Predvádzacie osobné vozidlo
ID: 0006713873

VIN: KNACP81EGP5030087

Čas vytlačenia ponuky: 06.12.2022 o 11:13.
Aktuálne informácie nájdete na motor-car.sk

KIA NIRO HEV 1,6 GDi 6DCT SILVER
Objem valcov

Výkon

1 580 cm3

77 kW (105 k)

Počet najazdených km

Prvé prihlásenie

4 703 km

10/2022

Typ prevodovky

Systém pohonu

automatická 6-stupňová

Pohon predných kolies

Typ paliva

Kombinovaná spotreba

Benzín

4.7 l/100 km

Kombinované emisie

Celkový výkon

107 g/km

104 kW

Farba

Identifikačné číslo

Aurora Black Pearl

0006713873

Číslo karosérie (VIN)

Miest na sedenie

KNACP81EGP5030087

5

Interiér

Čierny

28 180 € s DPH
28 180 €

Cena nového

Od 28 180 €
Možnosť odpočtu DPH

Áno

Doplňujúce informácie
Predajné v 03/2023.

Váš predajca
Motor - Car Michalovce, s.r.o.
Močarianska 6824/27A
071 01 Michalovce
Marián Pado
+421911361151
M.Pado@motor-car.sk

Sériová výbava vozidla
Kód výbavy

Popis výbavy

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
014
015
016
018
019
020
021
023

ABS (protiblokovací systém) + ESC (elektronický stabilizačný systém) + HAC (asistent pre rozjazd do
MCB (multikolízna brzda)
"8 airbagov (vodič a spolujazdec, predné bočné a hlavové, centrálny medzi prednými sedadlami,kolenný
TPMS (snímanie a zobrazenie tlaku v pneumatikách)
ISOFIX uchytenie detskej sedačky
Alarm
Imobilizér
E-Call (systém núdzového volania v prípade nehody)
FCA+ (asistent na predchádzanie čelným zrážkam detegujúci automobily/cyklistov/chodcov)
FCA-JX (asistent na predchádzanie zrážkam s protiidúcimi vozidlami pri odbočovaní vľavo)
DAW (systém sledovania pozornosti vodiča)
HBA (asistent pre automatické prepínanie diaľkových svetiel)
LKA + LFA (aktívny asistent udržiavania v strede jazdného pruhu zabraňujúci prekročeniu čiary)
Systém upozornenia na kontrolu zadných sedadiel pri opustení vozidla
ISLA (inteligentný asistent rozpoznávania dopravných obmedzení
Adaptívny tempomat s obmedzovačom rýchlosti a funkciou Stop&Go
16-palcové disky kolies z ľahkých zliatin (pneumatiky 205/60 R16)
Dojazdové rezervné koleso

Kód výbavy

Popis výbavy

025
028
029
030
032
033
034
035
036
037
038
041
042
044
046
048
049
050
052
055
056
058
060
063
065
066
069
073
074
075
076
078
080
082
084
085
087
088
089
091
094
096
098
099
100

Predné halogénové svetlomety projektorového typu
LED denné svietenie
LED zadné svetlá
Svetelný senzor (automatické prepínanie medzi dennými a stretávacími svetlometmi)
Smerové svetlá integrované vo vonkajších spätných zrkadlách
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Vonkajšie spätné zrkadlá lakované vo farbe karosérie
Vonkajšie kľučky dverí lakované vo farbe karosérie
Solárne sklá
Akustická fólia čelného skla
Ozdobná chrómová lišta vrchnej časti bočných okien
Bočná lišta v spodnej časti dverí a lemovanie blatníkov v matnej čiernej farbe
Zadné parkovacie senzory
Zadná parkovacia kamera s dynamickým navádzaní
Strešné lyžiny
Predpríprava na montáž ťažného zariadenia
Elektronická parkovacia brzda s funkciou Autohold
Volič jazdného režimu
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
Látkové čalúnenie sedadiel
Odkladacie vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca
Delené a sklopné operadlá zadných sedadiel (60:40)
Vyhrievané predné sedadlá a volant
Kožou potiahnutý volant a hlavica radiacej páky
Umelou kožou potiahnutá predná lakťová opierka s odkladacím priestorom
Zadná lakťová opierka s držiakom nápojov
Elektrické ovládanie predných a zadných okien
Elektrické impulzné ovládanie okna vodiča s bezpečnostnou funkciou proti privretiu
Dvojzónová automatická klimatizácia
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania, sklápateľný kľúč
Digitálny palubný počítač s centrálnym 4,2" LCD displejom "Supervision
Osvetlenie slnečných clôn vodiča a spolujazdca
Manuálne prepínateľné vnútorné spätné zrkadlo
USB-C nabíjací port na palubnej doske
USB-C nabíjací port v operadlách sedadiel vodiča a spolujazdca
12V elektrická zásuvka na palubnej doske
Dvojité dno batožinového priestoru
Rádio s 8" dotykovým LCD displejom, USB-A vstup, 6 reproduktorov
Ovládanie audiosystému na volante
Konektivita mobilných telefónov Apple CarPlay/Android Auto
DAB - príjem digitálneho rádiového vysielania
Bluetooth handsfree sad

