Dealer: P.U.H.AUTO-MONIKA Józef Jasica

Województwo Slaskie

Telefon 34 351 01 44

Miejscowość Lubliniec
Adres ul. M.C.Składowskiej 85

Fax 34 351 01 45

E-mail sprzedaz.automonika@kia.com.pl

WWW www.automonika.kia.pl

Info

P.U.H. AUTO-MONIKA Józef Jasica w Lublińcu i AUTORYZOWANY DEALER KIA MOTORS ma przyjemność zainteresować PAŃSTWA wspaniałą
ofertą nowych samochodów!!!
Firma Auto-Monika powstała w 1985 roku. Specjalizowała się od początków istnienia w serwisie samochodów różnych marek. Od 1 września 1997
jesteśmy autoryzowanym dealerem marki KIA i od tego czasu konsekwentnie realizujemy nadrzędny cel zapewnienia najwyższej jakości produktów i
usług, a tym samym dołożyć wszelkich starań w kierunku zadowolenia naszych klientów.
Aby zapewnić Państwu kompleksową obsługę dysponujemy stosownym zapleczem serwisowym z wieloletnim doświadczeniem personelu w
obsłudze samochodów osobowych i ciężarowych. Posiadamy pełną gamę akcesoriów i części zamiennych do wszystkich modeli w dziale zajmującym
się ich sprzedażą.
Służymy kompleksowym doradztwem w sprawach leasingów i kredytów w przypadku nabywania naszych samochodów prywatnie jak i na firmę,
wraz z dojazdem w miejsce wskazane przez zainteresowanych.
Z góry dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą dotyczącą samochodów Koncernu KIA. Mam nadzieję, że atrakcyjność szerokiej gamy
naszych samochodów w połączeniu ze specjalną ofertą zakupu spotka się z pozytywnym przyjęciem i skłoni Państwa do kolejnych odwiedzin w
naszych salonach w Lublińcu. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Pojazdy dostępne u dealera
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Kia

Cee`d (2011-12)

Cena: 66 970 Rok produkcji: 2011

L

1.6 CRDi 115KM MT

Black Pearl

Demo

Uwagi: Mamy do zaoferowania samochód testowy Kia Cee'd SW z bardzo ekonomicznym
silnikiem 1,6 CRDI o mocy 115KM
Wersja wyposażenia "L+ESC", samochód zawiera m.in.
- Systemy bezpieczeństwa ABS, EBD, BAS, ESC, TCS, HAC, VSM
- 6 poduszek powietrznych

- Wspomaganie układu kierowniczego
- Centralny zamek z auto-alarmem
- Komputer pokładowy
- Radio zintegrowane z kołem kierownicy
- Elektryczne szyby z przodu
- Elektryczne lusterka
- Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne z funkcją kierunkowskazów
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Klimatyzacja automatyczna
- Kierownica i drążek zmiany biegów obszyte skórą
- Stalowe obręcze kół z oponami Michelin 205/55/R16
Niski przebieg 1803 km
Cena katalogowa tego samochodu to 75 400 zł brutto
Ze względu na to, że pełnił funkcje samochodu testowego w naszym salonie rabat wynosi
8430 zł
Fabryczna Gwarancja KIA na 7 lat - od połowy maja, czyli pozostało 6 lat i 7 miesięcy!!!
Załatwiamy również kredyty, leasingi (minimum formalności, szybka decyzja) oraz
ubezpieczenia.
W przypadku pytań miło nam będzie służyć pomocą:
Tomasz Pawełczyk - 668-127-543
Katarzyna Skibińska - 668-116-005
Patrycja Piech-Różanka - 604-596-320
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Kia

Cee`d (2011-12)

Cena: 47 545 Rok produkcji: 2011

M

1.4 DOHC 90 KM MT

Piston Grey

Demo

Uwagi: Mamy do zaoferowania samochód testowy Kia Cee'd z silnikiem benzynowym o mocy
105KM
Wersja wyposażenia "M", samochód zawiera m.in.

- Systemy bezpieczeństwa ABS, EBD, BAS
- 6 poduszek powietrznych
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Centralny zamek z auto-alarmem
- Komputer pokładowy
- Radio zintegrowane z kołem kierownicy
- Elektryczne szyby z przodu
- Elektryczne lusterka
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Klimatyzacja manualna
Niewiarygodnie niski przebieg 1271 km
Cena katalogowa tego samochodu to 55 400 zł brutto
Ze względu na to, że pełnił funkcje samochodu testowego w naszym salonie rabat wynosi
7855 zł
Fabryczna Gwarancja KIA na 7 lat - od połowy maja, czyli pozostało 6 lat i 7 miesięcy!!!
Załatwiamy również kredyty, leasingi (minimum formalności, szybka decyzja) oraz
ubezpieczenia.
W przypadku pytań miło nam będzie służyć pomocą:
Tomasz Pawełczyk - 668-127-543
Katarzyna Skibińska - 668-116-005
Patrycja Piech-Różanka - 604-596-320
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Kia

Picanto 5d (2011- )

Cena: 36 990 Rok produkcji: 2011

XL

1.0 MPI 69KM MT

Cool Blue

Demo

Uwagi: Mamy do zaoferowania nasz testowy model KIA PICANTO z bardzo małym przebiegiem,
tylko 1 238 KM. Samochód jest wyposażony w bardzo oszczędny silnik 1.0 MPI, 69 KM z
najbogatszą opcją wyposażenia "XL".
Wyposażenie:

- 6 poduszek powietrznych;
- światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED;
- Radio CD, MP 3 sterowany z koła kierownicy, wejście USB;
- Komputer pokładowy;
- Klimatyzacja manualna;
- Chromowe wykończenie zewnętrznych i wewnętrznych klamek drzwi;
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie;
- Składana i dzielona kanapa 60:40;
- Zestaw naprawczy;
- Dodatkowy schowek pod siedzeniem pasażera z przodu, kieszenie w oparciach
przednich;

Fabryczna Gwarancja KIA na 7 lat - od połowy maja, czyli pozostało 6 lat i 7 miesięcy!!!
Załatwiamy również kredyty, leasingi (minimum formalności, szybka decyzja) oraz
ubezpieczenia.
W przypadku pytań miło nam będzie służyć pomocą:
Katarzyna Skibińska - 668-116-005
Tomasz Pawełczyk - 668-127-543
Patrycja Piech-Różanka - 604-596-320
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Kia

Cena: 44 000 Rok produkcji: 2011

Venga (2009- )

M

1.4 DOHC 90KM MT

Stone Black Pearl

Demo

Uwagi: Mamy do zaoferowania samochód testowy Kia Venga z silnikiem benzynowym o mocy
90KM
Wersja wyposażenia "M", samochód zawiera m.in.
- Systemy bezpieczeństwa ABS, EBD, BAS
- 2 poduszki powietrzne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Centralny zamek z auto-alarmem
- Komputer pokładowy
- Radio zintegrowane z kołem kierownicy

- Elektryczne szyby z przodu
- Elektryczne lusterka
- Podłokietnik fotela kierowcy
- Klimatyzacja manualna
Niewiarygodnie niski przebieg 969 km
Cena katalogowa tego samochodu to 47 600 zł brutto
Ze względu na to, że pełnił funkcje samochodu testowego w naszym salonie rabat wynosi
3 600 zł
Fabryczna Gwarancja KIA na 7 lat - od połowy maja, czyli pozostało 6 lat i 7 miesięcy!!!
Załatwiamy również kredyty, leasingi (minimum formalności, szybka decyzja) oraz
ubezpieczenia.
W przypadku pytań miło nam będzie służyć pomocą:
Tomasz Pawełczyk - 668-127-543
Katarzyna Skibińska - 668-116-005
Patrycja Piech-Różanka - 604-596-320

