
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

MERCEDES-BENZ GLA
GLA 200 Progressive 

ID 34989

 

Marka MERCEDES-BENZ

Model GLA

Wersja GLA 200 Progressive

Typ nadwozia SUV

Paliwo Benzyna

Pojemność silnika (cm3) 1332

Moc silnika (KM) 163

Napęd Napęd przedni

Skrzynia biegów Automatyczna

Rok produkcji 2020

Przebieg 1 km

Kolor Czarny

Kolor producenta Czerń Nocy

Ilość drzwi / siedzeń 5 / 5



Wyposażenie dodatkowe

Oparcie tylnej kanapy, składane
Podświetlane lusterka w osłonach 
przeciwsłonecznych

Schowek na okulary po stronie kierowcy

Tempomat
Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem 
deszczu

Zawieszenie komfortowe

Wyposażenie standardowe

Aktywny asystent układu hamulcowego
Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem 
przed odholowaniem

Asystent limitu prędkości 

Asystent utrzymania linii pasa ruchu 
aktywny

Automatyczny wyłącznik poduszki 
powietrznej przedniego pasażera

Dywaniki welurowe 

EASY-PACK klapa tylna (automatyczna 
klapa bagażnika)

Elementy wykończenia wnętrza - efekt spirali Gniazdo 12V w bagażniku

Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
Kierownica sportowa, wielofunkcyjna w 
skórze nappa

Kierownica z manetkami zmiany biegów 

Klimatyzacja automatyczna 
THERMOTRONIC

Koło zapasowe, dojazdowe Lakier uni 

Lampy halogenowe ze zintegrowanymi 
światłami do jazdy dziennej LED

Lampy przednie LED high performance 
(diodowe)

Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes
connect me

Oparcie tylnej kanapy, składane Pakiet komfortowych siedzeń Podsufitka materiałowa - czarna

Podświetlane lusterka w osłonach 
przeciwsłonecznych

Poduszka powietrzna chroniąca kolana 
kierowcy

Przygotowanie do Car Sharing 

Przygotowanie do funkcji sterowania 
pojazdem

Przygotowanie do instalacji Mercedes-Benz 
Link

Relingi dachowe, aluminiowe

Rozszerzone funkcje MBUX Schowek na okulary po stronie kierowcy System monitorowania ciśnienia w oponach

System multimedialny MBUX System ochrony pieszych Tapicerka imitująca skórę ARTICO

Tempomat Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony Touchpad

Tuner radiowy cyfrowy DAB Tylny podłokietnik Uchwyty na kubki z przodu - podwójne

Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem 
deszczu

Zabezpieczenie wnętrza pojazdu Zawieszenie komfortowe


