
Rio
M

1.2 DOHC 5 MT 84 KM

Kolor nadwozia
Silky Silver

Felgi
15" stalowe obręcze kół z oponami
185/65/R15 oraz kołpaki

Wersja / silnik 48 990 zł

Styl 1 900 zł

Opcje 0 zł

Dodatki 0 zł

Cena całkowita

50 890 zł

Cena zawiera podatek VAT 23%

awyrzucki1835
Pływające pole tekstowe
Cena brutto wyprzedaż RP2018 w najmie długoterminowym - 44 540 zł 



Twoja konfiguracja

Styl

Kolor nadwozia

Silky Silver 1 900 zł

Felgi

15" stalowe obręcze kół z oponami 185/65/R15 oraz kołpaki 0 zł

Wyposażenie

Inne

Kia Eco Dynamics (nie dotyczy wersji 1.4 AT)

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

Bezpieczeństwo

6 poduszek powietrznych

Pakiet systemów bezpieczeństwa z ABS i ESC

Nadwozie

Koło zapasowe dojazdowe

Automatycznie włączane światła mijania z czujnikiem zmierzchu

Światła do jazdy dziennej

Lusterka lakierowane w kolorze nadwozia

Elektrycznie regulowane lusterka z funkcją podgrzewania

Barwione szyby

Atrapa wlotu powietrza w kolorze czarnym, obramowanie lakierowane w kolorze srebrnym

Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia

Siedzenia

Regulacja wysokości wszystkich zagłówków

Regulacja wysokości fotela kierowcy

Kanapa tylna dzielona 6:4 oraz składana



 
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 Rio, mieszczą się w przedziale (cykl mieszany) od 5,6 do 7,0
l/100km oraz od 127 do 159 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
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.

 

Kieszeń w oparciu przedniego fotela pasażera

Wnętrze

Funkcja podświetlania lusterek w osłonach przeciwsłonecznych

Lampki do czytania w konsoli górnej

Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich z funkcją auto up/down oraz bezpieczeństwa

po stronie kierowcy

Klamki wewnętrze lakierowane w kolorze srebrnym

Haczyki do mocowania siatki w bagażniku

Udogodnienia

Składany kluczyk

Immobilizer

Zestaw zegarów z wyświetlaczem 3,5" dla komputera pokładowego

Czujniki ciśnienia w oponach kontrolowane poprzez ESC

Klimatyzacja manualna

Multimedia

Radioodtwarzacz MP3 z RDS typu 2 DIN sterowany z koła kierownicy

4 głośniki

Port USB, złącze AUX

Bluetooth z zestawem głośnomówiącym do telefonu




