Stonic
Comfort

Úroveň výbavy / Motor

334,980 Kč

1.25 CVVT

Barva exteriéru
Bílá Clear White (UD)

Kola
15" ocelové disky kol s pneumatikami
185/65

Design

0 Kč

Možnosti

0 Kč

Další

0 Kč

Celková cena

334,980 Kč
Uvedená cena včetně DPH

Vaše konfigurace
Design
Barva exteriéru
Bílá Clear White (UD)

0 Kč

Kola
15" ocelové disky kol s pneumatikami 185/65

Funkce
Exteriér
Komfortní funkce blikačů - "trojblik"
Zadní spojler s brzdovým světlem
Outdoor Body kit (stříbrné kryty pod předním a zadním nárazníkem, lemy blatníků a boční
prahy v černé barvě)
Podélné střešní ližiny
Hlavní světlomety projektorového typu
Denní svícení
Přední mlhové světlomety
Hlavní světlomet projektorového typu
Vnější zpětná zrcátka v barvě střechy
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná
Tónovaná skla
Nárazníky a vnější kliky v barvě karoserie
Lapače nečistot
Technologie
Elektrický posilovač řízení s proměnným účinkem
Výškově a podélně stavitelný volant
Bezpečnost
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)

0 Kč

Záclonové airbagy pro přední a zadní sedadla
Boční airbagy pro přední sedadla
Kotoučové brzdy na všech kolech, přední ventilované
Varovná signalizace zadních světlometů při panickém brzdění ESS
Rozdělovač brzdného tlaku EBD
Asistent průjezdu zatáčkou CBC
Systém řízení stability vozidla VSM
Směrová stabilizace vozidla při brzdění SLS
Antiblokovací systém ABS
Asistent pro rozjezd do kopce HAC
Systém kontroly trakce TCS
Brzdový asistent BAS
Elektronický stabilizační systém ESC
Indikace nezapnutých pásů
Předpínače bezpečnostních pásů
Ukotvení dětské sedačky na zadních krajních sedadlech ISOFIX
Sedadla
Čalounění sedadel - látkové
Výškově stavitelné opěrky hlavy na všech sedadlech
Loketní opěrka předních sedadel
Výškově stavitelné bezpečnostní pásy na předních sedadlech
Výškově stavitelné sedadlo řidiče
Sklopné opěradlo zadního sedadla v poměru 60/40
Interiér
Schránka na brýle s bodovým světlem
Elektrické ovládání zadních oken
Elektrické ovládání předních oken
Kůží potažený volant a hlavice řadící páky

Kosmetická zrcátka na slunečních clonách
Síť zavazadlového prostoru
Úchytná oka v zavazadlovém prostoru
Vymoženosti
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním + alarm + sklopný klíč
IN KEY imobilizer
Nastavení intenzity podsvícení přístrojů
Palubní počítač
Indikátor řazení (pro manuální převodovku)
Čidlo nedostatku kapaliny v ostřikovačích
Měřič tlaku v pneumatikách TPMS
USB nabíječka ve druhé řadě sedadel
Manuální klimatizace
Multimédia
Rádio se 7'' dotykovou obrazovkou + 6 ks repro
USB 2.0 + AUX audio port
Ovládání audio systému na volantu
Bluetooth handsfree

KIA MOTOR CZECH s.r.o.
V Oblouku 128 Čestlice, Praha - východ 252 43 Průhonice
INFOLINKA KIA 222 999 333
Provozní doba: Po - Pá: 9:00 - 17:00
e-mail: kia-info@kia.cz
Veškeré ceny, údaje a vyobrazení jsou pouze informativní, doporučené společností Kia Motors Czech s.r.o a nezavazují k uzavření
smlouvy. Fotografie jsou pouze ilustrativní.

