KINGSMAN SP. Z O.O.
ul. Geodezyjna 82/2 03-290 Warszawa
NIP 5213670885 Regon 147222235
E. office@kingsmanfinance.pl
T. 665801919

SERES 3
COMFORT + Pakiet LUXURY
Leasing dla firm
Dostępność: Od ręki
Możliwość konfiguracji SERES 3 na życzenie.
2293 zł
(Rata na 59 miesięcy, 16% wpłaty własnej)

Podstawowe informacje o SERES 3
EV cm3

52,7 kWh

162 KM

SUV

Pojemność silnika

Pojemność akumulatora netto

Moc silnika

Typ nadwozia

Elektryk

Automatyczna

Metalik wybór

2022

Rodzaj paliwa

Typ skrzyni biegów

Kolor

Rocznik

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy?

Kontakt z zaufanym doradcą
Tomasz Szczerbakowski
T: 571441234
M: t.szczerbakowski@kingsmanfinance.pl

Parametry techniczne
Zasięg: 405 km
Moc maksymalna: 120 kW
Maksymalny moment obrotowy: 300 Nm
Prędkość maksymalna: 155 km/h
Przyspieszenie 0-100 km/h: 8,9 s

Wyposażenie podstawowe
TWOJA OPŁATA WSTĘPNA POKRYTA ZOSTANIE Z DOFINANSOWANIA RZĄDOWEGO. BEZ ANGAŻOWANIA ŚRODKÓW WŁASNYCH!
Dostępny również w WYNAJMIE DŁUGOTERMINOWYM w racie miesięcznej 2.128.76 netto + VAT 23%
Więcej informacji o marce SERES na www.mojeev.pl
Dostępne 4 kolory (metalik) - Biały, Czarny, Czerwony, Niebieski
Mocne atuty modelu SERES3:
• Akumulator bezkobaltowy LiFePO4 o pojemności 52,7 kWh
• Zużycie energii 18 kWh / 100 km
• Funkcja szybkiego ładowania w 30 minut (20%-80%)
• System odzysku energii
• Moc 162 KM
• Moment obrotowy 300 Nm
• Średnica zawracania 11,5 m
• Prześwit 18 cm
• Pojemność bagażnika (VDA) 526L
Ładowanie:
•Typ portu ładowania - typ 2
•Lokalizacja portu ładowania - z prawej strony z tyłu
•Moc ładowania 6,2 kW AC
•Czas ładowania AC (20-80%) 4h 30m
•Port szybkiego ładowania CCS
•Czas szybkiego ładowania CCS (20%-80%) 30 min
ABS - elektroniczny rozdział siły hamowania
EBA - system wspomagania nagłego hamowania
ASR - system kontroli trakcji
HAC - system wspomagania wjazdu na wzniesienie
HDC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
Auto hold - hamulec elektryczny
Elektrycznie regulowane i składane lusterka zewnętrzne podgrzewane
lusterka zewnętrzne
4x szyby elektrycznie regulowane
Wirtualny kokpit kierowcy
Elektrycznie sterowany fotel kierowcy
Elektrycznie sterowany fotel pasażera
Elektryczne wspomaganie kierownicy
System mocowania fotelików dziecięcych Isofix
18-calowe felgi aluminiowe z oponami 225 / 55R18, opony wielosezonowe
System kontroli ciśnienia w oponach
Koło dojazdowe
Antena GPS
Centralny podłokietnik ze schowkiem
Uchwyty na napoje
3-ramienna kierownica wielofunkcyjna
Sterowanie systemem audio w kierownicy
Składane tylne siedzenia 60:40
Radio FM i MW
Zestaw 6 głośników
2 x Port USB
Zestaw głośnomówiący Bluetooth
System Easy Connect
10,25-calowy wyświetlacz dotykowy z systemem informacyjno-rozrywkowym
Komputer pokładowy
System nawigacji z mapami
Angielskie menu
Tylne oświetlenie LED
Adaptacyjne kierunkowskazy
Oświetlenie wnętrza z funkcją opóźnionego wyłączania
Keyless Entry - bezkluczykowy dostęp
Keyless Start / Stop
Pełne wykończenie wnętrza wykonane z wysokiej jakości skóry ekologicznej

Skórzana kierownica
Automatyczna klimatyzacja z mikrofiltrem w kabinie zapalniczka
Alarm fabryczny
Immobilizer

Wyposażenie dodatkowe
Pakiet Luxury zawiera:
PDC przód / tył - zintegrowany antykolizyjny kontroler radarowy
FCW - system wykrywania zagrożeń kolizyjnych
LA - asystent zmiany pasa ruchu
Fotele przednie ( kierowcy i pasażera ) podgrzewane
Ładowarka indukcyjna
Dodatkowe schowki
6 poduszek powietrznych (poduszki kierowcy, pasażera, fotele kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne)
Dach panoramiczny otwierany elektrycznie
Kamery 360 stopni
Tempomat
DashCam - rejestrator jazdy z kartą pamięci
6 głośników
Uchwyt na okulary
Usługi dodatkowe / akcesoria – dodatkowo płatne
Alfen Single S Line 7,4 z kablem Typ 2 - 3 474 brutto
Garo GLB z kablem Typ 2 (4,5 m) - 3 319 brutto
Audyt instalacji ELTRON - 602 brutto
Pakiety serwisowe
Pakiet 3 lata / 3 serwisy (rabat 15%) - 3 195 brutto
Pakiet 5 lat / 5 serwisów (rabat 15%) - 5 325 brutto
Dodatkowe usługi Kingsman
1. Ubezpieczenia AC/OC
2. Ubezpieczenia GAP
3. Transport aut w dowolnie wyznaczone miejsce na życzenie klienta.
Dlaczego warto kupić samochód właśnie z Nami?
1. Doskonale wiemy jak możemy wygenerować dla Ciebie duże oszczędności przy zakupie samochodu, produktów finansowych oraz
ubezpieczeniowych. Posiadamy duże rabaty = super ceny na produkty i usługi!
2. Tworzymy z naszymi klientami społeczność, zawsze ich wspierając - nasi klienci robią biznes między sobą. Zakup auta to dopiero
początek naszej znajomości! Możesz w ten sposób poszerzać grono swoich partnerów biznesowych.
3. Wierzymy w rzetelność i uczciwość. Zawsze odbierzemy od Ciebie telefon i doradzimy. Na każdym etapie masz swojego Doradcę
Motoryzacyjnego!
Przedstawione warianty oferty nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, potrzebna jest nam decyzja kredytowa w zakresie
Twojej zdolności - abyśmy mogli przedstawić Ci ofertę wiążącą i otrzymasz ją w umowie leasingowej. Jednocześnie informujemy, że
dostępność aut będzie potwierdzana po podpisaniu umowy leasingu oraz uiszczeniu opłat wstępnych bądź rezerwacyjnych jeśli takowe będą
miały miejsce przy Twojej umowie. W każdej chwili masz prawo odstąpić od umowy leasingu bądź umowy zaliczkowej o ile zapisy w
umowach nie stanowią inaczej.
Zdj. mają charakter poglądowy. Sprawdź z Doradcą Motoryzacyjnym Kingsman dostępność auta i kolorystyki.

