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Kom til Åbent Hus hos KIA den 7. – 8.
marts

Fredericia, den 21. februar 2020 – KIA har skruet op for de gode tilbud. F.eks.
kan du lige nu spare op til 30.000 kr. på en Sportage Comfort med
dobbeltkoblingsgearkasse – så har du stadig råd til sommerferien. Vil du
have råd til både sommerferie og ny bil skal du sætte kryds i kalenderen den
7. – 8. marts, hvor der er Åbent Hus hos landets KIA forhandlere, og du kan
spare tusindvis af kroner på ny bil.



Så er der stadig råd til sommerferien

Prisen er lige nu sat ned på KIAs store veludstyrede SUV. Du kan spare 30.000
kr. på KIA Sportage med Comfort udstyr og 1,6 liters mild hybrid motor
kombineret med KIAs egen dobbeltkoblingsgearkasse. Modellen er udstyret
med bl.a. 17” alufælge, 2-zoners fuldautomatisk klimaanlæg, LED kørelys,
dynamisk bakkamera, fartpilot, regnsensor, 7” touchskærm m. navigation,
bluetooth, Apple CarPlay og meget mere. Normalt koster KIA Sportage 1,6
MHEV Comfort DCT 334.999,- kr., men fås nu til bare 304.999,- kr.

Nu behøver du ikke køre en omvej for at spare 17 øre på en liter brændstof

Lige nu kan du spare 27.000,- kr. på KIAs anmelderroste familiebil Ceed. Den
5-dørs Ceed 1,0 liters turbobenzin Active er sat ned fra kr. 221.995,- til
194.995,- kr. Samme motor og udstyrsmodel i stationcar-varianten Ceed SW
er sat ned fra kr. 236.999,- til 209.995,- kr. Ceed modellerne er yderst
rummelige - og Active modellens udstyr omfatter bl.a. 2-zoners klimaanlæg,
fartpilot, dynamisk bakkamera, sædevarme i forsæder, varme i rattet, LED
kørelys i ice-cube design, 8” touchskærm, Apple CarPlay, Bluetooth, aut.
nødbremse m. fodgængerregistrering, regnsensor og meget mere.

Dobbeltkoblingsgearkasse på Stonic uden beregning

KIA Stonic er iøjnefaldende og har et selvsikkert SUV-inspireret design
kombineret med adrætte køreegenskaber. KIA Stonic er fra standardmodellen
udstyret med en lang række teknologier, der er udviklet til at optimere
køreegenskaberne, sikkerheden, komforten og brugervenligheden. Bilens
gennemtænkte indretning giver en rummelig kabine og mange
opbevaringsmuligheder.

Stonic 1,0-liters T-GDI-motoren fås lige nu med dobbeltkoblingsgearkasse
uden beregning fra kr. 214.999 for modellen med Vision-udstyr i form af bl.a.
15” alufælge, LED kørelys, el-justerbare sidespejle m. varme, tågelygter foran,
aircondition, fartpilot, komfortblink, 60/40 splitbagsæde, 7” touchskærm,
Apple CarPlay m. stemmestyring, Bluetooth, aut. nødbremse m.
fodgængergenkendelse og vejbaneassistent.



Drømmer du om mere plads i budget og bagagerum?

Skal du ikke eje en bil, men drømmer du stadig om friheden ved at have en
bil, kan du i forbindelse med KIAs kampagne de kommende uger privatlease
en KIA Ceed SW med 1,0 liters turbobenzin motor og Active udstyr for kun kr.
2.595,- per måned. Udbetalingen er på bare kr. 4.995,-. KIA Ceed SW er en af
de mest rummelige og praktiske familiebiler i segmentet. Samtidig er
innovative teknologier med til at øge komforten, bekvemmeligheden og
sikkerheden. 

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. 

https://www.kia.com/dk
https://www.nellemann.dk
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