
Stinger
L

2.0 T-GDI 8AT RWD 245 KM

Zużycie paliwa średnie: 9.0 l/100 km; Średnia emisja

CO2: 204.0 g/km.

Kolor nadwozia
Deep Chroma Blue

Felgi
Felgi aluminiowe 18" z oponami
225/45/R18

Wersja / silnik 152 900 zł

Styl 3 000 zł

Opcje 0 zł

Dodatki 0 zł

Cena całkowita

155 900 zł

Cena zawiera podatek VAT 23%



Twoja konfiguracja

Styl

Kolor nadwozia

Deep Chroma Blue 3 000 zł

Felgi

Felgi aluminiowe 18" z oponami 225/45/R18 0 zł

Wyposażenie

Inne

8-biegowa, automatyczna skrzynia biegów z elektronicznym sterowaniem przełożeń

Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki

pasażera

Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów

przednich i tylnych

Poduszka kolanowa dla kierowcy

Hamulce tarczowe przód / tył : 18" / 18" (17" / 17" dla wersji 2.2 D)

ABS+ ESC+ HAC

Kia Brake Assist

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją „auto hold”

Nadwozie

Światła mijania oraz drogowe typu projekcyjnego

Automatyczne światła

Światła do jazdy dziennej LED

Lusterka z funkcją kierunkowskazów

Tylne lampy w technologii LED

Lusterka zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia

Lusterka zewnętrzne podgrzewane z funkcją automatycznego składania i oświetlenia



podłoża

Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne

Szyba przednia i szyby boczne z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza

Jedna podwójna, chromowana końcówka układu wydechowego

Dwie podwójne, chromowane końcówki układu wydechowego

Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia, częściowo chromowane

Zewnętrzne listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia

Chromowane wyloty powietrza w błotnikach typu "skrzela"

Siedzenia

Elektryczna regulacja foteli przednich w 8-kierunkach

Składana oraz dzielona tylna kanapa 60:40

Podłokietnik tylnej kanapy z uchwytami na napoje

Podgrzewane fotele przednie

Kieszenie w oparciach foteli przednich

Wnętrze

Lampki do czytania LED w podsufitce dla pasażerów przednich siedzeń oraz schowek na

okulary

Oświetlenie wnętrza LED dla pasażerów tylnej kanapy

Schowek pasażera z podświetleniem

Satynowe klamki wewnętrzne

Konsola środkowa wykończona materiałem w kolorze czarnym fortepianowym

Skórzana kierownica

Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą i aluminium

Podgrzewana kierownica

Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz uchwytami na napoje

Udogodnienia

Kia Smart Key

Immobilizer



 
Przedstawione dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 określono na podstawie świadectwa homologacji dla procedury WLTP.
Wartości te w zależności od wersji i wariantu oraz od wyposażenia Stinger, mieszczą się w przedziale (cykl mieszany) od 6,9 do
10,9 l/100km oraz od 179 do 247 g/km. 

 

 
Cena i wyposażenie podane w konfiguracji nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne
pozycje podane w specyfikacji skonfigurowanej wersji mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży
konsumenckiej zawarte w tej konfiguracji informacje nie stanowią zapewnienia ani oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu
kodeksu cywilnego, jak również nie stanowią opisu w rozumieniu ustawy z 30-05-2014 o prawach konsumenta. Niniejszy cennik
oraz cenniki wyposażenia dodatkowego stanowią podstawę do ustalenia ceny. Ostateczne określenie ceny następuje po
uzgodnieniu przez Dealera i Klienta szczegółowych cech zamówienia. Informujemy, że elementy dodatkowe wyposażenia

Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne

Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

Aktywny tempomat

Łopatki do zmiany biegów przy kierownicy

Kia Lane Keep Assist

System kontroli ciśnienia w ogumieniu

Kia Speed Assist

Czujniki parkowania przód i tył

Kamera cofania z dynamicznym torem jazdy

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Gniazdo zasilania 12V w konsoli centralnej

Dodatkowe gniazdo zasilania 12V

Gniazdko USB

Port USB dla pasażerów tylnej kanapy

Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa

Dodatkowe nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu

Multimedia

Kia Navi System

Sterowanie systemem audio z kolumny kierownicy

Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu

Zestaw zegarów z wyświetlaczem Mono TFT 3.5" dla komputera pokładowego



stanowią odrębny od samochodu przedmiot sprzedaży. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu, a także
określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu oraz umowa sprzedaży pojazdu. Podane
ceny zawierają podatek VAT.

 


