
 TOYOTA 
 COROLLA
HATCHBACK
CENNÍK 2023

Komplety zimných kolies so 
zľavou 25 %¹

25 % MIMORIADNY 
BONUS

Bonus pri výkupe starého 
vozidla*

¹ Platí len pri kúpe nového vozidla.
* Viac informácií u autorizovaných predajcov Toyota.

HYBRID 5. 
GENERÁCIE

S výkonom až 196 koní

TOYOTA T-MATE

Vyspelé bezpečnostné 
a asistenčné systémy 
už od základnej výbavy
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 – 16" oceľové disky kolies 
s celoplošnými krytmi
 – Automatická klimatizácia dvojzónová 
 – Bi‑LED predné svetlomety (parabolické)
 – Elektricky nastaviteľné a vyhrievané 
vonkajšie spätné zrkadlá
 – Látkové čalúnenie
 – Zadná parkovacia kamera
 – Rozhranie Android Auto™ a Apple CarPlay*
 – LED svetlá pre denné svietenie

 – Dotykový multimediálny systém 
Toyota Smart Connect (8" displej, DAB, 
6 reproduktorov, USB, Bluetooth®)
 – Cloudová navigácia s predplatenými 
dátami na 4 roky
 – Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) 
s detekciou chodcov a cyklistov
 – Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket Business

ACTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Active)

STYLE
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Comfort)

GR SPORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave Style)

EXECUTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy (navyše k výbave GR SPORT)

 – 16" zliatinové disky kolies
 – Predné hmlové LED svetlá
 – Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca
 – Dotykový multimediálny systém Toyota 
Smart Connect (10,5" displej v HD rozlíšení)
 – Digitálny prístrojový štít 12,3"

 – Hlavica radiacej páky – koža
 – Volant obšitý kožou

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket Tech

 – 17" zliatinové disky kolies
 – Čalúnenie sedadiel textilné / syntetická 
koža čierne
 – Predné projektorové Bi‑LED svetlomety 
 – Ostrekovače svetlometov
 – Zatmavené zadné okná (Privacy glass) 
 – Vyhrievanie predných sedadiel

 – Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu
 – Systém zabránenia nárazu do prekážky 
pre parkovacie senzory (ICS)
 – Smart Entry & Start – bezkľúčové 
odomykanie a štartovanie
 – Parkovacie senzory predné a zadné

 – Vyhrievané stierače čelného skla
 – Vyhrievaný volant
 – Dvojfarebné lakovanie karosérie
 – Vonkajšie spätné zrkadlá lakované 
v klavírnej čiernej farbe

 – Mriežka chladiča v dizajne GR SPORT
 – Čalúnenie sedadiel textilné / syntetická 
koža GR dizajn s červeným prešívaním 

Voliteľné pakety výbavy: 
Paket Dynamic, Paket AVS (len pre 2.0 Hybrid)

 – 18" zliatinové disky kolies 
 – Predné projektorové Bi‑LED svetlomety 
s funkciou adaptívnych diaľkových svetiel 
(AHS)
 – Automatické nastavovanie výšky 
svetlometov
 – Mriežka chladiča s chrómovým dekórom

 – Čalúnenie sedadiel syntetická koža svetlá 
alebo čierna 
 – Head up displej 10"
 – Výduchy klimatizácie v druhom 
rade sedadiel
 – Sledovanie mŕtveho uhla (BSM)
 – Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)

24 990 €

CENA OD:

26 590 €

CENA OD:

29 590 €

CENA OD:

30 790 €

CENA OD:

32 690 €

CENA OD:

ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY 
TOYOTY COROLLA HATCHBACK HYBRID

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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Platnosť cenníka od 18. 5. 2023*Modelový rok 2023

ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ VR. DPH)

PRIDAJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY

Hatchback Active# Comfort Style GR SPORT Executive

1.8 Hybrid 140 k e‑CVT 24 990 26 590 29 590 30 790 32 690

2.0 Hybrid Dynamic Force 196 k e‑CVT – 28 790 31 790 32 990 34 890

e‑CVT – elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom.
# Nie je možné zadať do výroby.
* Cenník platí do odvolania alebo do vypredania zásob.

Ďalšie pakety Active Comfort Style GR SPORT Executive

Paket Business (dostupné pre 1.8 Hybrid): 
 – kožený volant
 – predné hmlové LED svetlá
 – elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča
 – vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca

460 € – – – –

Paket Dynamic: 
 – 18" zliatinové disky kolies pneu 225/40 R18
 – head‑up displej 10"
 – sledovanie slepého uhla (BSM)
 – upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)
 – asistent bezpečného vystupovania (SEA)

– – – 1 400 € –

Paket AVS#: 
 – systém adaptívneho variabilného pruženia  
(len pre 2.0 Hybrid v kombinácii s paketom Dynamic)

– – – 1 000 € –

PAKET TECH  1 400 €
k dispozícii pre verziu: Comfort

 – Parkovacie senzory predné a zadné 
 – Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklopné 
 – Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou 
 – Vyhrievanie predných sedadiel 
 – Elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča 

 – Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu 
 – Systém zabránenia nárazu do prekážky pre parkovacie senzory (ICS) 
 – Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie
 – Senzor dažďa

# Nie je možné zadať do výroby.
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VYBERTE SI DISKY A ČALÚNENIE

ZVOĽTE SI FARBU KAROSÉRIE PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

* Dvojfarebný lak pre výbavu GR SPORT  
# Farbu 4W9 nie je možné zadať do výroby.

16" zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 
205/55 R16 
Pre výbavu Comfort, 
paket Tech

16" oceľové disky kolies 
s celoplošnými krytmi, 
pneu 205/55 R16 
Pre výbavu Active, 
paket Business

FB21 Látkové čalúnenie
Pre výbavu Comfort, 
paket Tech a Business

FA20 Látkové čalúnenie
Pre výbavu Active

LC20 Čalúnenie 
syntetická koža čierne
Pre výbavu Executive

LF20 Čalúnenie 
syntetická koža svetlé
Pre výbavu Executive

17" zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 
225/45 R17
Pre výbavu Style 

17" zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 
225/45 R17
Pre výbavu GR SPORT

EA21 Čalúnenie 
textilné / syntetická 
koža čierne
Pre výbavu Style

FC21 Čalúnenie 
textilné / syntetická 
koža v dizajne GR SPORT 
s červeným prešívaním
Pre výbavu GR SPORT

18" zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 
225/40 R18
V pakete Dynamic 
pre výbavu GR SPORT

18" zliatinové disky 
kolies, pneumatiky 
225/40 R18
Pre výbavu Executive

8X8 Modrá – temná
Metalický lak, 520 €

1J6 Strieborná – 
zamatová
Špeciálny lak, 780 €

3U5 Červená – karmínová
Špeciálny lak, 780 €

4W9 Hnedá – 
kávové zrno#

Metalický lak, 520 €

6X1 Bronzová – oxid
Metalický lak, 520 €

2RZ* Sivá – Dynamic 
so strechou v čiernej farbe
bez príplatku

2TX* Strieborná – metalická 
so strechou v čiernej farbe
bez príplatku

1L0 Strieborná – metalická
Metalický lak, 520 €

1G3 Sivá – popolavá
Metalický lak, 520 €

8Y8 Modrá – borievková
Metalický lak, 520 €

209 Čierna – 
nočná obloha
Metalický lak, 520 €

2SZ* Červená – karmínová 
so strechou v čiernej farbe
260 €

2VL* Modrá – borievková 
so strechou v čiernej farbe
bez príplatku

2RD* Strieborná – zamatová 
so strechou v čiernej farbe
260 €

2MB* Sivá – popolavá  
so strechou v čiernej farbe
bez príplatku

089 Biela – platinová
Perleťový lak, 780 €

040 Biela – čistá
Štandardný lak, bez príplatku

2PU* Biela – platinová so strechou 
v čiernej farbe
260 €

2NR* Biela – čistá so strechou 
v čiernej farbe
bez príplatku
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ZVÁŽTE I ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE
Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ s DPH)
Plastová rohož batožinového priestoru 67 €*
Velúrové koberčeky
Bezpečnostné matice kolies 42 €*
Strešný nosič 334 €*
Lapače nečistôt, sada predných a zadných 48 €*
Bočné lišty, chrómované 261 €*
Prahové ochranné lišty, hliníkové 165 €*
Paket Protection: plastová rohož batožinového priestoru, ochranná fólia kľučiek dverí, nerezová lišta zadného nárazníka, 
ochranné lišty dverí (vrátane inštalácie)  375 €  300 €

Paket Chróm: zadné, predné a bočné chróm lišty (vrátane inštalácie)  615 €  430 € 
Paket Black: zadné, predné a bočné čierne lakované lišty (vrátane inštalácie)  615 €  430 €
Paket Red: zadné, predné a bočné červené lakované lišty (vrátane inštalácie)  615 €  430 €
Paket Hybrid: kryt kľúča, súprava prahových líšt, gumové rohože (vrátane inštalácie)  290 €  230 €
Toyota ProTect Body: 5‑ročná záruka na ochranu laku karosérie vďaka špičkovej technológii (cena vrátane aplikácie) 269 €

Toyota ProTect Interiér: ochrana textílií pred každodennými nečistotami a špinou. Odstránenie nečistôt bez zanechania škvŕn 
(cena vrátane aplikácie) 119 €

Toyota ProTect Zliatinové kolesá: najlepšia ochrana pred prachom z brzdových platničiek a nečistotami na vozovke  
(cena vrátane aplikácie) 69 €

Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160000 km 399 €**

* Cena bez inštalácie.
** Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla.

PONUKA ZIMNÝCH KOMPLETOV SO ZĽAVOU 25 %¹

PAKET PROTECTION

PAKET CHRÓM

PAKET BLACK

PAKET RED

PAKET HYBRID

* Platí len pri kúpe nového vozidla. Nie je kombinovateľné s mimoriadnym bonusom pri výkupe starého vozidla.

16" zliatinové disky kolies

1 450 € 1 088 €
17" zliatinové disky kolies

1 850 € 1 388 €
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 Štandardne  Voliteľná výbava – Nie je k dispozícii

POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY

Pohodlie a funkčnosť Active Comfort Style GR SPORT Executive
Elektronická parkovacia brzda
Diaľkové ovládanie centrálneho zamykania
Elektrické ovládanie okien s funkciou jedného dotyku
Smart Entry & Start – bezkľúčové odomykanie a štartovanie – Tech
Spúšťanie motora tlačidlom
Head up displej 10" – – – Dynamic
Kozmetické zrkadlá v slnečných clonách
Osvetlenie kozmetických zrkadiel v slnečných clonách –
Automatická klimatizácia dvojzónová
12V zásuvka v stredovom paneli 
Parkovacie senzory predné a zadné – Tech
Zadná parkovacia kamera
Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá 
Vonkajšie spätné zrkadlá elektricky sklopné – Tech
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou – Tech
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný multifunkčný volant
Vyhrievaný volant – – –
Palubný počítač
Senzor dažďa – Tech
Vyhrievané stierače čelného skla – – –
Páčky radenia na volante – ¹ ¹ ¹ ¹
Adaptívne variabilné zavesenie – – – AVS¹ –

Osvetlenie Active Comfort Style GR SPORT Executive
LED predné hmlové svetlomety Business
LED svetlá pre denné svietenie
Zadné kombinované svetlá 
Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla (Follow Me Home)
Predné parabolické Bi‑LED svetlomety – – –
Predné projektorové Bi‑LED svetlomety – – –
Predné projektorové Bi‑LED svetlomety s funkciou adaptívnych diaľkových svetiel (AHS) – – – –
Ostrekovače svetlometov – –
Senzor šera
Manuálne nastavovanie výšky svetlometov –
Automatické nastavovanie výšky svetlometov – – – –
Osvetlený batožinový priestor (žiarovky)
LED hlavné osvetlenie interiéru
Ambientné LED osvetlenie interiéru – –

Dizajn exteriéru Active Comfort Style GR SPORT Executive
Dvojfarebné lakovanie karosérie – – – –
Lemovanie okien čierne – – –
Lemovanie okien chróm a čierne – – –
Lemovanie okien čierne lesklé – – – –
Zatmavené zadné okná (Privacy glass) – –
Vonkajšie kľučky dverí lakované vo farbe karosérie
Vonkajšie spätné zrkadlá lakované vo farbe karosérie –
Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v klavírnej čiernej farbe – – – –
Mriežka chladiča lesklá čierna v dizajne GR SPORT – – – –
Mriežka chladiča s chrómovým dekórom – – – –
Logo GR SPORT – – – –
Anténa v tvare žraločej plutvy

Disky kolies Active Comfort Style GR SPORT Executive
16" oceľové disky kolies s celoplošnými krytmi, pneu 205/55 R16 – – – –
16" zliatinové disky kolies, pneu 205/55 R16 – – – –
17" zliatinové disky kolies, pneu 225/45 R17 – – –
18" zliatinové disky kolies, pneu 225/40 R18 – – – Dynamic
Súprava na opravu pneumatík

Dizajn interiéru Active Comfort Style GR SPORT Executive
Volant obšitý kožou Business
Volant v dizajne GR Sport – – – –
Kožená hlavica radiacej páky –
Tmavé čalúnenie stropu 
Obloženie palubnej dosky textúra mäkká na dotyk 
Čierne obloženie interiéru 
Chrómované detaily v interiéri –
Sivé prešívanie dverí a prístrojovej dosky –
Sivé prešívanie stredovej konzoly – –
Obloženie lakťových opierok dverí textilné – – –
Obloženie lakťových opierok dverí syntetická koža s prešívaním – –
Prahové lišty GR SPORT – – – –

¹ Dostupné iba s motorom 2,0 Hybrid.
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² Dostupné iba s motorom 1,8 Hybrid.
* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.  
** Ponuka funkcií a služieb poskytovaná prostredníctvom multimediálnej jednotky a aplikácie MyT sa môže meniť a rozširovať prípadnými aktulizáciami.  
Pre používanie navigácie Connect je potrebná registrácia a aktivácia v aplikácii MyT.

Sedadlá Active Comfort Style GR SPORT Executive
Čalúnenie sedadiel textilné čierne – – –
Čalúnenie sedadiel textilné / syntetická koža čierne – – – –
Čalúnenie sedadiel textilné / syntetická koža GR dizajn s červeným prešívaním  
a sivými bočnicami – – – –

Čalúnenie sedadiel syntetická koža svetlá alebo čierna – – – –
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
Výškovo nastaviteľné sedadlo spolujazdca Business
Vyhrievanie predných sedadiel – Tech
Predná lakťová opierka látková – – –
Predná lakťová opierka umelá koža – –
Predné sedadlá s profilovanou bočnou opierkou – –
Športový tvar predných sedadiel – – –
Vrecko na zadnej strane sedadla spolujazdca Business
Vrecko na zadnej strane sedadla vodiča – – –
Elektricky ovládaná bedrová opierka vodiča Business Tech
Zadná lakťová opierka Business
Zadné hlavové opierky 3x
Sklopné zadné sedadlá v pomere 60:40

Multimédiá Active Comfort Style GR SPORT Executive
Dotykový multimediálny systém Toyota Smart Connect 
(8" displej v HD rozlíšení, USB‑C, cloudová navigácia s predplatenými dátami na 4 roky, 
aktualizácia máp online, bezdrôtové Apple CarPlay*, Android Auto™ s pripojením cez kábel)**

– – – –

Dotykový multimediálny systém Toyota Smart Connect 
(10,5" displej v HD rozlíšení, USB‑C, cloudová navigácia s predplatenými dátami na 4 roky, 
aktualizácia máp online, bezdrôtové Apple CarPlay*, Android Auto™ s pripojením cez kábel)**

–

Farebný TFT multiinformačný displej v prístrojovom štíte 7" – – – –
Digitálny prístrojový štít 12,3" –
6 reproduktorov
USB konektor v lakťovej opierke – – –
Bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu – Tech
Diaľkové ovládanie klimatizácie, zamykania dverí a výstražných svetiel prostredníctvom 
aplikácie MyT na 4 roky**
Telematické služby MyT na 10 rokov**

Toyota T-Mate Active Comfort Style GR SPORT Executive
Predkolízny bezpečnostný systém s funkciou rozpoznávania chodcov a cyklistov (PCS)
Systém zmierňovania rizika kolízie na križovatkách (ITA)
Núdzový asistent riadenia (ESA) 
Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Potlačenie akcelerácie pri nízkej rýchlosti 
Asistent udržiavania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
Systém núdzového zastavenia (EDS)
Automatické diaľkové svetlá (AHB)
Aktualizácia T‑Mate vzduchom na diaľku (OTA)
Sledovanie slepého uhla (BSM) – – – Dynamic
Asistent bezpečného vystupovania (SEA) – – – Dynamic
Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA) – – – Dynamic
Systém zabránenia nárazu do prekážky pre parkovacie senzory (ICS) – Tech
Systém sledovania únavy vodiča (SWS)
Inteligentný adaptívny tempomat s funkciou Stop&Go (IACC) 
Automatický obmedzovač rýchlosti (ASL)
Akustický výstražný systém (AVAS)
Upozornenie na zabudnuté objekty na zadných sedadlách
Asistenčné systémy pre riadenie a brzdenie (ABS, EBD, VSC, TRC,EPS, BA)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
7 airbagov (predné, bočné, hlavové, kolenný pre vodiča)
Bezpečnostný systém E‑Call
Detská poistka zadných dverí
Upozornenie na zmenu tlaku v pneumatikách (TPMS)

Záruky a ochrana proti odcudzeniu Active Comfort Style GR SPORT Executive
Imobilizér
Trojročná záruka výrobcu s obmedzením na 100 000 km
Päťročná záruka výrobcu na komponenty hybridného systému 
s obmedzením na 100 000 km
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POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem batožinového priestoru
(so sklopenými zadnými sedadlami)

Objem batožinového priestoru

1052/1004* l361/313* l

Hatchback

* 2.0 Hybrid

Spotreba paliva
1.8 Hybrid
140 k e-CVT

2.0 Hybrid Dynamie Force  
196 k e-CVT

Kombinovaná podľa WLTP [l/100 km] 4,4–4,7 4,4–4,6

Emise CO2
Kombinované podľa WLTP [g/km] 100–106 98–104

Emisná norma EURO 6AP EURO 6AP

Spaľovací motor
Zdvihový objem [cm³] 1798 1987

Maximálny výkon [k (kW)/ot. min-1] 98 (72)/5200 152 (112)/6000

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min-1] 142/3600 190/4400‑5200

Objem palivovej nádrže [l] 43 43

Hybridný pohon
Maximálny výkon hybridného systému [k (kW)] 140 (103) 196 (144)

Možnosť jazdy len na elektrinu Áno – tlačidlo EV mode Áno – tlačidlo EV mode

Zrýchlenie
0–100 km/h [s] 9,1 7,4

Maximálna rýchlosť [km/h] 180 180

Hmotnosť
Celková hmotnosť [kg] 1820 1910

Pohotovostná hmotnosť [kg] 1345–1480 1385–1485

 

1790 mm 1790 mm

14
35

 m
m

1530 mm 1530 mm935 mm
795 mm / 
804 mm 

GR SPORT
2640 mm

4370 mm / 4379 mm GR SPORT



DOHODNITE 
SI SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAVTE ĎALŠIE DÔVODY, PREČO SI VYBRAŤ 
TOYOTU COROLLA HATCHBACK.

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou (uvedené 
údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera značky Toyota. 
Spotreba paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, 
aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla.

Všeobecná záruka na vozidlo
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo: Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. 
Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia 
počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku 
záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu 
a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, 
v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota 
Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia 
do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte 
u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. 
Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. 
Toyota Central Europe sp. z o.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. 
Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY


