
Ceed
Bronze

136 HYBRID 48V dízelmotor 7DCT

Vegyes fogyasztás CO2-kibocsátás + fogyasztás l/100

km: 132 g/km + 5 l/100km

 

Külső szín
Cassa White

Keréktárcsák
15'' acél keréktárcsa

Kiválasztott modell

ára

7 049 000 Ft

Az összeg 250 000 Ft

árengedményt tartalmaz

Külső megjelenés 0 Ft

Rendelhető opciók 0 Ft

Tartozékok 0 Ft

Vételár összesen

7 049 000 Ft

Az árak a 27%-os áfát tartalmazzák. A tartozékok ára

a beszerelés költségét nem tartalmazza.



Az Ön autója

Külső megjelenés

Külső szín

Cassa White 0 Ft

Belső felszereltség

Szövet ülések (CPA) 0 Ft

Keréktárcsák

15'' acél keréktárcsa 0 Ft

Jellemzők

biztonság

6 légzsák (Első, oldal, függöny)

ABS + ESC + ESS + BAS + HAC + VSM (Blokkolásgátló, Elektronikus menetstabilizáló,

Vészfékezés jelző rendszer, Elektronikus fékerőelosztó, Visszagurulás gátló rendszer,

Járműstabilitás-szabályozás)

külső

Helytakarékos pótkerék

Halogén fényszórók

Kanyarfényszóró

Automatikus világításkapcsoló

Első ködfényszóró

Elektromosan állítható fűtött külső tükör

Színezett üveg (hátsó ablakfűtéssel)

Ülések

Állítható magasságú vezetőülés

60:40 arányban dönthető hátsó ülés

Fűthető első ülések

belső



 

Jogi nyilatkozat
A KIA konfigurátor kizárólagosan tájékoztató jellegű információkat biztosít, amelyet egy nem minden
esetben frissített számítógépes program állít össze régiótól függetlenül, személyi jóváhagyás nélkül.
Az  esetleges  árengedmények  összevontan  kerülnek  feltüntetésre,  azok  több  elemből  is
összetevődhetnek,  például  központilag  biztosított  importőri  kedvezmény,  márkakereskedő által
biztosított kedvezmény, állami támogatás, stb. A különböző árengedményekkel kapcsolatos bővebb
információ a modellhez tartozó árlistában, illetve a hivatalos KIA márkakereskedésekben érhető el. A
konfirugátor útján megadott ár, felszereltség, modellenkénti típusjegy és minden egyéb adat nem

Térképolvasó lámpa, napszemüvegtartó, megvilágított piperetükör a napellenzőben

Elektromos ablakemelő elöl-hátul

Automatikus elektromos ablakemelő elöl

Bőr kormány

Bőr sebességváltó gomb

Fűthető kormány

komfort

Automata központi zár (sebességfüggő) távirányítóval, immobilizer

Fedélzeti számítógép 3,5" LCD mono

Alacsony szélvédőmosó-folyadék szintjelző

Tempomat sebességhatárolóval

LKA (Sávtartó asszisztens)

HBA (Távolsági fényszóró asszisztens)

DAA (Vezető éberség figyelmeztetés)

FCA (Ráfutásos ütközéselkerülő támogatás-autók, gyalogosok)

TPMS (Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer)

Tolatóradar

Manuális légkondicionáló

multimédia

RDS rádió , MP3 lejátszó, USB bemenet, DAB (digitális rádióműsor-szolgáltatás), 6

hangszóró, Kormányról vezérelhető audio rendszer, Bluetooth kapcsolat

5" mono kijelző



minősül sem a KIA, sem pedig a KIA gépjárműveket forgalmazó regionális kereskedők ajánlatának, arra
ajánlati kötöttség nem áll fenn, kötelezettséget nem keletkeztet. 
A  konfigurátor  adata  esetlegesen  egyéb  tényezőkre  visszavezethetően  konkrét  ajánlat  esetén
aktualitását veszítheti, vagy más ok miatt a gyártó részéről nem megvalósítható, illetve bármely
elemében, akár jelentősen is eltérhet a konkrét ajánlattól. 
Tisztán elektromos Kia gépjárművek esetén a megjelölt árak tájékoztató jellegűek, ajánlatnak nem
minősülnek, melyek tartalmazzák az elektromos gépjármű vásárlás támogatására kiírt sikeres pályázat
után járó állami támogatás összegét. A tényleges értékesítési ár összege függ az elnyert pályázati
támogatás  mértékétől .  A  támogatásra  vonatkozó  részletes  pályázati  feltételek  a  
https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/nyitolap honlapon találhatóak. A Kia Hungary Kft. fenntartja a
jogot arra, hogy – függően a vonatkozó állami támogatás pályázati feltételeitől – a feltüntetett árakat
a későbbiekben módosítsa. 
A konfigurátor által megadott ár tartalmazza a 27% mértékű általános forgalmi adót és a bruttó
regisztrációs adót. A tartozékok esetében a felszerelés költségét a megadott ár nem tartalmazza,
mely kereskedésenként eltérhet. 
Ajánlati kötöttséget keletkeztető eladási (értékesítési) ajánlatot kizárólagosan a Magyarországon
viszonteladói státusszal rendelkező KIA Márkakereskedő értékesítési képviselője, személyesen jogosult
biztosítani a konkrét azonosítókkal rendelkező ajánlatkérő részére. 
Ajánlatkérése  vagy  kérdése  esetén  vegye  fel  a  kapcsolatot  Márkakereskedőinkkel,  akiket  a  
www.kia.com oldalon talál meg.

 

https://elektromobilitas.ifka.hu/hu/page/nyitolap
/hu/markakereskedesek/

