KIA VENGA
1.4 CVVT 90PK PLUS PACK

Verkrijgbaar bij onze dealer :

Prijs voertuig :

€* 10 930

Van Mossel Peugeot Purmerend
Component 84
1446WP Purmerend

* Excl. kosten van inschrijving en brandstof. vermelding verplicht vanaf 1.1.79 conform decreet
78993 van 4.10.78

Garantie Leeuwekeur Comfort (6 Maand)

0299-640096

GEDETAILLEERDE KENMERKEN
Kilometerstand : 38395 km garantie
Versnellingsbak : Handgeschakeld
Kleur : Zwart
Garantie : Leeuwekeur Comfort
Din vermogen : 90 ch
Registratiedatum : 07/2012

Silhouette : MPV
Psa.vo.search.nbplaces : 5
Brandstof : Benzine
Belasting : 22 %
CO2 : 130 g/km
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UITRUSTING

COMFORT
airconditioning
cruise control inclusief speed limiter
stuurbekrachtiging
EXTERIEUR
15'' sierdeksels
buitenspiegels in carrosseriekleur
buitenspiegels elektrisch verstelbaar en
verwarmd
deurgrepen exterieur in carrosseriekleur
elektrisch bedienbare ramen voor
getint glas rondom
radiator grille met chromen accenten
ruitenwissers voor met variabele interval
ruitenwissers achter met interval
INTERIEUR
actieve hoofdsteunen voor
hoofdsteunen achter (3x) in hoogte
verstelbaar
in delen verschuifbare achterbank (60:40)
in delen neerklapbare achterbank tot vlakke
laadvloer (60:40)
luchtfilter (pollenfilter)
kaartleeslampjes voor
middenarmsteun achter
opbergvak achterzijde voorstoelen
stuurwiel in hoogte en diepte verstelbaar
stoffen bekleding "beat"
speakers in de voor- en achterportieren (4x)
MULTIMEDIA
bluetooth connectiviteit
boordcomputer
geïntegreerde radio/cd-/mp3-speler met usb
& aux aansluiting
VEILIGHEID
abs (anti blokkeer systeem)
airbag bestuurder

airbag bijrijder (uitschakelbaar)
gordijnairbags
kinderslot (handmatig in te stellen)
ruimtebesparend reservewiel
veiligheidsgordels met voorspanners,
drukkrachtbegrenzer en hoogteverstelling
(voor)
waarschuwingstoon t.b.v. veiligheidsgordels
zijairbags voor
ANDERE
12-volt aansluiting in bagageruimte
12-volt aansluiting voor
anti -diefstal alarm
armsteun voor
asbak voor met sigarettenaansteker
audio bediening op het stuurwiel
automatisch ontgrendelen deuren bij
aanrijding
bagagenet
bekerhouder voor
bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
brandstofbesparende banden
centrale portiervergrendeling, klapsleutel met
geïntegreerde afstandsbediening
bumpers in carrosseriekleur
esc
ess - inschakeling alarmlicht bij noodstop
hoedenplank
hac (hillstart assist control)
high gloss black afwerking dashboard
intelligent start en stop systeem
hoogteregeling koplampen
isofix bevestigingspunten
mistlamp achter
mistlampen vóór
metallic lak
...

