
• 16" GT-Line alufælge

• GT-Line skørtesæt

• GT-Line for & bagkofanger • LED baglygter • Armlæn mellem forsæder skydebart

• GT-Line udstødning • Tågelygter for • Opbevaringsboks under armlæn

• Dørhåndtag i krom • Klimaanlæg • Satin krom indvendige dørhåndtag

• Kromliste langs vindue • Kunstlæderkabine • High glossy sorte detaljer på armlæn i dørene

• Kunstlæder på midterarmlæn foran • Kunstlæder på armlæn i dørene • High glossy sorte detaljer på instrumentbord

*Bluetooth er kompatibel med udvalgte telefoner. Funktionalitet afhænger af telefontypen.

Priser
Pris pr. 3. oktober 2017* Monteret ekstraudstyr (denne bil)

kr. 102.182 Farvetillæg kr. 4.512

Smart key og startknap kr. 4.512

Fartpilot, speedlimiter og bakalarm kr. 3.608

LED belysning ved makeupspejle kr. 539

kr. 133.533 kr. 1.804

kr. 27.606 kr. 1.804

kr. 9.925

kr. 902

kr. 161.139 Total kr. 27.606

Service og garanti
Serviceinterval Garantier
Benzinmotor: 12 måneder / 15.000 kilometer 7 års garanti / maks 150.000 kilometer (fri km de første 3 år)

5 års lakgaranti / maks 150.000 kilometer

12 års gennemtæringsgaranti / kilometer ubegrænset

*Priser pr. 3. okt. forudsat at lovforslaget bliver vedtaget

Picanto 1.0 GT-line
Vedlæg til pressebil udlånt af Kia Import Danmark AS

Tekniske data 
Motor: 1.0 CO2 udslip: 89 g/km

Ydelse: 67 hk v. 5500 omdr./min Brændstof: benzin

Max. moment: 96,1 Nm v. 3500 omdr./min Tophastighed: 161

Træk: Forhjulstræk Egenvægt: 830 kg

Gearkasse: Manuel 5 trin Totalvægt: 1300 kg

Præstation (0-100): 14,3 Anhængervægt m. bremse: 0 kg

Brændstofforbrug: 25,6 km/l v. blandet kørsel Anhængervægt u. bremse: 0 kg

Udstyrsspecifikationer 
Komfort & diverse udstyr i Advance
• Fjernbetjent centrallås • 60/40 splitbagsæde • 6 Airbags

• El ruder for • Hattehylde • ABS-bremser med EBD

• Komfortblink • Højdejusterbart førersæde • BAS (Brake Assist System)

• 2 højtalere • Autolight • HAC (Hill Assist Control)

• 2 foldenøgler • TPMS dæktrykskontrol• Kofangere i bilens farve

• Supervision Cluster mono • VSM (Vehicle Stability Management)• Dørhandtag indfarvet i bilens farve

• Metalfarvede detaljer i centerkonsol • Kørecomputer m. eco gearskifteindikator• Sidespejle indfarvet i bilens farve

• Selealarmer Advanced Driving Assistance pack• ISG Idle Stop & Go (ej AUT & 1.2)

• IsoFix • AEB (City/Interurban)• Audioanlæg med RDS Radio

• El ruder bag • Sidespejle el-justerbare m. varme• USB/AUX & Ipod indgang 

• Projektionsforlygter • Tonede ruder• Ratbetjent audioanlæg

• LED kørelys • Bluetooth*

• Læderrat • 4 højtalere

• Varme i forsæder 2 trin

• Læder gearknop • Varme i rattet

Pris fra

Pris for denne model Privacy glass 

Pris monteret ekstraudstyr

Total pris

El-indklappeligesidespejle med LED blinklys 

7” navigationsanlæg med bakkamara, bakalarm og 
AppleCarplay

Rød interiør pakke (kunstlæder)


