
Oferta numer O000044121
Data Oferty 17.07.2020

Dealer

 MAKAREWICZ AUTORYZOWANY DEALER

 UL.FORDOŃSKA 353

 85-766 BYDGOSZCZ

 Konsultant sprzedaży : MICHAŁ DAMERAU

 E-mail : finanse.makarewicz@kiamotors.pl

 Telefon : 601 554 580

 Fax : 523845837

Klient
 Nazwa firmy MK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 Osoba kontaktowa

 Telefon 665147999

 E-mail adam.bauza@mylease.pl

Dane Pojazdu

  Model Sportage

  Pojemność silnika 1.6

  Rodzaj silnika GDI

  Skrzynia biegów 6 MT FWD

  Typ paliwa BENZYNA

  Moc 132

  Kolor lakieru (H8G) DARK PENTA METAL

  Kolor wnętrza (WK) 1-TONOWE CZARNE

  Wersja L FL

  Rok produkcji 2020

Samochód w rozliczeniu
  Czy wiesz, że możesz zostawić swój samochód w rozliczeniu?

  Skontaktuj się z nami, żeby otrzymać wycenę swojego obecnego

  samochodu i uwzględnić ją w ofercie.

Szczegóły Oferty

Cena katalogowa 95.990,00zł

 Cena koloru 2.800,00zł

Wyposażenie dodatkowe:

 SMT FL - Pakiet SMART (facelift)

Promocje i Rabaty:

 Rabat na samochód -4.990,00zł

 Łączna cena samochodu 98.790,00zł

 Łączna cena samochodu z rabatami 93.800,00zł

Ważność oferty 31/07/2020

Kwota ogółem z VAT(23%) 93.800,00zł

Kwota ogółem bez VAT(23%) 76.260,16zł
WAŻNE! Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego (KC) oraz innych właściwych przepisów prawa. Stanowi jedynie zaproszenie w rozumieniu art.71 KC do

zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Kia Motors Polska Sp. z o.o. oświadcza, że dane zawarte w cenniku są aktualne na dzień sporządzenia zaproszenia. Kia Motors Polska Sp. z o.o. zastrzega

sobie prawo dokonywania bez uprzedzenia zmian informacji zawartych w cennikach i specyfikacjach pojazdów. Wszelkie zgody i informacje z zakresu ochrony danych osobowych zostały już

udzielone podczas pierwszego kontaktu z siecia sprzedazy KIA. W celu weryfikacji dostępnych właściwości, wyposażenia i cen danego pojazdu zalecany jest kontakt z Autoryzowanym Salonem KIA.

W odniesieniu do konsumentów niniejsze zaproszenie nie stanowi wykonania obowiązków informacyjnych, o których mowa w ustawie z 30-05-2014 r. o prawach konsumenta, nie stanowi też

oświadczeń sprzedawcy, i importera lub producenta, o których mowa w powołanym akcie prawnym oraz KC. Informujemy, że warunkiem utrzymania gwarancji jest m.in. dokonywanie prawidłowych

przeglądów pojazdu i jego prawidłowa eksploatacja. Szczegółowe informacje zawarte są w Książce Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi Pojazdu dostępnych na stronie www.kia.com/pl .
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Specyfikacja Kia Sportage

Wyposażenie standardowe

Bezpieczenstwo

• Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji przedniej poduszki powietrznej pasażera                                                                                                                  

• Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń                                                                                                                       

• Regulacja wysokości i napinacze pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich                                                                                                                                                                                   

• Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażerów (przód i tył)                                                                                                                                                                                               

• System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                                                                                                                                       

• ESC - System stabilizacji toru jazdy, TCS - System kontroli trakcji, HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów, ABS - System zapobiegający blokowaniu się kół podczas            

hamowania, EBD - System rozdziału siły hamowania, BAS - System wspomagania hamowania, TSA System stabilizacji toru jazdy przyczepy, ESS - automatycznie włączane światła           

awaryjne na wypadek gwałtownego hamowania, VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy, DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia                                                                             

• Czujniki ciśnienia w oponach                                                                                                                                                                                                                                                               

• Przednie reflektory typu projekcyjnego z funkcją oświetlania drogi do domu                                                                                                                                                                                     

• Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED z czujnikiem zmierzchu                                                                                                                                                                               

• Światła przeciwmgielne                                                                                                                                                                                                                                                                        

• Czujniki parkowania tyłem                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Czujniki parkowania przodem oraz tyłem                                                                                                                                                                                                                                            

• Kia High Beam Assist (HBA) - funkcja automatycznego przełączania pomiędzy światłami drogowymi i mijania                                                                                                                              

• Kia Driver Attention Warning (DAW) - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy                                                                                                                                                                             

• Kia Lane Keep Assist (LKA) - asystent utrzymania pasa ruchu                                                                                                                                                                                                          

• Kia Speed Limit Assist (SLA) - system rozpoznawania znaków drogowych                                                                                                                                                                                       

Technologia / Komfort

• Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach                                                                                                                              

• Szyby przednie oraz tylne sterowane elektrycznie                                                                                                                                                                                                                              

• Chromowane obramowanie szyb bocznych                                                                                                                                                                                                                                        

• Wielofunkcyjna kierownica: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym                                                                                                                                                  

• Radioodtwarzacz MP3 z 6 głośnikami i sterowaniem z kierownicy, złącza USB, AUX                                                                                                                                                                       

• Zestaw zegarów z wyświetlaczem monochromatycznym TFT 3.5" dla komputera pokładowego                                                                                                                                                      

• Elektryczny hamulec postojowy dla aut z automatyczną skrzynią biegów (7DCT)                                                                                                                                                                             

• Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z funkcją kierunkowskazów w technologii LED                                                                                

• Tempomat z ogranicznikiem prędkości                                                                                                                                                                                                                                                

• Pakiet Smart: klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, funkcja automatycznego odparowywania przedniej szyby, nawiewy na tył, fotochromatyczne lusterko wewnętrzne, przyciemniane

szyby z tyłu, system antyoblodzeniowy wycieraczek przednich, czujnik deszczu, tylne gniazdo do ładowania urządzeń przenośnych                                                                                           

• Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez użycia kluczyka, wyposażony w czujnik zbliżeniowy w drzwiach przednich i pokrywie bagażnika oraz przycisk                        

uruchamiający silnik START/STOP, podświetlane klamki zewnętrzne, alarm obwodowy i immobilizer                                                                                                                                             

• Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy                                                                                                                                                                                                               

• Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim, zintegrowany z usługami Tom Tom kompatybilny z Android Auto i Apple CarPlay , 7-letnim planem                    

darmowej aktualizacji map, 8" kolorowym ekranem dotykowym, radioodtwarzacz MP3 z RDS, port USB, 6 głośników, antena dachowa typu "płetwa rekina„, tuner radia cyfrowego                

DAB+                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Kia UVO Connect – zestaw usług cyfrowych zapewniających wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o Twoim samochodzie                                              

• Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie                                                                                                                                                                                                    

Wnetrze
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Specyfikacja Kia Sportage

• Tapicerka „Flow” (WK) w kolorze czarnym, wnętrze 1-tonowe czarne                                                                                                                                                                                                

Wyglad / Styl

• Skórzane wykończenie kierownicy, drążka zmiany biegów                                                                                                                                                                                                                 

• Klamki wewnętrzne chromowane                                                                                                                                                                                                                                                         

• Klamki zewnętrzne dwubarwne: lakierowane i chromowane                                                                                                                                                                                                              

• Ozdobne listwy na zderzakach oraz progach w kolorze srebrnym                                                                                                                                                                                                      

Koła

• Zestaw naprawczy do kół, sortownik pod podłogą bagażnika (tylko dla silnika 1.6 GDI)                                                                                                                                                                   

• 17" felgi aluminiowe z oponami 225/60/R17                                                                                                                                                                                                                                        

• Zapasowe koło dojazdowe (niedostępne dla silnika 1.6 GDI)                                                                                                                                                                                                             

Funkcjonalnosc

• Manualna regulacja wysokości fotela kierowcy                                                                                                                                                                                                                                   

• Regulacja podświetlenia zegarów, kieszenie w oparciach foteli przednich                                                                                                                                                                                         

• Gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej                                                                                                                                                                                                                                         

• Lampki do czytania w podsufitce dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń oraz podświetlanie przestrzeni bagażowej                                                                                                                

• Składana oraz dzielona 60:40 tylna kanapa z regulacją kąta pochylenia oparcia i podłokietnikiem                                                                                                                                                  

• Roleta przestrzeni bagażowej                                                                                                                                                                                                                                                              

• Funkcja podświetlania lusterek w osłonach przeciwsłonecznych                                                                                                                                                                                                        

• Relingi dachowe w kolorze srebrnym                                                                                                                                                                                                                                                   

• Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy                                                                                                                                                                                                                                          

Wyposażenie opcjonalne wybrane

SMT FL - Pakiet SMART (facelift)

•  Pakiet SMART: klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym, funkcją automatycznego odparowywania przedniej szyby, nawiewy na tył, fotochromatyczne lusterko

wewnętrzne, przyciemniane szyby z tyłu, system antyoblodzeniowy wycieraczek przednich, czujnik deszczu, tylne gniazdo do ładowania urządzeń przenośnych, czujniki parkowania z tyłu  
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Dane Techniczne Kia Sportage
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