
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

NISSAN Juke
Juke 1.0 DIG-T N-

Connecta ID 33856

 

Marka NISSAN

Model Juke

Wersja Juke 1.0 DIG-T N-
Connecta

Typ nadwozia SUV

Paliwo Benzyna

Pojemność silnika (cm3) 999

Moc silnika (KM) 117

Napęd Napęd przedni

Skrzynia biegów Manualna

Rok produkcji 2020

Przebieg 1 km

Kolor Szary

Kolor producenta DARK METAL 
GREY

Ilość drzwi / siedzeń 5 / 5



Wyposażenie standardowe

ABS Antena - płetwa rekina Apple Car Play / Google Android Auto

ASR - system kontroli trakcji Asystent świateł drogowych Automatyczne włączanie świateł awaryjnych

Brake Assistant - asystent układu 
hamulcowego

Czujnik deszczu Czujnik odległości przy parkowaniu, tył

EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania El. podnoszenie szyb, przód El. podnoszenie szyb, przód i tył

Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 215/60
Fotel kierowcy z manualną regulacją 
wysokości

Fotele sportowe Monoform 

Funkcja otwierania szyby po stronie 
pasażera jednym naciśnięciem guzika

Funkcja powitania światłami do jazdy 
dziennej

Funkcja rozpoznawania mowy uruchamiana
przyciskiem na kierownicy

Gniazdo 12V Gniazdo AUX Gniazdo USB

Gniazdo USB z tyłu Hamulec postojowy - elektryczny
Hill Start Assist - system wspomagający 
wjazd na wzniesienie

Instalacja radiowa + 6 głośników
Inteligentny kluczyk - uruchamianie pojazdu 
bez użycia kluczyka

Inteligentny system hamowania awaryjnego 
z funkcją wykrywania pieszych (P-FEB)

Inteligentny system kontroli ruchów 
nadwozia

Inteligentny system kontroli toru jazdy Interfejs Bluetooth

Kamera ułatwiające parkowanie - tył Kierownica i drążek biegów skórzane Kierownica wielofunkcyjna

Kieszenie w oparciach foteli przednich Klamki w kolorze nadwozia Klamki wewnętrzne chromowane

Klimatyzacja automatyczna
Kolumna kierownicy regulowana w pionie i 
poziomie

Koło zapasowe - dojazdowe

Lakier uni Lampy przednie w technologii LED Lampy tylne w technologii LED

Lusterka boczne elektrycznie podgrzewane i 
składane

Lusterka boczne regulowane elektrycznie Lusterka boczne w kolorze lśniącej czerni

Lusterka boczne ze zintegrowanymi 
kierunkowskazami

Lusterko wsteczne automatycznie 
przyciemniające się

Nissan Dynamic Control System - system 
zmiany charakterystyki jazdy (sportowy, eco,
normalny)

NissanConnect Services Oświetlenie bagażnika Oświetlenie wnętrza i konsoli centralnej

Oświetlenie wnętrza w technologii LED Podłoga bagażnika - dwupoziomowa Podłokietnik z przodu

Podświetlane lusterka w osłonach 
przeciwsłonecznych

Poduszki 6 sztuk (czołowe poduszki 
kierowcy i pasażera, boczne poduszki 
przód, kurtyny powietrzne)

Radio z tunerem DAB

System interwencji w razie niezamierzonej 
zmiany pasa ruchu

System monitorowania ciśnienia w 
ogumieniu

System ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu

System rozpoznawania znaków drogowych System Start/Stop System Wifi i funkcja rozpoznawania mowy

Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo 
przyciemniane

Światła do jazdy dziennej LED Światła przeciwmgielne przednie LED 

Światła tylne przeciwmgielne w technologii 
LED

Tapicerka materiałowa Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Tylna kanapa dzielona 60/40 Tylny spoiler Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył

Uchwyty na kubki z przodu Wskaźnik temperatury zewnętrznej Wykończenie deski rozdzielczej i drzwi PVC

Wykończenie wnętrza - szara skóra 
syntetyczna


