NAJEM

KIA CEED
ROCZNIK 2021
WERSJA WYPOSAŻENIA - M

Klimatyzacja automatyczna
8" kolorowy wyświetlacz z
Android Auto i CarPlay

0 zł opłaty
wstępnej

1.5
160
benzyna KM

Kolor
SREBRNY

Manualna

6 biegów

Oferta dla firm:

Roczny limit
kilometrów

Okres umowy
Rata miesięczna finansowania [netto}

36 miesięcy

48 miesięcy

20 000 km

1.153 zł

1.114 zł

30 000 km

1.145 zł

1.150 zł

40 000 km

1.201zł

1.198 zł

50 000 km

1.276 zł

1.221 zł

Dodatkowe opcje:
finansowanie samochodu
pełna opieka serwisowa - 65 zł
serwis opon wraz z sezonową
wymianą od 116 zł w zależności od
limitu kilometrów i okresu najmu

ubezpieczenie OC/AC - 262 zł lub
możliwość ubezpieczenia we
własnym zakresie
samochód zastępczy- 26 zł
kompleksowa obsługa procesu
likwidacji szkód
stała stopa - rata nie zmieni się ze
względu na zmianę stóp procentowych

WYPOSAŻENIE
KOMFORT:
Klimatyzacja dwustrefowa
Szyby sterowane elektrycznie
Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Czujnik deszczu
Czujnik zmierzchu
Tylne czujniki parkowania
Kamera cofania z dynamicznymi liniami
Centralny zamek
Tuner radia cyfrowego DAB
Bluetooth z zestawem głośnomówiacym
Dwupoziomowa podłoga bagażnika

BEZPIECZEŃSTWO:
Poduszki powietrzne przednie
Poduszki boczne i kurtynowe
Mocowania ISOFIX na tylnych
siedzeniach
Asystent utrzymania pasa ruchu
Asystent unikania kolizji czołowych z
wykrywaniem pieszych i rowerzystów
Funkcja pomiaru ciśnienia w oponach
System autonomicznego hamowania
Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA)

ZEWNĘTRZNE:
Szyby tylne przyciemniane
Szyby tylna podgrzewana
Światła do jazdy dziennej LED
Światła mijania projekcyjne
Trzecie światło stop LED
Lusterka w kolorze nadwozia

Oferta została przygotowana w oparciu o stawkę

Lusterka elektrycznie sterowane i

referencyjną WIBOR i w przypadku jej zmiany

składane

wysokość rat może ulec zmianie. Ofertę

Felgi aluminiowe 16"

przygotowano bez analizy zdolności do regulowania
zobowiązań. Oferta ma charakter informacyjny i nie

Zestaw naprawczy

stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego. Warunkiem przygotowania oferty
wiążącej jest złożenie wniosku przez Klienta wraz z
niezbędnymi dokumentami.
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