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Dziękujemy za zainteresowanie marką Kia, która jest jednym z najszybciej rozwijających się producentów
samochodów na świecie. Nieustannie udoskonalamy naszą ofertę, a nasze samochody objęte są wyjątkową na rynku
7-letnią gwarancją.

Jesteśmy przekonani, że przedstawiona wyjątkowa oferta spełni oczekiwania zarówno w odniesieniu do
samochodu, jak i propozycji atrakcyjnych warunków zakupu. Prosimy pamiętać, że:

- niniejsza informacja handlowa nie stanowi ofert w rozumieniu art. 66 § 1 kc oraz innych właściwych przepisów prawa,
nawet jeżeli użyto słowa kc oraz innych właściwych przepisów prawa, nawet jeżeli użyto słowa „oferta” i stanowi
jedynie zaproszenie

- szczegółowe warunki gwarancji, w tym okresy jej trwania, także dla poszczególnych części, są zawarte w Książce
Gwarancyjnej i Instrukcji Obsługi Pojazdu dostępnych na stronie www.kia.com/pl ,

- wszelkie zgody i informacje z zakresu ochrony Pana/Pani danych osobowych zostały już udzielone podczas
pierwszego kontaktu z siecią sprzedaży KIA,

- niniejsza informacja nie stanowi żadnego zapewnienia co do właściwości cech produktu, udzielenia warunków
gwarancji, ochrony ubezpieczeniowej i finansowania pochodzących od któregokolwiek z podmiotów: producenta,
importera, sprzedawcy, agenta, podmiotów finansujących i ubezpieczycieli.

Do niniejszego pisma dołączono informacje handlowe dotyczące przykładowych:
- specyfikacji i cennika samochodu Kia Stonic,

W celu przedstawienia ofert dopasowanych do oczekiwań i uzgodnienia warunków umów zapraszamy do kontaktu z
salonem KIA.

Z wyrazami szacunku
MICHAŁ DAMERAU
Dealer Administrator
MAKAREWICZ AUTORYZOWANY DEALER
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Oferta numer O000042306
Data Oferty 08.07.2020

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 Stonic

  Pojemność silnika 1.0

  Rodzaj silnika T-GDI

  Skrzynia biegów 7 DCT

  Typ paliwa BENZYNA

  Moc 120

  Kolor lakieru (EU3) SMOKE BLUE

  Kolor wnętrza (BGH) CZARNO-SZARE

  Wersja L

  Rok produkcji 2019

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 77.490,00zł

 Cena koloru 2.000,00zł

Wyposażenie dodatkowe:

Promocje i Rabaty:

 Rabat na samochód -3.990,00zł

 Łączna cena samochodu 79.490,00zł

 Łączna cena samochodu z rabatami 75.500,00zł

Ważność oferty 31/07/2020

Kwota ogółem z VAT(23%) 75.500,00zł

Kwota ogółem bez VAT(23%) 61.382,11zł
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 Stonic

Wyposażenie standardowe

Bezpieczenstwo

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

• Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne                                                                                                                                                     

• Napinacze pasów bezpieczeństwa dla foteli przednich                                                                                                                                                                                                                       

• System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych, zabezpieczenie przed otwieraniem drzwi tylnych                                                                                                                                    

• • System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) • System rozdziału siły hamowania (EBD) • System stabilizacji toru jazdy (ESC) • System zarządzania                       

stabilnością auta (VSM) • System wspomagający ruszanie na wzniesieniu (HAC) • Automatycznie włączane światła awaryjne na wypadek gwałtownego hamowania (ESS) • System            

kontroli hamowania w zakręcie (CBC) • System stabilizacji toru jazdy podczas hamowania (SLS)                                                                                                                                                   

• Hamulce tarczowe przód / tył                                                                                                                                                                                                                                                               

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

• Przednie lampy typu projekcyjnego                                                                                                                                                                                                                                                     

• Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED                                                                                                                                                                                                                     

• Przednie lampy przeciwmgielne typu projekcyjnego, funkcja statycznego doświetlania zakrętów                                                                                                                                                     

• Czujniki parkowania tył, kamera cofania                                                                                                                                                                                                                                              

Komfort i styl

• Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego                                                                                                                                                                                                         

• Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach oraz wysokości fotela kierowcy                                                                                                                                                                  

• Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa oraz wszystkich zagłówków                                                                                                                                                                       

• Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich z funkcją auto up/down oraz bezpieczeństwa po stronie kierowcy                                                                                                                          

• Klamki zewnętrzne i lusterka lakierowane w kolorze nadwozia (nie dotyczy nadwozia dwukolorowego)                                                                                                                                          

• Elektrycznie regulowane lusterka z funkcją podgrzewania, obrotomierz                                                                                                                                                                                            

• Zdalnie sterowany centralny zamek z alarmem, immobilizer, składany kluczyk, funkcja otwierania pokrywy bagażnika                                                                                                                  

• Zestaw zegarów z wyświetlaczem 3,5" dla komputera pokładowego                                                                                                                                                                                                 

• Klimatyzacja automatyczna z funkcją odparowywania szyby przedniej, dodatkowa nagrzewnica powietrza (dla wersji Diesel)                                                                                                      

• Konsola centralna z wzdłużną regulacją podłokietnika, zamykany schowek, ładowarka USB do urządzeń przenośnych w tylnej części podłokietnika                                                                  

• Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu                                                                                                                                                                                                                                

• Szyby tylne sterowane elektrycznie                                                                                                                                                                                                                                                     

Stylistyka

• Nakładki na zderzaki typu SUV w kolorze srebrnym                                                                                                                                                                                                                           

• Lakierowane zderzaki w kolorze nadwozia                                                                                                                                                                                                                                          

• Barwione szyby                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• Tylny spojler z dodatkowym światłem stop                                                                                                                                                                                                                                          

• Atrapa wlotu powietrza w kolorze czarnym, lakierowana na wysoki połysk z satynowym wykończeniem                                                                                                                                         

• Tapicerka typu premium skórzano-materiałowa                                                                                                                                                                                                                                  

• Sportowa kierownica wykończona perforowaną skórą i chromowanymi akcentami                                                                                                                                                                           

• Chromowane wewnętrzne klamki drzwi                                                                                                                                                                                                                                               

Koła

• Koło zapasowe dojazdowe                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Kontrola ciśnienia w oponach                                                                                                                                                                                                                                                              
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Specyfikacja Kia Stonic

• 17" aluminiowe obręcze kół z oponami 205/55/R17                                                                                                                                                                                                                            

• 15” aluminiowe obręcze kół z oponami 185/65/R15 – dla silnika1.2 MPI                                                                                                                                                                                            

Funkcjonalnosc

• Wskaźnik temperatury zewnętrznej, wskaźnik wyboru optymalnego biegu                                                                                                                                                                                        

• Regulacja podświetlenia zegarów                                                                                                                                                                                                                                                        

• Lampki do czytania w konsoli górnej, schowek na okulary, oświetlenie bagażnika                                                                                                                                                                            

• Funkcja podświetlania lusterek w osłonach przeciwsłonecznych                                                                                                                                                                                                        

• Kieszeń w oparciu przedniego fotela pasażera                                                                                                                                                                                                                                   

• Haczyki do mocowania siatki w bagażniku                                                                                                                                                                                                                                          

• Kanapa tylna dzielona 6:4 oraz składana                                                                                                                                                                                                                                            

• Pokrywa przestrzenie bagażowej                                                                                                                                                                                                                                                         

• Relingi dachowe                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Podwójna podłoga bagażnika                                                                                                                                                                                                                                                              

• Kontrolka płynu spryskiwacza                                                                                                                                                                                                                                                              

Multimedia i nowe technologie

• Kia Eco Dynamics (ISG) - system automatycznego wyłączania oraz włączania silnika na postoju pozwalający zaoszczędzić paliwo (nie dotyczy wersji 1.4 AT)                                                 

• 7” kolorowy, dotykowy ekran, radioodtwarzacz MP3 z RDS typu 2 DIN sterowany z koła kierownicy, wyposażony w port USB, złącze AUX, 4 głośniki i 2 tweetery, interfejs Apple CarPlay

oraz Android Auto, kamera cofania ( dla wersji „L”)                                                                                                                                                                                                                             

• Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu                                                                                                                                                                                                                          

Wyposażenie opcjonalne wybrane
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Oferta numer O000042306

Warunki

 Ubezpieczyciel PZU
 Zakres ubezpieczenia OC + AC + NNW
 Cena Ubezpieczenia 2.265,00zł

 Niniejsza informacja jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
 KIA Ubezpieczenia jest nazwą handlową usług oferowanych przez BIK Serwis Sp. Z o.o. oraz Voxen Sp. z o.o.
 we współpracy z PZU S.A., STU Ergo Hestia S.A. oraz Allianz S.A., na podstawie porozumienia z KIA Motors Polska Sp. z o.o.
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Dane Techniczne Kia Stonic
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