
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

2
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4

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 Transit
Transit 350 L3H2 Trend 

ID 33923

 

Marka FORD

Model Transit

Wersja Transit 350 L3H2 Trend

Typ nadwozia Furgon

Paliwo Diesel

Pojemność silnika (cm3) 1996

Moc silnika (KM) 130

Napęd Napęd przedni

Skrzynia biegów Manualna

Rok produkcji 2020

Przebieg 1 km

Kolor Czerwony

Kolor producenta czerwony

Ilość drzwi / siedzeń 4 / 3



Wyposażenie dodatkowe

klimatyzacja koło zapasowe Pakiet foteli przednich 1

Pakiet Marketingowy 1 Pakiet Poprawiający Widoczność 1 przegroda blaszana bez okna

tempomat

Wyposażenie standardowe

1. Wyposaenie standardowe i opcjonalne 
w trakcie edycji

ABS Chlapacze z tyłu 

Czujniki parkowania, z przodu i z tyłu 
pojazdu

Dach średni Dodatkowe gniazdko 12V

Drzwi boczne prawe przesuwne Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 180 st.
Drzwi tylne dwuskrzydłowe, bez szyb, kąt 
otwarcia 180 stopni

EBA - układ wspomagania awaryjnego 
hamowania

EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu 
awaryjnym

ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru
jazdy

Fotel pasażera podwójny Gniazdo 12V Gniazdo 2x12V

HSA - system wspomagania ruszania pod 
górę

Immobilizer PATS Klimatyzacja manualna

Klimatyzacja manualna z przodu
Kolumna kierownicy z mech. regulacją 
położenia

Kolumna kierownicy z regulacją położenia w
dwóch płaszczyznach

Koło zapasowe Komputer pokładowy Konsola podsufitowa

LAC - system kontroli obciążenia pojazdu Lakier uni
Lusterka boczne elektrycznie regulowane i
podgrzewane

Nagrzewnica – recyrkulacja Poduszka powietrzna kierowcy Przegroda blaszana bez okna

Radio MyConnection AM/FM, Bluetooth, 4 
głośniki, sterowanie z kierownicy, USB/AUX, 
iPod, MP3

ROM - system kontroli ryzyka 
wywrócenia pojazdu

Schowek podręczny

Schowki w przednich drzwiach System Auto Start Stop System wlewu paliwa Ford Easy Fuel

Szyby przednie sterowane elektrycznie
Szyby przednie sterowane elektrycznie, z 
impulsowym otwieraniem i zamykaniem 
szyby kierowcy

Światła do jazdy dziennej

Światła przeciwmgielne
Tempomat ze skórzaną kierownicą i 
regulowanym ogranicznikiem prędkości

TVC - układ poprawiający stabilność na
zakrętach

Uchwyty do mocowania ładunku Uchwyty na kubki z przodu Wskaźnik zmiany biegu

Wybór trybu jazdy
Wykładzina podłogowa przedziału 
ładunkowego

Zamek centralny 

Zestaw do naprawy przebitej opony Zewnętrzne listwy boczne


