и отзад
Изводи за 12V в централната конзола и багажника Аварийна система за отключване на вратите със сензори за удар
Отделения за бутилки във вратите - отпред и отзад Child-Safety блокировка на задните врати
Куки за укрепване на багаж в багажника "ISO FIX" куки за закрепване на детски седалки отзад
Щора за багажното отделение Пълноразмерна резервна гума с Лята джанта
Осветление в багажното отделение Имобилайзер

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ: ЦЕНА НА ОПЦИЯТА:
Боя металик или Перлен ефект 846
Алармена система 300

N1 - модификация: стандартни 3+1 места; N1 хомологация и решетка отделяща багажното отделение 980
Еко такса - Дължима на основание чл.7, ал.1 от ПМС 137 при продажба на автомобил 146

Допълнително оборудване подарък: ЦЕНА НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБОРУДВАНЕ: 2 272
Комплект Гумени стелки - Фабрични
Гардове на предна и задна броня Специална отстъпка: 5 762

КРАЙНА ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС: 32 500

Доставка: наличен Офертата е валидна до:

Дата: С уважение: Стефка Вълева
Мобилен: *0898595532

e-mail: kazanlak@kia.bg

35 990

Кафяв "Sand Track" /D5U/

ВНИМАНИЕ:  Гаранцията на автомобилите е до 7 години, до 150 000 км - описна в гаранционната книжка.

Черен /WK/

25 декември 2014 г.

05 декември 2014 г. Търговец:
Мобилен:
e-mail:

ТЕСТОВ АВТОМОБИЛ ДЖИП КИА SPORTAGE

Платено Автокаско до 05.01.2015г.
Платен данък за 2014г.

Платена Гражданска отговорност до Октомври 2015г.

mailto:kazanlak@kia.bg

