
Optima Kombi
L

1.7 CRDi 7DCT 141 KM

Kolor nadwozia
Temptation Red

Felgi
Felgi aluminiowe 17" z oponami
Continental 215/55/R17

Wersja / silnik 118 900 zł

Styl 2 300 zł

Opcje 0 zł

Dodatki 0 zł

Cena całkowita

121 200 zł

Cena zawiera podatek VAT 23%

awyrzucki1835
Przekreślenie

awyrzucki1835
Pływające pole tekstowe
Kolor poglądowy

awyrzucki1835
Pływające pole tekstowe
AURORA BLACK PEARL

awyrzucki1835
Pływające pole tekstowe
Cena brutto w wyprzedaży 2018 dla CFM: 104 000 zł(kolor Aurora Black Pearl/wnętrze Grey) 



Twoja konfiguracja

Styl

Kolor nadwozia

Temptation Red 2 300 zł

Wnętrze

Tapicerka typu premium materiałowa z elementami skóry ekologicznej 0 zł

Felgi

Felgi aluminiowe 17" z oponami Continental 215/55/R17 0 zł

Wyposażenie

Bezpieczeństwo

Immobilizer

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania

ESC - system stabilizacji toru jazdy

VSM - system podpowiedzi ruchu kierownicy

HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów

ESS - automatycznie włączane światła awaryjne na wypadek gwałtownego hamowania

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki

pasażera

Poduszki powietrzne boczne

Pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla pasażerów przednich i tylnych siedzeń

Poduszka kolanowa dla kierowcy

Tempomat z ogranicznikiem prędkości (ogranicznik niedostępny dla wersji z pakietem

"Technologicznym")

Kia Keep Lane Assist - asystent utrzymania pasa ruchu

Czujniki parkowania przód i tył

Siedzenia

Pasy bezpieczeństwa foteli przednich z napinaczami i regulacją wysokości



Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażerów przód / tył

Elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego fotela kierowcy

Podgrzewane fotele przednie z 3-stopniową regulacją

Dodatkowe kieszenie w oparciach foteli przednich

System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

Podgrzewane skrajne siedziska tylnej kanapy

Nadwozie

Chromowana atrapa chłodnicy

Atrapa wlotu powietrza w kolorze czarnym o wysokim połysku

Reflektory ksenonowe z systemem samopoziomowania oraz funkcją statycznego

doświetlania zakrętów

Spryskiwacze reflektorów przednich

Światła przeciwmgielne z przodu wykonane w technologii LED

Przyciemniane szyby

Szyba przednia solarna z funkcją ograniczającą nagrzewanie się wnętrza

Szyby hydrofobowe kierowcy i pasażera

Lusterka zewnętrzne podgrzewane z funkcją automatycznego składania

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne

Lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów w technologii LED

Zewnętrzne klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, częściowo chromowane

Relingi dachowe

Tylne światło stop LED

Wnętrze

Rozbudowana stylistyka zegarów typu "Supervision Cluster" z kolorowym wyświetlaczem

komputera pokładowego LCD 4.3"

Ekran z wyświetlaczem temperatury zewnętrznej, aktualnej godziny

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów

Podgrzewana kierownica

Wielofunkcyjna kierownica: sterowanie systemem audio, Bluetooth z zestawem



głośnomówiącym, tempomat z ogranicznikiewm prędkości

Schowek pasażera, zamykany i podświetlany

Port USB oraz złącze AUX

Zestaw dla palących

Bezprzewodowa, indukcyjna ładowarka do telefonu

Konsola środkowa z podłokietnikiem oraz uchwytami na napoje pomiędzy przednimi fotelami

Konsola środkowa wykończona materiałem w kolorze fortepianowym

Dodatkowe nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu

Dodatkowe gniazdo zasilania 12V oraz port USB do ładowania dla pasażerów tylnej kanapy

Fotochromatyczne lusterko wewnętrzne

Konsola nad głową kierowcy ze schowkiem na okulary

Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych

Lampki do czytania w podsufitce dla pasażerów przednich siedzeń

Lampki personalne do czytania dla pasażerów tylnej kanapy

Chromowane wewnętrzne klamki drzwi

Podłokietnik centralny oraz boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną

Dodatkowe wygłuszenie maski silnika

Siłowniki gazowe pokrywy silnika

Zaczepy z siatką do mocowania bagażu

Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową

Roleta przestrzeni bagażowej

System aranżacji przestrzeni bagażowej

Gniazdko 12V w bagażniku

Funkcja składania oparć tylnej kanapy za pomocą przycisku w bagażniku

Udogodnienia

Kia Smart Key

Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika

Szyby przednie oraz tylne sterowane elektrycznie z funkcją bezpieczeństwa i trybem pracy

góra / dół dla szyb przednich



Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa

Dodatkowe nawiewy dla pasażerów drugiego rzędu

Funkcja automatycznego odparowywania przedniej szyby

Automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu

Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy

Funkcja antyoblodzeniowa piór wycieraczek przedniej szyby

Multimedia

Kia Navi System - system nawigacji satelitarnej z obsługą w języku polskim

Antena dachowa typu "płetwa rekina"




