Kia Cee'd SW 1.4T DynamicLine / 7 jaar garantie
Aangeboden door

AutoVermeulen Kia / Fiat dealer - Subaru service
Pearyweg 6
4462 GT Goes
verkoop@autovermeulen.nl
0113-561812

Merk

Kia

Model

Cee'd

Uitvoering

SW 1.4T DynamicLine / 7 jaar garantie

Prijs

€ 25.495

Bouwjaar

01-2019

Carrosserie

Stationwagen

Brandstof

Benzine

Kleur

Cosmo Blue

Kenteken

TS-58-0L

Kilometerstand

1 km

Transmissie

Handgeschakeld

Motorinhoud

1.353

Vermogen

102 kW

Gewicht

1.252 kg

Garantie

0

Achteruitrij camera, Airbag bestuurder, Airbag passagier, Audio ingang,
Audio Stuurbediening, Automatic climate control, Automatisch inschakelende
koplampen, Bandenspanningssensor, Bluetooth telefoonvoorbereiding,
Boardcomputer, Brakeassist, Buitentemperatuurmeter, Centrale
deurvergrendeling afstandbediend, Dakrails, Dimmende binnenspiegel,
Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Elektrische spiegels,
Gescheiden temperatuurregeling, Hill assist, Hoofd airbag achter, Hoofd
airbag voor, Hoogte verstelling bestuurder, Hoogte verstelling passagier,
Inklapbare spiegels, Isofix, Lane assist, Meegespoten bumpers,
Middenarmsteun voor, Mistlampen voor, MP3 ondersteuning, Parkeersensor,
Regen sensor, Richtingaanwijzers in buitenspiegels, Stabiliteitsregeling,
Start-stop systeem, Stereo installatie, Uitgebreid navigatie systeem,
USBiPod ingang, Zij-airbags voor
. Occasions vanaf 4500,- zijn inclusief
rijklaarmaken (t.w.v. 495,-) en garantie. De informatie op deze website is
met zorg voor u samengesteld, toch is het niet uit te sluiten dat
gepubliceerde informatie niet juist, onvolledig en-of niet up to date is.
AutoVermeulen is hiervoor niet aansprakelijk., Dit betreft een nieuwe,
geregistreerde auto., Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken!, Nieuwprijs
euro 28.175,Opties
airbag, ABS, airco, alarm, cruise control, centrale vergrendeling, elektr. ramen,
l.m. velgen, middenarmsteun, navigatiesysteem, radio, stuurbekrachtiging,
startonderbreker, traction control, parkeerhulp

Disclaimer:
Ondanks de zorg die door ons aan de correcte invoer van de gegevens van de aangeboden occasions en de gegevens van nieuwe auto's, merken, types, nieuws etc. besteed wordt,
kunnen wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van onze
site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door ons aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

