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Kia Picanto
1.0 CVVT 68pk ComfortLine
Bouwjaar:

2017 (23 oktober 2017)

Massa:

830 kg

Tellerstand:

58.974 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

Hatchback

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

PZ-462-X

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

68 PK

€ 9.440,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Buitenspiegels in carrosseriekleur

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

Elektronische remkrachtverdeling

Infotainment
Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

MP3-speler

Multimedia systeem

Multimedia systeem

Navigatie

Navigatie

Radio

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Elektrische ramen achter

Achterbank in delen neerklapbaar

Airco

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Boordcomputer

Elektrische ramen voor

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

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)

Anti Blokkeer Systeem

Anti doorSlip Regeling

Bandenspanningscontrolesysteem

Brake Assist System

Elektronisch Stabiliteits Programma

Wij hebben de onderhoudsbeurt reeds voor u uitgevoerd. Apk geldig t/m 12-11-2022
Deze Kia Picanto is wel heel erg compleet! wat te denken van; achteruitrijcamera, full map navigatie, apple carplay, airco, 4 elektrisch bedienbare
ramen en airconditioning! In het moderne verkeer hebt u achter het stuur van de Kia Picanto altijd de controle. Deze auto komt uit 2017. Deze
goed onderhouden auto is van de eerste eigenaar. Hebt u een vlotte rijstijl? Dan is deze Kia met zijn zuinige maar pittige motor geknipt voor u.
Natuurlijk behoren elektrisch bedienbare ramen achter, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels en in delen neerklapbare achterbank
ook tot de uitrusting van deze complete auto.
Onderweg luistert u naar het audiosysteem terwijl het navigatiesysteem u naar uw reisdoel begeleidt. Bent u daar eenmaal aangekomen, dan
zorgt de achteruitrijcamera ervoor dat u de auto soepel inparkeert. In een auto als deze mag u ook airconditioning verwachten. Wat u ook in deze
auto kunt vinden zijn verstelbaar stuur, boordcomputer en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening.
Zoals u mag verwachten van deze Kia Picanto is hij uitgerust met een reeks aan actieve veiligheidssystemen. De brake assist zorgt voor een
kortere remweg tijdens een noodstop. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt bij drukverlies in een van de banden.
Dat de kilometerstand in orde is, blijkt uit het meegeleverde tellerrapport van Nationale Autopas. Wilt u deze auto zelf ervaren? Neem dan contact
op met een van onze medewerkers.

