
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

HYUNDAI i30
i30 1.5 DPI Classic + 

ID 34517

 

Marka HYUNDAI

Model i30

Wersja i30 1.5 DPI Classic +

Typ nadwozia Hatchback

Paliwo Benzyna

Pojemność silnika (cm3) 1498

Moc silnika (KM) 110

Napęd Napęd przedni

Skrzynia biegów Manualna

Rok produkcji 2020

Przebieg 1 km

Kolor Srebny

Kolor producenta U3S TRY / Platinum Silver,
Oceanids Black

Ilość drzwi / siedzeń 5 / 5

 



Wyposażenie dodatkowe

lakier metaliczny

Wyposażenie standardowe

ABS Alarm Blokada drzwi tylnych

Bluetooth Czujnik ciśnienia w oponach Daszki przeciwsłoneczne

Dwupoziomowa podłoga bagażnika Elektryczne podnoszenie szyb, przód Elektryczne podnoszenie szyb, tył

ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy i 
system kontroli trakcji

Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65
Fotel kierowcy z manualną regulacją
wysokości

Gniazdo 12V Gniazdo 12V w bagażniku Gniazdo USB

Grill przedni w kolorze czarnym HAC - system kontroli podjazdu Kierownica ze sterowaniem radia

Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
Klamki wewnętrzne z satynowym 
wykończeniem

Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia

Klimatyzacja manualna
Kolumna kierownicy z manualną regulacją 
położenia

Lakier uni

Lampki do czytania z przodu
Lampy z funkcją doświetlania zakrętów, 
statyczne

Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i
podgrzewane

Lusterka boczne w kolorze nadwozia Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach Poduszki powietrzne boczne z przodu

Poduszki powietrzne kurtynowe
Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i 
pasażera

Przedni podłokietnik

Schowek centralny na okulary nad głowa Spojler dachowy
Sygnalizacja niezapiętych pasów 
bezpieczeństwa

System monitorowania poziomu uwagi 
kierowcy (DAW)

Światła automatyczne Światła do jazdy dziennej LED

Światła przeciwmgielne Tapicerka materiałowa Tempomat

Wspomaganie kierownicy - elektryczne
Wyłącznik deaktywujący poduszkę 
powietrzną pasażera

Zamek centralny 

Zestaw Zegarów z centralnym 
wyświetlaczem mono 3,5


