Kia Ceed Automat Benzyna Gwarancja Raty
Zamiana
Marka

Kia

Typ nadwozia

Auto miejskie

Rok produkcji

2007

Kolor

Srebrny

Pojemność skokowa
Skrzynia

29 000 PLN
1975

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia
Bezwypadkowy
Liczba miejsc

Niemcy
Tak
5

Model

Ceed

Typ paliwa

Benzyna

Przebieg

145000

Finansowanie

Tak

Moc

140

Napęd

Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2007-07-18

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
5

...
...
...

Radio

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka skórzana

Podgrzewany fotel kierowcy

Podgrzewany fotel pasażera

Podłokietniki - przód

Kierownica skórzana

Kierownica wielofunkcyjna

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Kontrola trakcji

ABS

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Isofix (punkty mocowania fotel...

KIA CEE'D
Auto zarejestrowane w kraju. Samochód jest w 100% sprawny, bezwypadkowy. Posiada w pełni sprawne wyposażenie. Stan techniczny jest idealny, tak jak wizualny.
Wszystkie części (w tym płyny, klocki hamulcowe oraz filtry) były wymieniane na czas, dzięki czemu samochód jest przygotowany do jazdy i można nim wracać do domu
bez żadnych obaw. Samochód był regularnie serwisowany w ASO. Cee'd posiada dynamiczny silnik benzynowy który idealnie współpracuje z automatyczna skrzynia. Silnik
jest suchy i bez wycieków. Wnętrze auta jest zadbane. Opony są w bardzo dobrym stanie.
Rok produkcji: 2007
Przebieg: 145 tyś. km.
Udokumentowany, potwierdzony pełną historią serwisową.
Dane techniczne:
Liczba miejsc: 5
Liczba drzwi: 4/5 drzwi
Zużycie paliwa. średnie: 8 l/100 km
Zużycie paliwa. miasto: 9 l/100 km
Zużycie paliwa. trasa: 7l/100 km
Kolor: Srebrny
Wnętrze: Skórzane
Kolor wnętrza: Czarne
Wyposażenie:
o Klimatyzacja
o komputer pokładowy
o elektryczne szyby
o wielofunkcyjna kierownica
o podłokietnik przedni ze schowkiem
o podłokietnik tylny
o centralny zamek na pilota
o wspomaganie kierownicy
o elektryczne lusterka
o podgrzewane lusterka
o ABS/ASR/ESP
o ORYGINALNE AUDIO
o alarm z czujnikami ruchu
o 2 kluczyki
o książka serwisowa
i wiele innych...

Więcej informacji:
Adam - tel. 666-608-065
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ POZOSTAWIENIA AUTA W ROZLICZENIU.
Umożliwiamy Naszym klientom kompleksowe sprawdzenie samochodu
przed zakupem w dowolnie wybranej Stacji Kontroli Pojazdów lub Autoryzowanym Serwisie.
Dodatkowe informacje: liczba poduszek powietrznych: 6, liczba miejsc: 5, tapicerka: skora, tapicerka kolor: czarny, kraj pochodzenia: Niemcy, status sprowadzonego:
dorejestracji_oplacony
Numer oferty: VER17G3GW

