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Kia Stonic
1.0 T-GDi 120pk Comfort
Bouwjaar:

2017 (7 november 2017)

Massa:

1.085 kg

Max trekgewicht:

1.110 kg

Tellerstand:

29.645 km

Bekleding:

Stof

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

J-413-ZG

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

120 PK

€ 16.440,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Dimlichten automatisch

LED dagrijverlichting

mistlampen voor

Parkeersensor achter

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

DAB ontvanger

Multimedia-voorbereiding

Radio

Stuurwiel multifunctioneel

Interieur
Airco

Cruise control

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Elektrische ramen voor

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Stuurbekrachtiging

Stuur verstelbaar

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

Bandenspanningscontrolesysteem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Overige
Apple Carplay/Android Auto

Bij het ontwerpen van de Kia Stonic stonden uw comfort en uw veiligheid centraal. Deze Stonic is van het bouwjaar 2017 en is afkomstig van de
eerste eigenaar. Deze SUV wordt aangedreven door een krachtige driecilinder turbomotor. Bij de uitrusting van deze Kia horen onder meer 15
inch lichtmetalen velgen, elektrisch bedienbare ramen voor, elektrisch verstelde en verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen
neerklapbare achterbank.
Het audiosysteem met dab-ontvangst en het full map navigatiesysteem bedient u veilig met knoppen op het stuur. Met de ingebouwde
airconditioning zit u altijd ontspannen achter het stuur. Parkeersensoren zijn een waardevolle toevoeging aan deze auto. De sensoren
waarschuwen tijdens het parkeren en voorkomen schade aan de auto. Stel de cruise control in op de gewenste snelheid en u rijdt comfortabel en
zuinig. Ook verstelbaar stuur en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening zijn aan boord.
De intelligente veiligheidssystemen in deze auto waken continu over uw veiligheid. Op een helling houdt hill hold control de handrem vast totdat u
weer gas geeft. Het bandenspanningscontrolesysteem waarschuwt als een van de banden onvoldoende lucht bevat.
We laten u deze auto graag helemaal zien. Belt u ons voor een afspraak?

