
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

MAZDA CX-30
CX-30 2.0 Hikari AWD 

aut ID 32953

 

Marka MAZDA

Model CX-30

Wersja CX-30 2.0 Hikari AWD 
aut

Typ nadwozia SUV

Paliwo Benzyna

Pojemność silnika (cm3) 1998

Moc silnika (KM) 150

Napęd Na wszystkie koła

Skrzynia biegów Automatyczna

Rok produkcji 2020

Przebieg 1 km

Kolor Szary

Kolor producenta POLYMETAL 
GRAY

Ilość drzwi / siedzeń 5 / 5



Wyposażenie dodatkowe

Luxury Pack

Wyposażenie standardowe

ABS
Airbag 6 sztuk: przednie i boczne poduszki 
powietrzne kierowcy i pasażera, kurtyny 
powietrzne

Alarm

Apple Carplay + Android Auto Czujnik deszczu Czujnik zmierzchu

Czujniki parkowania, przód i tył Dostęp bezkluczykowy DSC - system stabilizacji toru jazdy

Dywaniki Luxury
EBA - system wspomagania hamowania 
awaryjnego

EBD - elektroniczny rozdział siły hamowania

Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne Felgi aluminiowe 18 Silver z ogumieniem
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z
pamięcią ustawień

Fotele przednie podgrzewane Gniazdo 12V Gniazdo USB 2x

G-Vectoring Control+ - zaawansowany 
system zwiększania przyczepności pojazdu

Hamulec postojowy elektromechaniczny z 
funkcją Autohold

Immobilizer

Kabel ładujący (z domową wtyczką) Kabel ładujący (ze złączem "Type 2") Kamera cofania

Kierownica i dźwignia zmiany biegów 
pokryte skórą

Kierownica podgrzewana Klapa bagażnika sterowana elektrycznie

Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa Lakier uni Lampy przednie LED

Lusterka boczne podgrzewane i składane 
elektrycznie

Lusterka boczne regulowane elektrycznie
Lusterka boczne regulowane elektrycznie, 
ogrzewane

Lusterka boczne składane elektrycznie
Lusterka boczne w kolorze nadwozia z 
kierunkowskazami

Lusterko boczne elektrochromatyczne (po 
stronie kierowcy)

Lusterko wsteczne fotochromatyczne 
(przyciemniające się automatycznie), 
bezramkowe

Łopatki do zmiany biegów Łopatki do zmiany trybów

Oświetlenie wewnętrzne LED Podłokietnik z przodu Podłokietnik z tyłu

Podsufitka grafitowa Pokrętło wielofunkcyjne Przycisk do uruchamiania silnika

Radio FM
Reflektory przednie, diodowe LED z 
systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH)

Spryskiwacze reflektorów

System audio (8 głośników) System audio BOSE (12 głośników) System e-Call

System intelignentnego wspomagania
hamowania - SBS

System kamer 360
System monitorowania ciśnienia w 
ogumieniu TPMS

System monitorowania martwego pola BSM
System monitorujący ruch poprzeczny przed 
pojazdem (FCTA)

System monitorujący ruch poprzeczny przy 
cofaniu (RCTA)

System monitorujący ruch poprzeczny przy 
cofaniu z funkcją hamowania (RCTB)

System nawigacji Mazda
System rozpoznający znaki ograniczenia 
prędkości - TSR

System rozrywki i łączności - MZD Connect
System wspomagający hamowanie 
podczas cofania SCBS-R

System wspomagający hamowanie 
(zapobiegający kolizjom przy małej 
prędkości) - A-SCBS

System wspomagający utrzymanie pojazdu 
w pasie ruchu (LAS)

System wykrywający znużenie kierowcy 
Driver Alert

System wykrywający znużenie kierowcy 
Driver Alert, z kamerą

Szyby boczne tylne i szyba tylna 
przyciemniane

Światła LED do jazdy dziennej Światła tylne diodowe (LED)

Tapicerka materiałowa TCS - system kontroli trakcji Tempomat adaptacyjny (MRCC)

Tuner radia cyfrowego
Układ wspomagający ruszanie na 
wzniesieniu (HLA)

Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane

Wyświetlacz Head-up (na przedniej szybie) Zamek centralny z pilotem Zegary cyfrowe

 


