
Karta vozu

KIA cee'd 1.4 Comfort SW
VIN U5YHM81BAJL243719 RZ

Způsob identifikace VIN Druh vozidla Osobní

IVA ID AEY-J4P.AMA-L0R Karoserie kombi

OID Počet dveří / sedadel 5 / 5

Datum 1. registrace 08.01.2018 Palivo benzín

Najeto km / (statistický průměr) -  / (46 901) Objem / výkon motoru 1 368 ccm / 73 kW

Vyrobeno pro trh nezjištěno Převodovka manuální, 6st.

Individuální dovoz NE Pohon pohon jedné nápravy

Pneumatiky vpředu - vzadu 195/65 R15 H - 195/65 R15 H Rozvor 2 650

Délka / šířka / výška 4 505 / 1 780 / 1 485 mm Celková hmotnost 1 820 kg

Standardní výbava

Datum a čas 11.03.2021 10:54 Formát výstupu CebiCat GT

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blikačů
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech:, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový 
typ

Boční airbagy vpředu
Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách senzor na ráfku

Isofix příprava
Počet airbagů: 6
Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínaním
Rekuperace brzdové energie

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5
Systém řízení stability ESP
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači
Exteriér

Dojezdové rezervní kolo s ocelovým ráfkem

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce a barva lakované
Pneumatiky: 195 mm šířka plášťě, 65 % profil plášťě, rychlostní index H, index nosnosti: 91, konvenční typ, průměr: 15
Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr a 6,0 " šířka
Přední a zadní nárazníky
Přední mlhová světla
Přední světlomety: elipsoidní čočka, halogenové žárovky a halogenové žárovky (dálková světla)
Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt
Střešní spoiler
Typ barvy: nemetalická
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Zadní dveře - výklopné
Funkčnost

12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
Alarm+

AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS s podporou MP3
Anténa

Asistent rozjezdu do kopce

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Dynamické řízení
Elektrický posilovač řízení s progresivním účinkem
Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 53

Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
LED světla: brzdová světla
Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, typ - manuální
Nastavení světel: manuální nastavení výšky
Otáčkoměr
Palivový systém: vícebodové vstřikování
Počet reproduktorů: 6
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývající palivo
Přední elektrické ovládání oken s 1 ovladačem
Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina
Přední závěsné  na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
Připojení externích zařízení: AUX-in, USB
Přístrojové ukazatele: analogue & digital
Stěrače:
Venkovní teplota

Interiér

Čtecí lampičky vpředu
Držák pohárků na předním sedadle
Luxusní obložení: hlliníkový efekt na přístrojové desce a není
Osvětlení zavazadlového prostoru
Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka
Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení 
posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, 
nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální
Vyjímatelná odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Výškově nastavitelný multifunkční volant: plastový, nastavitelný v ose
Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a 
sklápěcí sedák dělený
Zpětné zrcátko
Komfort

Klimatizace

Lednička ve schránce u spolujezdce
Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce
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Doplňková výbava

Ostatní výbava

Pozn. * Výbava přidána uživatelem, # Výbava odebrána uživatelem, ** U vozidel z dovozu nebo vyrobených pro jiný trh než český, může být 
výbava odchylná

Popis Datum montáže

Středová loketní opěrka vpředu
Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

Ostatní

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů
Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Popis

Pakety

# Paket Extra
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