Autobedrijf Pheifer

Bel: 0515 41 58 25

Alexanderstraat 12, 8606 VP
Sneek

m.schutte@pheifer.nl
https://www.pheifer.nl
Bekijk op site

Kia Sportage
1.6 GDI 136pk Vibe
Bouwjaar:

2014 (4 februari 2014)

Massa:

1.280 kg

Max trekgewicht:

1.200 kg

Tellerstand:

100.661 km

Bekleding:

Leder

Carrosserie:

SUV

Brandstof:

Benzine

Kenteken:

2TFJ93

Transmissie:

Handgeschakeld

Vermogen:

136 PK

€ 14.440,Exterieur
Buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening

Extra getint glas

LED dagrijverlichting

Lichtmetalen velgen 16"

mistlampen voor

Infotainment
Navigatiesysteem full map

Autotelefoonvoorbereiding met bluetooth

Multimedia-voorbereiding

Radio-cd/mp3 speler

Interieur
Cruise control

Electronic climate controle

Lederen bekleding

Achterbank in delen neerklapbaar

Armsteun achter

Armsteun voor

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

Elektrische ramen voor en achter

Hoofdsteunen actief

Lederen stuurwiel en versnellingspook

Regensensor

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)

Alarmsysteem

Anti Blokkeer Systeem

Elektronisch Stabiliteits Programma

Hill hold functie

Deze prachtige Kia Sportage wordt u rijklaar aangeboden inclusief onderhoudsbeurt en 6 maanden garantie. Behalve een markant design biedt de
Kia Sportage ook uitstekende rijkwaliteiten en zeer veel ruimte. Deze Sportage is uit 2014 en heeft 100.661 kilometer gelopen. Deze goed
onderhouden auto is van de eerste eigenaar. Een krachtige motor zorgt voor de aandrijving van deze SUV. Bij de zeer complete uitrusting van
deze auto behoren ook 16 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas, actieve hoofdsteunen, elektrisch bediende ramen, elektrisch verstelde en
verwarmde buitenspiegels, led-dagrijverlichting en in delen neerklapbare achterbank.
Het full map navigatiesysteem is uw vertrouwde gids, waarheen de reis ook gaat. Dankzij electronic climate control is het interieur behaaglijk
warm of verfrissend koel. Nooit meer parkeerschade dankzij de achteruitrijcamera. De regensensor regelt zelf de optimale snelheid van de
ruitenwissers zodat u dat niet zelf hoeft te doen. Met deze auto bent u ontspannen onderweg dankzij de cruise control. Met lederen stuur en
versnellingspook en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening is deze auto helemaal compleet.
In de Kia Sportage heeft uw veiligheid en die van uw omgeving prioriteit. Wegrijden op een helling is kinderspel met hill hold control. Deze functie
houdt de handrem automatisch vast op een steile ondergrond.
Bij een goede occasion als deze hoort natuurlijk ook een tellerrapport van Nationale Autopas. Nieuwsgierig geworden? Kom deze auto dan snel bij
ons bekijken.

