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Kia Carens
Bouwjaar:

2016 (28 juni 2016)

Massa:

1.481 kg

Max trekgewicht:

1.500 kg

Tellerstand:

105.942 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

MPV

Brandstof:

Diesel

Kenteken:

JV-839-L

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

116 PK

€ 16.440,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dakrails

Dimlichten automatisch

LED dagrijverlichting

Metaalkleur

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Electronic climate controle

Cruise control

Elektrische ramen voor en achter

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Regensensor

Milieu
Start/stop systeem

Veiligheid
Achteruitrijcamera

Airbag(s) hoofd achter

Airbag(s) hoofd voor

Airbag(s) side voor

Airbag bestuurder

Airbag passagier

Alarm klasse 1(startblokkering)

Hill hold functie

Overige
Elektronisch Stabiliteits Programma

mistlampen voor

De Koreaanse merken onderscheiden zich door geweldige bouwkwaliteit, uitstekende rijeigenschappen en slimme technologie. Neem bijvoorbeeld
deze dealeronderhouden 7- persoons Kia Carens uit 2016, die 105940 kilometer op de teller heeft staan. U wordt in deze auto ook getrakteerd op
aluminium dakrailing, metallic lak, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en led-dagrijverlichting.
Met het full map navigatiesysteem kiest u de snelste route naar uw eindbestemming. De electronic climate control zorgt voor een behaaglijk
klimaat in de auto. Soepel inparkeren in de krapste parkeervakken. De achteruitrijcamera maakt het mogelijk. Om de veiligheid onderweg te
verhogen, heeft deze Kia zowel een automatisch inschakelbare verlichting als een regensensor aan boord, zodat hij zelf de verlichting en de
ruitenwissers kan inschakelen. Cruise control houdt automatisch de ingestelde snelheid vast. Zo kunt u zich volledig op het verkeer concentreren.
En dan is deze auto ook nog eens voorzien van lederen stuur en versnellingspook en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
In de Kia Carens heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Wegrijden op een helling is kinderspel met hill hold control. Deze functie
houdt de handrem automatisch vast op een steile ondergrond.
Tevens wordt deze auto geleverd met Nationale Autopas. Hebben we u nieuwsgierig gemaakt? Bel of mail ons nu voor een proefrit.

