
Sportage_QL_MY16 Style
1.7 CRDi 4x2
Diesel,manuální
115 K (85 kW)

barva karosérie
Bílá Cassa (WD)

Dojezdová sada

základní cena 659 980 Kč

sleva 50 000 Kč

barva

kola

doplňky

celková cena

609 980 Kč
včetně DPH

doplňky

Standardní výbava a výbava na přání

Bezpečnost

Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)

Boční airbagy pro přední sedadla

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla

Antiblokovací systém ABS

Automatické přepínání dálkových světlometu (HBA)

Elektronický stabilizační systém ESC

Ochrana proti překlopení ROP

Brzdový asistent BAS
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Standardní výbava a výbava na přání

Systém kontroly trakce TCS

Asistent sjíždění svahů DBC

Systém řízení stability vozidla VSM

Varovná signalizace brzdových / výstražných světlometů při panickém brzdění

Asistent pro rozjezd do kopce HAC

Měřič tlaku v pneumatikách (TPMS)

Asistent stability přívěsu (TSA)

Rozdělovač brzdného tlaku EBD

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKAS)

Ukazatel rychlostních limitů (SLIF)

Parkovací asistent vzadu

Exteriér

17'' hliníkové disky kol s pneumatikami 225/60

Dojezdová sada

Hlavní světlomety - tlumené a dálkové projektorové

Denní svícení LED

Přední mlhové světlomety

Zadní světlomety LED

Vnější zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s blikači

Tónovaná skla

Zatmavená skla zadních a pátých dveří

Maska chladiče černá lesklá

Podélné střešní ližiny

Ochranné a ozdobné lišty vpředu a vzadu (s 1.6 T-GDI)

Dvojitá chromová koncovka výfuku (s 1.6 T-GDI)

Vnější kliky dveří chromované

Lapače nečistot

Interiér

Elektrické ovládání předních a zadních oken

Výškově a podélně stavitelný volant

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky

Vyhřívaný volant

Středová loketní opěrka předních sedadel se schránou

Přístrojová deska Supervision s barevným displejem

Tempomat s omezovačem rychlosti

USB nabíječka v zadní řadě sedadel

Multimédia
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Standardní výbava a výbava na přání

7'' integrovaná GPS navigace, zadní parkovací kamera vč. Kia Connected Services

USB 2.0 + AUX audio port

Bluetooth handsfree

Sedadla

Čalounění sedadel - látkové

Výškově stavitelné sedadlo řidiče

Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60/40

Vyhřívaná přední a zadní sedadla

Vymoženosti

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Dešťový senzor + elektrochromatické zpětné zrcátko

Bezfreonová duální elektronická klimatizace
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