
Zdjęcie poglądowe

Jak rozpocząć samochodowanie?

 

 

 

 

 

Co zawiera rata?

Elastyczne i atrakcyjne finansowanie 

Pakiet bezpieczeństwa:

ubezpieczenie OC/AC/NNW, nawet na cały okres finansowania 

ubezpieczenie GAP

ubezpieczenie Assistance na Polskę i Europę 

lokalizator GPS

Opieka w trakcie używania samochodu: 

asysta serwisowa

obsługa umowy o finansowanie

likwidacja szkód wraz z samochodem zastępczym pomoc 

w sprzedaży samochodu po okresie finansowania

Rabatowa karta serwisowa na: 

przegląd i naprawy

zakup, wymianę i przechowywanie opon

cars.canvia.pl

4 PROSTE KROKI

Wybierz samochód na stronie
cars.canvia.pl1
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Wskaż najdogodniejszą dla siebie formę
finansowania i wysokość raty

Przeprowadzimy Ciebie przez proces
finansowania i zamówienia samochodu

Odbierz swój samochód i korzystaj
z kompleksowego wsparcia!

CO ZAWIERA RATA?

DANE SAMOCHODU

FORD Focus
Focus 1.5 EcoBlue Connected 

ID 35120

 

Marka FORD

Model Focus

Wersja Focus 1.5 EcoBlue Connected

Typ nadwozia Kombi

Paliwo Diesel

Pojemność silnika (cm3) 1498

Moc silnika (KM) 120

Napęd Napęd przedni

Skrzynia biegów Manualna

Rok produkcji 2020

Przebieg 1 km

Kolor Niebieski

Kolor producenta Niebieski

Ilość drzwi / siedzeń 5 / 5



Wyposażenie dodatkowe

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i 
tył

Dach lakierowany w kolorze nadwozia Dywaniki welurowe z przodu

ESP - układ stabilizacji toru jazdy,TSC,TA 
EBA i wspom. ruszania pod górę HSA

Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny, 
D2XCX) z ogumieniem

FordPass Connect z modemem GSM 
(Zdalne zamyk. otw. zamk.,funkc. lokal. 
pojazdu,Live Traffic,WiFi

Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia 
oparcia

Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 
kierunkach

Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową 

Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia 
oparcia

Fotel pasażera z regulacją przód - tył Gniazdko 12V w bagażniku 

Hamulec postojowy - sterowany 
elektrycznie z funkcją Auto Hold

Immobilizer Inteligentny ogranicznik prędkości

Kierownica 3-ramienna, skórzana Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w 
kolorze nadwozia

Kluczyk Ford My Key
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch 
płaszczyznach

Komputer pokładowy 

Konsola dachowa - średniej długości z 
lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń

Lane Keeping Alert Listwy progowe - w kolorze tworzywa 

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i 
ogrzewane, w kolorze nadwozia, z 
kierunkowskazami

Podsufitka w jasnej tonacji
Reflektory automatyczne, włączające się w 
zależności od poziomu natężenia światła

Relingi bagażnika dachowego z 
wykończeniem w kolorze srebrnym

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową Spojler tylny w kolorze nadwozia

System Auto-Start-Stop
System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford 
Easy Fuel

System monitorowania ciśnienia w 
ogumieniu (TPMS)

System przypominający o zapięciu pasów 
dla wszystkich foteli

Szyba przednia z dodatkową warstwą 
akustyczną

Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. 
automatycznego zamykania z czujnikiem 
przeszkody

Światła przeciwmgielne, tylne
Tapicerka materiałowa Foundry z szarymi 
przeszyciami

Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 
60/40

Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony 
skórą

Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika 
dziecięcego na tylnej kanapie

Wspomaganie układu kierowniczego, 
elektryczne EPAS

Wybór trybu jazdy - Standardowy, 
Sportowy, Eco

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z 
przodu

Zderzaki - górna część lakierowana w 
kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa

Wyposażenie standardowe

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i 
tył

Dach lakierowany w kolorze nadwozia Dywaniki welurowe z przodu

ESP - układ stabilizacji toru jazdy,TSC,TA 
EBA i wspom. ruszania pod górę HSA

Felgi aluminiowe 16 (wzór 5-ramienny, 
D2XCX) z ogumieniem

FordPass Connect z modemem GSM 
(Zdalne zamyk. otw. zamk.,funkc. lokal. 
pojazdu,Live Traffic,WiFi

Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylenia 
oparcia

Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 
kierunkach

Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową 

Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylenia 
oparcia

Fotel pasażera z regulacją przód - tył Fotele przednie - styl sportowy

Gniazdko 12V w bagażniku
Hamulec postojowy - sterowany 
elektrycznie z funkcją Auto Hold

Immobilizer

Inteligentny ogranicznik prędkości Kamera cofania - z szerokim polem widzenia Kierownica 3-ramienna, skórzana

Kieszenie w oparciach foteli przednich
Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w 
kolorze nadwozia

Klimatyzacja manualna

Kluczyk Ford My Key
Kolumna kierownicy regulowana w dwóch 
płaszczyznach

Komputer pokładowy



Konsola centralna Premium z przesuwanym 
podłokietnikiem, schowek zamykany roletą i 
gniazdko 12V

Konsola dachowa - średniej długości z 
lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń

Lakier Uni

Lane Keeping Alert
Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – 
w kolorze chromu

Listwy progowe - w kolorze tworzywa 

Lusterka boczne regulowane elektrycznie i 
ogrzewane, w kolorze nadwozia, z 
kierunkowskazami

Lusterka boczne skład. elekrycznie,lampki 
do podłoża,Blind Spot Information,bagażnik 
elektryczny

Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów

Podsufitka w jasnej tonacji
Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla 
kierowcy i pasażera z przodu

Poduszki powietrzne – poduszki czołowe 
dla kierowcy i pasażera z przodu

Poduszki powietrzne boczne kurtyny 1 i 2 
rząd

Radio/SYNC3/DAB/nawi/wyś.8/Appllink3.0 
/ACP/AA/z.głoś/Bluetooth/2USB/z.ster. 
kierow/głośniki/wyś4,2

Reflektory - halogenowe

Reflektory – światła do jazdy dziennej LED
Reflektory automatyczne, włączające się w 
zależności od poziomu natężenia światła

Reflektory LED dla świateł mijania, 
halogenowe dla swiateł drogowych

Relingi bagażnika dachowego z 
wykończeniem w kolorze srebrnym

Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową Spojler tylny w kolorze nadwozia

System Auto-Start-Stop
System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford 
Easy Fuel

System monitorowania ciśnienia w 
ogumieniu (TPMS)

System przypominający o zapięciu pasów 
dla wszystkich foteli

System wspomagający kierowcę w unikaniu 
lub zmniejszaniu skutków kolizji PreCollision 
Assist

Szyba przednia z dodatkową warstwą 
akustyczną

Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. 
automatycznego zamykania z czujnikiem 
przeszkody

Światła przeciwmgielne, tylne
Światła przeciwmgielne ze statycznym 
doświetlaniem zakrętów

Tapicerka materiałowa Foundry z szarymi 
przeszyciami

Tempomat
Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 
60/40

Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony 
skórą

Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika 
dziecięcego na tylnej kanapie

Wspomaganie układu kierowniczego, 
elektryczne EPAS

Wybór trybu jazdy - Standardowy, 
Sportowy, Eco

Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z 
przodu

Wyświetlacz kolorowy 4.2 na tablicy 
zegarów

Zamek centralny z pilotem
Zderzaki - górna część lakierowana w 
kolorze nadwozia, dolna w kolorze tworzywa

Zestaw do naprawy przebitej opony


