
Nová Sportage
GT Line

1.6 T-GDi 4x4 DCT

Spotřeba paliva: kombinovaná - 7,6 l/100km. CO2 emise:

kombinovaná - 175 g/km.

 

Barva exteriéru
Bílá Deluxe

Kola

Úroveň výbavy /

Motor

819,980 Kč

Zahrnuje slevu 70,000 Kč

Design 16,000 Kč

Možnosti 0 Kč

Další 0 Kč

Celková cena

835,980 Kč



19'' hliníkové disky kol s
pneumatikami 245/45

Uvedená cena včetně DPH

Vaše konfigurace

Design

Barva exteriéru

Bílá Deluxe 16,000 Kč

Kola

19'' hliníkové disky kol s pneumatikami 245/45 0 Kč

Funkce

Vymoženosti

Zadní parkovací senzory

Přední a zadní parkovací senzory

360° monitorovací systém (AVM)

Bezklíčový přístup Smart Key a startovací tlačítko

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Dešťový senzor + elektrochromatické zpětné zrcátko

Bezfreonová duální elektronická klimatizace

Pokročilý adaptivní tempomat SCC + Stop&Go

Bezpečnost

Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla

Boční airbagy pro přední sedadla

Měřič tlaku v pneumatikách (TPMS)

Varovná signalizace brzdových / výstražných světlometů při panickém brzdění



Ochrana proti překlopení ROP

Brzdový asistent BAS

Asistent sjíždění svahů DBC

Automatické přepínání dálkových světlometu (HBA)

Systém kontroly trakce TCS

Systém řízení stability vozidla VSM

Upozornění na přijíždějící vozidla v příčném směru při couvání (RCCW)

Elektronický stabilizační systém ESC

Asistent stability přívěsu (TSA)

Ukotvení dětské sedačky ISOFIX na krajních sedadlech 2. řady

Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista

Rozdělovač brzdného tlaku EBD

Systém sledování mrtvého úhlu (BCW + LCA)

Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKAS)

Ukazatel rychlostních limitů (SLIF)

Exteriér

Dojezdová sada

Hlavní světlomety - bi-xenonové s ostřikovači s funkcí DBL

Hlavní světlomety Full LED

Denní svícení LED

Přední mlhové světlomety LED

Zadní světlomety LED

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

Tónovaná skla

Podélné střešní ližiny

Ochranné a ozdobné lišty vpředu a vzadu stříbrné

Vnější kliky dveří chromované

Lapače nečistot



 
Uvedené údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 jsou homologovány dle WLTP a převedeny na NEDC. Tyto hodnoty, v závislosti na
motorizaci, provedení a výbavě Kia Sportage, jsou v rozsahu (pro kombinovanou spotřebu) od 4,7 do 7,9 l / 100 km pro spotřebu
a od 123 do 180 g / km pro emise CO2.

 

 
KIA MOTOR CZECH s.r.o.Jihlavská 1558/21, Michle140 00, Praha 4INFOLINKA KIA 222 999 333Provozní doba: Po - Pá: 9:00 -
17:00e-mail: kia-info@kia.czVeškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Kia Motors Czech
s.r.o a nezavazují k uzavření smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

Sedadla

Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

Elektricky stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60/40

Vyhřívaná přední a zadní sedadla

Interiér

Elektrické ovládání předních a zadních oken

Výškově a podélně stavitelný volant

Kůží potažený volant a hlavice řadicí páky

Vyhřívaný volant

Hliníkové pedály

Středová loketní opěrka předních sedadel se schránou

Dekor palubní desky a interiéru - Lesklá černá

USB nabíječka v zadní řadě sedadel

Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů Qi

USB nabíječka

Multimédia

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

Auto / Apple Carplay

JBL premiová soustava (8 reproduktorů, 320 W, externí zesilovač)

USB 2.0 + AUX audio port

Bluetooth handsfree


