
Nowy Ceed
S

1.6 CRDi SCR 115 KM 6MT

Kolor nadwozia
Cassa White

Felgi
15'' stalowe obręcze kół z oponami
195/65/R15

Wersja / silnik 75 990 zł

Styl 1 000 zł

Opcje 0 zł

Dodatki 0 zł

Cena całkowita

76 990 zł

Cena zawiera podatek VAT 23%

awyrzucki1835
Pływające pole tekstowe
Cena brutto wyprzedaż RP2018 w najmie długoterminowym - 66 420 zł 



Twoja konfiguracja

Styl

Kolor nadwozia

Cassa White 1 000 zł

Wnętrze

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym 0 zł

Felgi

15'' stalowe obręcze kół z oponami 195/65/R15 0 zł

Wyposażenie

Inne

Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki

powietrznej pasażera

Pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń

Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera

ESC - System stabilizacji toru jazdy, HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów

ABS System zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

Nadwozie

Koło zapasowe dojazdowe

Światła mijania typu projekcyjnego

Automatycznie włączane światła mijania z czujnikiem zmierzchu

Światła do jazdy dziennej LED w stylistyce kostek lodu

Tylny spojler wraz ze światłem stop LED



Tylny spojler wraz ze światłem stop LED

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

Barwione szyby

Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia

Siedzenia

Regulacja wysokości siedziska fotela kierowcy oraz pasów bezpieczeństwa dla pasażerów

przednich siedzeń

Składana oraz dzielona asymetrycznie tylna kanapa 60:40

Wnętrze

Lampka do czytania w podsufitce oraz schowek na okulary

Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych

Wykończenie elementów wnętrza w kolorze srebrnym

Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami

Pełnowymiarowa konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem

Udogodnienia

Funkcja zdalnego sterowania centralnym zamkiem, składany kluczyk, automatyczne

ryglowanie zamków po ruszeniu

Immobilizer

Komputer pokładowy z wyświetlaczem monochromatycznym 3,5 LCD

Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Kia Lane Keep Assist (LKA)

Kia High Beam Assist (HBA)

Kia Driver Attention Assist (DAA)

Kia Forward Collision Avoidance Assist (FCA)

Czujniki ciśnienia w oponach

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika (niedostępna dla silnika1.4 MPI)



 
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 CEED, mieszczą się w przedziale (cykl mieszany) od 4,6 do 7,3
l/100km oraz od 121 do 165 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.

 

Gniazdo 12V w konsoli centralnej

Klimatyzacja manualna

Multimedia

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

Bluetooth z zestawem głośnomówiącym




