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Автомобіль для сім'ї повинен бути безпечним, надійним, комфортним. Якщо родина
велика, краще вибирати машини з містким багажним відсіком. Останнім часом на
українському авторинку значний попит мають вживані авто. Популярність
транспортних засобів б/в пояснюється низькою ціною, якщо порівнювати з новими.
При цьому автомобілі з пробігом здебільшого мають хороший стан.
У якості прикладу добротної сімейної машини можна розглянути модель Kia Sorento.
Автомобіль підходить для виїздів за місто, довготривалих подорожей. Щоб купити Кіа Соренто у
чесного продавця, можна відвідати сервіс OLX. Перед здійсненням покупки краще попросити
торгівця пройти ТО.
Чому Kia Sorento підходить для сімейних подорожей?
Автомобілі південнокорейського виробника виділяються зносостійкими вузлами. Тому навіть в
умовах екстремальних навантажень машини даної марки зберігають безперебійність роботи.
Це дуже важливо під час далеких поїздок із сім'єю.
Особливості SUV Кіа Соренто
Позашляховик випускається у передньо- та повнопривідному варіантах, вирізняється значною
прохідною здатністю. Тому кросовер можна використовувати під час поїздок до лісу або в гори.
Серед інших важливих для сімейних авто якостей Kia Sorento слід відзначити:

високу потужність при економічному споживанні пального;
ергономічність салону, наявність у кабіні клімат-контролю;
відмінну керованість на будь-якому покритті;
несприйнятливість до різких температурних перепадів, високого рівня вологості.
Кузов позашляховика виконаний у 5-дверному варіанті. Це дає змогу при необхідності кожному
пасажиру швидко вийти з машини. Для любителів екстремального відпочинку у продажу
наявні версії, оснащені коробкою передач «механіка». Поціновувачам комфортної їзди підійде
КПП «автомат». Обслуговування, ремонт кросовера обходяться зовсім недорого.
Що варто враховувати при виборі вживаного Kia Sorento?
Передусім необхідно перевірити машину по VIN-коду. При безпосередньому огляді слід
звернути увагу на:
роботу двигуна – ДВЗ має працювати без перебоїв та сторонніх звуків;
пробіг – авто, що подолали понад 100…150 тис. км, повинні пройти капремонт;
дієздатність гальм – проблеми з даним вузлом можуть ініціювати ДТП;
коректність роботи КПП – швидкості повинні перемикатися плавно та без збоїв.
Великий вибір машин Кіа Соренто з пробігом можна знайти, відвідавши сервіс olx.ua.
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