
Nowe Sorento Hybrid
M

1.6 T-GDi HEV 230KM 6AT 2WD

Kolor nadwozia
Clear White

Felgi
17" aluminiowe felgi z oponami
235/65/R17

Wersja / silnik 157 900 zł

Styl 0 zł

Opcje 0 zł

Dodatki 0 zł

Cena całkowita

157 900 zł

Cena zawiera podatek VAT 23%

Marcel Bańkowski



Twoja konfiguracja

Styl

Kolor nadwozia

Clear White 0 zł

Wnętrze

Tapicerka materiałowa 0 zł

Felgi

17" aluminiowe felgi z oponami 235/65/R17 0 zł

Wyposażenie

Inne

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach

Bezpieczeństwo

Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki

powietrznej pasażera

Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3 rzędu siedzeń

Centralna poduszka powietrzna fotela kierowcy

ABS + ESC + DBC + HAC + TSA (System stabilizacji toru jazdy przyczepy) + MCB

(Autonomiczny hamulec pokolizyjny)

Elektryczny hamulec postojowy z funkcją "Auto Hold"

System bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX dla bocznych foteli drugiego

rzędu

Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył

Nadwozie

Opony Continental

Reflektory LED

Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED

Spojler dachowy wyposażony w światło stop
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Światła przeciwmgielne LED, Kia High Beam Assist – funkcja automatycznego przełączania

świateł drogowych na mijania

Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z funkcją

kierunkowskazów LED

Tylne światła LED

Szyba przednia akustyczna

Relingi dachowe oraz dolne osłony zderzaków w kolorze srebrnym

Chromowane obwódki wokół szyb bocznych

Siedzenia

Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia

Funkcja „walk in” ułatwiająca zajęcie miejsca w trzecim rzędzie

Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i możliwością regulacji wysokości dla foteli przednich

Drugi rząd siedzeń z funkcją suwania – kanapa i oparcie dzielone w proporcji 60:40

Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparć za pomocą przycisku w

bagażniku

Trzeci rząd siedzeń - oparcie kanapy składane (50/50)

Wnętrze

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, szyba kierowcy z funkcją bezpieczeństwa i

automatycznym trybem pracy góra/dół

Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku

Skórzane wykończenie kierownicy, łopatki zmiany biegów przy kierownicy

Flokowany, podświetlany i zamykany schowek pasażera

Sortownik pod podłogą bagażnika, haczyki do mocowania siatki w bagażniku

Roleta przestrzeni bagażowej

Regulacja podświetlenia zegarów

Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwacza

Udogodnienia

Funkcją zdalnego sterowania centralnym zamkiem, składany kluczyk, immobilizer

Automatyczne ryglowanie zamków po ruszeniu



 
Cena i wyposażenie podane w konfiguracji nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dlatego poszczególne
pozycje podane w specyfikacji skonfigurowanej wersji mają walor rekomendacji i nie są wiążące. W wypadku sprzedaży

Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości i funkcją

stop & go

Lane Keeping Assist - asystent utrzymania pasa ruchu

Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z funkcją

wykrywania: pojazdów, przechodniów, rowerzystów oraz asystentem skrętu w lewo

Czujniki ciśnienia w ogumieniu, koło zapasowe dojazdowe

Intelligent Speed Limit Warning- system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości i

automatycznego dostosowywania prędkości do obowiązujących ograniczeń

Czujniki parkowania przód i tył

Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Czujnik zmierzchu i deszczu

Kia Rear Occupant Alert – funkcja przypominania o obecności pasażerów w 2 i 3 rzędzie, Kia

Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy

Lane Following Assist - asystent jazdy utrzymujący pojazd na swoim pasie ruchu

Dodatkowe gniazda USB dla 3-go rzędu foteli

Podłokietniki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie foteli, miejsce na kubki w konsoli

środkowej, podłokietniku 2-ego rzędu oraz w tylnych podłokietnikach

Klimatyzacja automatyczna 2 –strefowa, nawiewy dla pasażerów 2-go i 3-go rzędu, funkcja

automatycznego odparowywania szyby przedniej, manualna regulacja siły nawiewu dla

pasażerów 3-go rzędu

Multimedia

Radioodtwarzacz MP3 z RDS, system audio z 6 głośnikami, tuner radia cyfrowego DAB,

gniazdo USB dla urządzeń multimedialnych, 2 gniazda ładowania USB, antena dachowa typu

„płetwa rekina”

8” kolorowy ekran dotykowy, interfejs Apple CarPlay oraz Android Auto

E-call - system powiadamiania ratunkowego, Kamera cofania z dynamicznymi liniami

ułatwiającymi parkowanie

Funkcja sterowania systemem audio i systemem bluetooth z kolumny kierownicy

Funkcja sterowania systemem audio i systemem bluetooth z kolumny kierownicy

Supervision Cluster – cyfrowe zegary z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3” z trybami:

Normal, Sport, ECO


