
Affärsförslag 2021-03-29

Säljare
Torvalla Bil Värmdö AB
Minosväg 2-4
134 44 GUSTAVSBERG

Köpare
.  

       
Köpare    
       
Köpeobjekt    
Modell KIA Ceed SW 1.6 DCT Plug-In Hybrid Advance Plus 2 389.700

Fordonet är Nytt

Färg Metallic 7.000

Garanti Nybilsgar 7 år/15.000 mil, vagnskada 3 år, lackgar 5 år, rostskyddsgar 12
år, KIA Assistans enligt servicebok

 

Tillbehör Bagagerumsmatta, gummi 890

  Avtagbar dragkrok med 13-polig elkabelsats inkl adapter 13.750

Extra Gummimattsats  

Vinterhjul friktion/dubb 16" grå alufälg 14.900

Summa före rabatt   426.240

Avgår Rabatt (fordonet: 14,0 %= 54.558 kr | fabr.utr: 10,0 %= 700 kr | tillbehör:
10,0 %= 2.954 kr)

-58.212

Summa fordonspris   368.028

       
Att betala    
Totalpris   368.028

       
Standardutrustning    
 

Säkerhet ; Miljöklass: Euro6d-TEMP; ABS, låsningsfria bromsar; Autobroms inkl. skydd för
fotgängare och cyklister; Aktiva nackskydd, fram; Bältespåminnare, samtliga sittplatser;
Bältessträckare, fram med kraftbegränsning; Däckreparationskit; Dödavinkelvarn. & varning
för bakomvarande trafik; Dörrlås bak, barnsäkra; EBD, elektroniskt bromskraftfördelning;
ESC, elektronisk stabilitetsprogram; Filhållningsassistans, aktiv (LKA); Filkörningssystem,
aktiv (LFA); HAC, Backstartassistans; ISG, start&stopp; Krockgardiner, A-C-stolpe;
Krockkuddar fram, förare och passagerare; Nackstöd, 5 st. höjdinställbara;
Passagerarkrockkudde, urkopplingsbar med nyckel; Sidokrockkuddar, fram; Skyltskanning;
TCS, antispinnsystem; TPMS, Däcktrycksvarning; Trötthetsvarnare (Driver Attention
Warning);

Exteriör ; Aluminiumfälgar 17tum (225/45R17); Aerodynamiska torkarblad, vindrutetorkare
fram; Aerodymanisk utförmade stötfångardetaljer; Diffuser bak; Dörrhandtag, lackerade i
bilens färg; Eluppvärmda spolarmunstycken; Förberedd för dragkrok (kablage); LED-
varselljus fram & bak; LED-huvudstrålkastare fram & LED blinkers; Kromlister, nederkant
sidorutorna; Mörktonade rutor från B-stolpen; Takreling; Ytterbackspegelkåpor, lackerade i
bilens färg; Ytterbackspeglar elektr. justerbara & uppvämbara; Ytterbackspeglar elektriskt
infällbara, m. blinkers;

Interiör; Avbländbar innerbackspegel; AUX & USB-uttag & USB-laddare fram;
Förvaringsfickor på framstolarnas baksida; Invändiga detaljer i matt aluminium & blanksvart
finish; Instrumentering i LCD (4,2tum) med färddator; Instrumentering, full digital 12,3tum;
Insynsskydd för bagagerum; Klädsel, i svart Läder; Radio inkl RDS och 4 högtalare; Ryggstöd
bak, fäll- och delbar 40/20/40; Solskydd med spegel, belysta; Växelspaksknopp i läder;

Komfort; ACC, klimatanläggning m. automatisk fuktsensor; Spegling av mobiltelefoner via
Apple CarPlay™ och förberett för Android Auto™; 10.25tum pekskärm med navigationsystem
och radio (DAB) samt förberett för UVO-Connect; Bluetooth® med röststyrning; Backkamera
med dynamisk projicering; Elektrisk parkeringsbroms; Elfönsterhissar fram & bak;
Förvaringslåda med skjutbar armstöd; Adaptiv farthållare med stop & go; Fjärrstyrt centrallås;
Helljusassistans, automatisk avbländning; Parkeringssensorer bak; Ratt, läderklädd och
eluppvärmbar; Ratt, ställbar i höjd- & längsled; Reglage på ratten för manövrering av stereo;
Eluppvärmda framstolar; Panoramaglastak; Elinställbar förarstol; Trådlös laddning för
mobiltelefoner med QI-standard; Regnsensor; Passagerararstol med höjdinställning, manuell;
Ventilerade framstolar; Svankstöd i framstolar, 2-vägs elinställbart; Ytterplatser bak,
eluppvärmbara i två steg; Nyckelfritt system med startknapp; Elmanövrerad baklucka

  Vi förbehåller oss rätten till ändring av fordonets specifikation utan föregående
meddelande.

       
Övrigt    
Förslagets giltighetstid 1 Månad



Med vänlig hälsning
Jakob Larsson
Telefon: 08-707 56 03 mobil: 0707809055 epost:
jakob.larsson@torvallabil.se
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