Sednu

a jedu

KIA cee´d kombi 1.4 CVVT 73 kW TOP 6°MT

5.990,– Kč

včetně DPH
za měsíc

Doba nájmu 36 měsíců a 60.000 kilometrů.
Včetně havarijního pojištění se spoluúčastí 5% / min. 5.000,- Kč, povinného ručení a pojištění skel.
Možnost koupě vozu po uplynutí doby nájmu za 250.000,- Kč vč. DPH.
Možnost předčasného ukončení smlouvy po 15 měsících bez poplatku.
Rychlé vyřízení smlouvy a předání vozu do 10 pracovních dnů.
Limitovaný počet vozidel.
Bližší informace: www.operativni-leasing.com/sednuajedu

KIA CEE´D SPORTY WAGON 1.4 CVVT 73kW TOP
Airbag řidiče a spolujezdce, boční a hlavové airbagy, aktivní opěrky hlavy řidiče a spolujezdce.
Stabilizační systém ESC s VSM + kontrola trakce TCS + asistent rozjezdu do kopce.
ABS + EBD s brzdovým asistentem + varovná signalizace zadních světlometů při panickém brždění ESS.
Duální elektronická klimatizace.
Winter Paket ( vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant ).
7“ integrovaná GPS navigace vč. KIA Connected Services, zadní parkovací kamera, bluetooth handsfree,
USB+AUX port.
Elektrické stahování předních a zadních oken.
Elektricky ovládaná, vyhřívaná a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, Auto Light Control ( včetně
Escort&Welcome funkce ).
Dálkové ovládání centrálního zamykání + alarm.
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, dešťový senzor.
Malý kožený paket ( volant, řadící páka a madlo ruční brzdy ).
Tempomat s omezovačem rychlosti, multifunkční volant.
Tónovaná skla, čelní s pruhem, SUNSET-zatmavení zadních skel.
Zadní parkovací asistent.
Podélné střešní lyžiny.
Hliníková leštěná kola 16“, dojezdová rezerva.
LED denní svícení, zadní LED světlomety, světlomety pro přisvěcování do zatáček, přední a zadní světla do
mlhy.
Vnější a vnitřní chrompaket.
Přední loketní opěrka, zadní výklopná loketní opěra, dělené a sklopné zadní sedačky, dvojitá podlaha v
zavazadlovém prostoru.
Výškově stavitelné sedadlo řidiče s el. ovládanou bederní opěrkou.
Volant stavitelný výškově a podélně.
Paket INTERIOR COLOR ( černý leštěný dekor palubní desky a volantu, anatomická prošívaná sedadla,
výplně dveří z umělé kůže).
Sada zimních pneumatik.
Gumové koberce, povinná výbava.

Technické parametry:
Atmosférický čtyřválec 1368 ccm s proměnným časováním ventilů
Převodovka: manuální šestistupňová
Výkon: 73,3 kW při 6.000 otáčkách za minutu
Kombinovaná spotřeba: 6,0 l /100km
Emise CO2: 138 g/km
Emisní norma: EURO 6

Kontakt:
AUTO Hlaváček a.s.
Olomouc: Týnecká 669/5, tel.: 585 153 071, e-mail: sednuajedu@hlavacek.cz
Opava: Těšínská 3012/93, tel.: 553 794 734, e-mail: opava.prodej@hlavacek.cz
Prostějov: Plumlovská 183, tel.: 588 882 163, e-mail: prostejov.prodej@hlavacek.cz
Litomyšl: Nedošín 125, tel.: 602 313 725, e-mail: petr.zak@hlavacek.cz

www.hlavacek.cz

