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GT Line / Джі-Ті Лайн

2019 р.в.

Дискові гальма 4-х коліс, 16'' - передні, 14'' - задні +

ABS - антиблокувальна система гальм +

ESC - Електронна система стабілізації курсу +

Hill Assist Control (Система допомоги при русі з гори / в гору) +

Cистема утримання в смузі руху (LKA) +

Cистема запобігання фронтальних зіткнень (FCA) +

6 подушок безпеки, включаючи бокові та шторки безпеки +

Кріплення для дитячих крісел на задньому сидіння +

"Дитячий" замок + Центральний замок +

Шумоізоляція під капотом +

Електропідсилювач керма +

Кермова колонка, що регулюється вертикально та горизонтально +

Підголівники сидінь, що регулюються по висоті на нахилу (2+3) +

Бортовий комп'ютер +

Склопідіймачі передніх та задніх дверей (+функція захисту защемлення) +

Повітряний фільтр +

Двозонний клімат-контроль з функцією антизапотівання +

Підлокітник передніх сидінь з утримувачем чашки +

Підлокітник задініх сидінь +

Датчик низького рівня рідини у бачку омивача +

Додатковий обігрівач салону +

Пам'ять положення сидінь (2 режими) + електропривід водійського сидіння +

Підтримка попереку (сидіння водія та переднього пасажира) +

Регулювання сидіння переднього пасажира по висоті +

Підрульові перемикачі КПП +

Система DRIVE MODE (перемикання режимів керування автомобілем) +

Smart круїз-контроль (адаптивний) +

Бездротова зарядка смартфонів +

Парктронікі для паралельного та перпендикулярного паркування +

Паркувальний асистент +

Панель приладів "Supervision" 4,2 '' TFT (кольорова) +

Датчик дощу +

Підігрів зони щіток склоочисників +

Підігрів вітрового скла +

Підігрів розбризкувача рідини омивача вітрового скла +

Електрохромне дзеркало заднього виду (антиблік) +

Інтелектуальна система відкриття двері багажного відділення (HANDS FREE) +

Автоматичний контроль вмикання / вимикання світла головних фар +

Електронне стоянкове гальмо +

TPMS (система контролю тиску в шинах) +

Безключовий запуск двигуна (кнопка старту двигуна) та доступ до автомобіля, імобілайзер +

Додатковий дефлектор обдуву задніх сидінь +

Підігрів керма +

Підігрів передніх та задніх сидінь +

Попільничка та прикурювач +

Кермо типу D-CUT (GT Line / Джі-Ті Лайн) + шкіра та перфорація +

Комбінований салон (тканина+алькантара)+ лого "GT Line / Джі-Ті Лайн" +

Оздоблення шкірою керма, важеля коробки перемикання передач +

Покращені елементи оздоблення інтер'єру (пакет "Глянець+Хром") +

Заднє сидіння, що складається у відношенні  4:2:4 +

Внутрішні ручки дверей хромовані +

Футляр для окулярів +

Додаткові алюмінієві накладки на педалі та пороги +

Органайзер для речей (салон) +

Органайзер для речей у багажнику(з рейлінговою системою та з функцією  фіксації предметів) +

Додатковий ящик для речей у багажнику +

Полиця багажного відділення (натяжна) +

Дистанційне складання заднього ряду сидінь (з багажного відділення) +

Підсвітка у багажнику +

Сітка для речей у багажному відділенні +

Зовнішні дзеркала з обігрівом, з електрорегулюванням; дзеркало водія із збільшеним кутом обзору (розкладне) + пакет "глянець" +

Антиблікове покриття та повторювачі сигналів поворотів (LED) на зовнішніх дзеркалах +

Задній спойлер +

Бризковики +

Заводське тонування стекол +

DRL - денні ходові вогні (LED) +

LED лампи в фарах головного світла (LED Projection Type Bi-Func)+ габаритні вогні (LED) +

Задні комбіновані ліхтарі типу LED +

Задні протитуманні фари +

Передні протитуманні фари +

Зовнішні ручки кольору кузова +

Решітка радіатора з глянцевим напиленням (чорний глянець+білий хром) +

Тимчасове запасне колесо +

Легкосплавні диски 17" та шини 225/45 R17 (гума Michelin) +

10,25' TFT Touch Screen магнітола + (камера заднього огляду) Android Auto & Apple Car + Navi +

Роз'єми USB та AUX +

Bluetooth з розпізнаванням голосу +

Управління магнітолою на кермі +

Преміум аудіо система JBL  (сабвуфер+підсилювач+центральний динамік) +

Ціна

Ceed SB / 1.4 G T-GDI / 7DCT 25 000

Ceed SB / 1.4 G T-GDI / 7DCT, грн 671 250

Ціна включає ПДВ. * Розрахунки в гривні по курсу зазначеному на сайті www.kia.com/ua на день виписки рахунку-фактури

Всі розрахунки в гривнях.
Продавець залишає за собою право змінювати комплектації та ціни на автомобілі. 

Гарантія на автомобілі: 5 років або 150 000 км пробігу 
детальні умови гарантії та обмеження зазначені у сервісній документації

НАЗВА ДИЛЕРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Адреса та контактна інформація автосалону 

Аудіосистема

www.kia.com/ua
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Екстер'єр

http://www.kia.com/ua

