
Kia cee'd 5D Platinum hinnasto 1.1.2018

Malli Vaihteisto
Suurin teho 

(kW/hv)

CO2

-päästö

Autoveroton 

hinta alv 24%
Arvioitu autovero Kokonaishinta

Vapaa 

autoetu 

Käyttö-

etu

g/km € € € €/kk €/kk

1,0 ISG 120hv Platinum EcoDynamics M6 (88,3/120) 115 18 153,65 3 316,29 21 469,94 505 355

CO2

-päästö

Autoveroton 

hinta alv 24%
Arvioitu autovero Kokonaishinta

g/km € € €

Metalliväri 115 470,00 87,13 557,13

Hinnat sisältävät ALV:n 24 % Hintoihin lisätään paikkakuntakohtaiset toimituskulut. Tehdaslisävarusteet saattavat nostaa auton CO2-päästöjä. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. Maahantuoja: Kia Motors Finland, Vaisalantie 6, 02130 Espoo.

Polttoaineen kulutus ja CO2 -arvot on mitattu simuloidussa laboratoriotestissä direktiivin 80/1268/ETY ja sen muutosten mukaisesti. Ajotapa ja

muut tekijät (tieolosuhteet, ulkolämpötila, kuormitus, ajoneuvon kunto jne.) vaikuttavat auton polttoaineen kulutukseen ja CO2 –päästöihin, 

joten käytännön kulutus voi poiketa mitatuista arvoista.

Tehdasasenteiset lisävarusteet
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Kia cee'd 5D Platinum hinnasto 1.1.2018

Turvallisuus Platinum

Ajovalojen automaattinen korkeudensäätö x

Ajovalojen pesimet x

BAS-hätäjarrutustehostin x

ESC-ajonvakautusjärjestelmä x

HAC-mäkilähtöavustin x

Isofix-kiinnikkeet takaistuimella (2 kpl) x

Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyynyt x

Laajakulmapeili oikeassa sivupeilissä x

Lapsilukot takaovissa x

Matkustajan etuturvatyynyn poiskytkentä x

Rengaspaineiden seurantajärjestelmä (TPMS) x

Sivuikkunoiden turvaverhot x

Sivuturvatyynyt edessä x

Turvavyön merkkivalo kaikilla istuinpaikoilla x

Varashälytin x

VSM-ajonhallintajärjestelmä x

Ulkoiset Platinum

16” kevytmetallivanteet x

205/55R 16 -renkaat x

Korinväriset sivupeilit x

Kromiset koristelistat ikkunoissa ja sumuvaloissa x

Kääntyvät ksenon ajovalot x

LED-päiväajovalot x

LED-takavalot x

Lämmitettävä tuulilasin alareuna x

Lämmitettävät sivupeilit ja takaikkuna x

Lämmitettävät tuulilasin pesimen suuttimet x

Renkaan paikkaussarja x

Roiskeläpät edessä ja takana x

Sadetunnistin tuulilasissa x

Sumuvalot edessä x

Suuntavilkut sivupeilikoteloissa x

Sähkötoimisesti koria vasten kääntyvät ulkopeilit x

Takaspoileri LED-jarruvalolla x

Tummennetut takaikkunat x

Tuulilasin aurinkosuojaraita x

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Sisätilat Platinum

2 kpl 12 V virtapistokkeita edessä x

60/40-suhteessa taittuva takaistuin x

Ajotietokone x

Jäähdytettävä hansikaslokero x

Kartanlukuvalo aurinkolasikotelolla x

Keskikonsolin monitoiminäyttö x

Keskikonsolin tunnelmavalaistus x

Mukitelineet edessä x

Nahkainen käsijarrukahva x

Nahkaverhoillut kyynärnojat ovissa x

Nahkaverhoiltu ohjauspyörä x

Nahkaverhoiltu vaihdekepin nuppi x

Ohjauspyörän korkeus- ja etäisyyssäätö x

Piano Black-somisteet kojelaudassa, keskikonsolissa ja ovissa x

Premium kangasverhoilu x

PTC-sähköinen lämmityskenno moottorissa (Ei 1.4 ISG-moottorissa) x

Säilytyslokerikko tavaratilan alla x

Takaistuimen keskikyynärnoja mukitelineellä x

Mukavuus Platinum

Ajovaloautomatiikka (hämäräkytkin) x

Automaattinen kaksialueilmastointi ja ionisaattori x

Automaattisesti himmenevä taustapeili x

Etuistuimien istuinlämmitys x

Etuovien edustan valaistus (valaisin ulkopeilien alla) x

Flex Steer- mukautettava ohjausvaste (normal, comfort ja sport) x

Ilmastointi x

Kaistanvaihtovilkku x

Kauko-ohjattava keskuslukitus x

Kuljettajan istuimen korkeudensäätö x

Lämmitettävä ohjauspyörä x

Matkustajan istuimen korkeudensäätö x

Peruutuskamera x

Pysäköintitutka takana x

Sähkötoiminen ristiseläntuki kuljettajalle x

Sähkötoiminen ristiseläntuki etumatkustajalle x

Sähkötoimiset etu- ja takaikkunat automaattisella ylös/alas toiminnolla x

Sähkötoimiset etuikkunat x

Tuulilasin pyyhkimien tihkukytkin x

Vaihteen vaihtamissuositus-merkkivalo (manuaalivaihteiset) x

Vakionopeudensäädin nopeudenrajoittimella x

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Multimedia Platinum

7'' LCD monitoimikosketusnäyttö keskikonsolissa (sis.peruutuskamera) x

7 vuoden ilmaiset karttapäivitykset navigaattoriin x

Audiojärjestelmä 6 kaiuttimella (2 kpl diskanttikaiuttimia) x

Audiosäätimet ohjauspyörässä x

Bluetooth hands-free ääniohjauksella (ääniohjausta ei navigointijärjestelmän yhteydessä) x

Integroitu navigaattori (käyttökielenä mm. eglanti, Suomen kieli ei valittavissta) x

iPod-yhteensopiva AUX/USB-liitin keskikonsolissa x

Radio/MP3-soitin x

TomTom Live -Palvelut x

 X = Vakiovaruste

 - = Ei saatavilla

Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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