
 

Perfekt ur varje vinkel
Med 17” aluminiumfälgar, sportpaket och dubbla avgasutblås är nya  
Kia cee’d Sportswagon GT Line en av våra allra bildskönaste bilar någonsin. 
Lägg därtill en tystare kupé, effektivare motor och en helt ny sjustegad 
DCT-växellåda så inser du att du får mer än vad som syns på bilden.  
Kom in och provkör hos din Kia-handlare!

kia.com

Flera av våra modeller har vunnit 
den prestigefulla utmärkelsen  
red dot design award.  
Vi lovar dock att  
försöka förbli  
ödmjuka!

Pricksäker design
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Gör dig redo att överraskas av nästa generations navigations- 
system med smarta tjänster som väderprognoser, tips på 
sevärdheter och trafikuppdateringar. Väljer du versionen  
med 1.6 liters dieselmotor kan du dessutom njuta av den helt 
nya sjustegade DCT-växellådan.

Kampanjpris från: 192.900 kr

1.6 CRDi KOMFORT ORD. PRIS 211.900 KR

PRIVATLEASING FRÅN 3.262 KR / MÅN*
cee’d Sportswagon 1.6 CRDi Komfort är utrustad med bl.a. 
2-zons klimatanläggning, 16” aluminiumfälgar, eluppvärmd 
 läderratt, parkeringssensor bak, LED-ljus fram & bak,  
regnsensor och Bluetooth.

LÄGG TILL GT LINE: 4.900 KR (värde 17.800 kr)
GT Line-paketet innehåller bland annat exteriört sportpaket, 
17" aluminiumfälgar, främre LED-ljus i iskubsformat, dubbla 
synliga avgasutblås, quiltad klädsel och navigationssystem 
med sju års fria kartuppdateringar.

LÄGG TILL DCT-LÅDA: 15.000 KR.

Möt nya Kia cee’d Sportswagon

Alla erbjudanden gäller levererade bilar t.o.m. 31/12 2015 eller så långt lagret räcker. Erbjudandena kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar. Bränsleförbrukning blandad körning Kia 
cee´d Sportswagon 4,0-4,4  l/100 km, CO2-utsläpp 104-115 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 6. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. *Kia privatleasing: 36 mån, 
månadskostnader inkl. moms exkl. uppläggnings- och aviavgifter. Rörlig ränta. Max körsträcka 1500 mil/år, övermil debiteras. Sedvanlig kreditprövning sker. Slitagedelar, övriga reservdelar och ev. tillval från kund ingår inte i priset. 
Fordonsskatt betalas av kunden. Med reservation för eventuella tryckfel.
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