
Kampanjpris frdn: 183.900 kr

1.6 KOMFORT REK. CA PRIS 202.900 KR

cee d Sportswagon 1.6 Komfort cr utrustad med bl.a. 2-zons klimatanlcggning, 16  
aluminiumfclgar, eluppvcrmd lcderratt, parkeringssensor bak, LED-ljus fram & bak, 
regnsensor och Bluetooth-.

PRIVATLEASING FRDN 2.690 KR/MDN* 

LCGG TILL UEFA EDITION-PAKET: NAVIGATIONSSYSTEM & ISG: 
1.900 KR (VCRDE 10.900 KR)

1.6 ACTION REK. CA PRIS 204.900 KR

Lcgg till UEFA Edition-paket: 22.900 kr 
(VCRDE 35.000 KR)

Nya Sportage 1.6 UEFA Edition cr utrustad med bl.a. autobroms, aktivt filuvervak-
ningssystem, helljusassistans, skyltscanning, parkeringssensorer bak, eluppvcrmt 
bakscte, 17  aluminiumfclgar, xenonljus, 7  navigationssystem med sju drs fria 
kartuppdateringar, backkamera, eluppvcrmd lcderratt, farthdllare, regnsensor och 
Bluetooth-.

PRIVATLEASING FRDN 3.790 KR/MDN*

LCGG TILL DIESEL 22.000 KR

PRIVATLEASING FRDN 3.790 KR/MDN*

LCGG TILL DIESEL 22.000 KR

Uppet hus 16 17 april
Ncr du ser pd fotbolls-EM i sommar sd ser 
du resultatet av cndlusa timmar av skjuts, 
lottfurscljning och ideellt arbete. Vclj en 
skjutsmaskin frdn Kia, sd kan du njuta av 
kurupplevelsen, samtidigt som smd spelare 
med stora drummar dker bdde bekvcmt 
och sckert i baksctet.

kia.com

Alla erbjudanden gcller levererade bilar t.o.m. 31/5-2016 eller sd ldngt lagret rccker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller furetagsavtal och gcller endast lagerbilar. Brcnslefurbrukning blandad kurning Kia cee d_sw 4,0-6,3 l/100 km; 
CO2-utslcpp 104-141 g/km; Kia Sportage 4,6-6,7 l/100 km; CO2-utslcpp 119-166 g/km. Testerna cr gjorda enligt EU-kurcykel och miljuklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan furekomma. *Kia Privatleasing: 36 mdn mdnadskostnader inkl. moms exkl. upplcgg-
nings- och aviavgift. Rurlig rcnta. Max kurstrccka 1500 mil/dr, uvermil debiteras. Sedvanlig kreditpruvning sker. Slitagedelar, uvriga reservdelar och ev. tillval frdn kund ingdr inte i priset. Fordonsskatt betalas av kunden. Bilarna pd bilderna kan vara extrau-
trustade. Med reservation fur eventuella tryckfel.

Vi kan bli din biljett 
till Frankrike
Vinn biljetter till sommarens 
EM-cventyr genom att dela med 
dig av din bcsta fotbollsbild pd 
Instagram med #kiafotboll! Lcs 
mer om tcvlingen pd kia.com.


