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Mangler du lige den helt rigtige julegave?

Fredericia den 22. november 2016 – I disse Black Friday tider, har alle
forretninger, med respekt for sig selv, et helt sort tilbud. Hos KIA
forhandlerne landet over, har vi valgt ikke at holde os til Black Friday ugen.
Her kan du helt indtil jul få det gode tilbud – måske en julegaveidé?

Du kan nu privatlease en KIA Picanto 1.0 Style Limited for kr. 1.595,- i
måneden med 4.995,- kr. i udbetaling. Det er gaven der bliver ved med at
give. Ingen uforudsete udgifter og ingen værditab. Når leasingperioden
udløber, afleverer du bilen retur.



KIA Picanto Limited er en populær model med bl.a. aircondition, bluetooth,
ratbetjent audioanlæg, fjernbetjent centrallås, læderrat og indfarvede
sidespejle. Bilen er frisk at se på, kører super fint, har god plads i kabinen
trods størrelsen, og så er den økonomisk – op til 23,3 km/l. Kan man ønske
sig mere?

Ovenstående privatleasing tilbud tager udgangspunkt i en leasingperiode på
36 måneder og 15.000 km. Du kan se oplysninger om ydelsen ved flere
kilometer på http://privatleasing.kiamotors.dk/

Alle ovenstående tekniske data og priser er gældende på tidspunktet for
udgivelsen af pressemeddelelsen – og kan blive ændret. Specifikationer og
funktioner nævnt i denne pressemeddelelse kan variere afhængigt af
land/region.

Kia Import Danmark AS (www.kia.com) er et selskab under Nellemann
koncernen (www.nellemann.dk) med hovedsæde i Fredericia, og beskæftiger i
dag cirka 40 ansatte. Kias dna er et stærkt design samtidig med en
driftssikker kvalitet, som bakkes op af mærkets unikke 7 års garanti (op til
150.000 km – fri km i de første 3 år). 

Kias tidlige skridt i forhold til at popularisere elbiler, placerer mærket i
spidsen for elektrificeringen af den danske bilpark. Mærket har et bredt
modelprogram af elektrificerede bilmodeller, hvilket naturligt medvirker til,
at Kia er et af de bedst sælgende elbil-mærker. 

http://privatleasing.kiamotors.dk/
https://www.kia.com/dk
https://www.nellemann.dk
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