– SELECTION LEMON –
Limitovaná edícia

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY:
•
•
•
•
•

16" zliatinové disky kolies
Klimatizácia automatická dvojzónová
Farebný TFT displej 4,2" v prístrojovom štíte
Systémy aktívnej bezpečnosti Toyota Safety Sense
Obloženie palubnej dosky, dverí a sedadiel vo farebnom
prevedení čierna
• Čalúnenie sedadiel textilné čierne/sivé
• Dojazdové rezervné koleso
• Exkluzívny žltý lak karosérie LEMON s čiernou strechou
a spätnými zrkadlami

• Paket Smart – súčasť štandardnej výbavy:
–– Bezkľúčové nastupovanie a štartovanie
Smart Entry & Start
–– Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
–– Spätné zrkadlá- elektricky sklopné
–– Vyhrievané predné zrkadlá
–– Senzor šera

Motor

1,5 Dual VVT-iE
6 M/T

1,5 Dual VVT-iE
Multidrive S

1,5 VVT-i Hybrid
e-CVT

Maximálny výkon
[k (kW)/ot.min-1]

111(82)/6 000

111(82)/6 000

100(74) (celkový výkon systému)

Kombinovaná spotreba paliva
(l/100 km)

5,0

4,8

3,3

Kombinované emisie CO2 (g/km)

112

108

75

SELECTION LEMON SMART

SELECTION LEMON SMART

SELECTION LEMON SMART

15 320 €

16 570 €

17 340 €

930 €

880 €

650 €

14 390 €

15 690 €

16 690 €

Výbava
Štandardná cena
Zľava
Akciová cena

5 M/T – manuálna päťstupňová prevodovka (Manual Transmission), 6 M/T – manuálna šesťstupňová prevodovka (Manual Transmission), Multidrive S (CVT) – prevodovka s plynule
meniteľným prevodom (Continuous Variable Transmission), e-CVT – elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom.

Získajte financovanie Toyota Garant s 0 % úrokom alebo v prípade platby
v hotovosti PZP a havarijné poistenie na 1 rok zadarmo!
PODROBNÉ INFORMÁCIE VÁM POSKYTNE VÁŠ AUTORIZOVANÝ PREDAJCA TOYOTA
Údaje o spotrebe pohonných hmôt a o emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EU alebo predpisov EHK prevozidlá s európskou špecifikáciou. Preďalšie informácie alebov prípade, že máte
záujem o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, vášho autorizovaného partnera značkyToyota.Spotreba paliva a hodnoty CO2 sa môžu uvášhovozidla odlišovať od tohto merania.Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. klimatické podmienky,
rýchlostné pre l, stavvozovky, dopravná premávka, stavvozidla, osobnosť vodiča, inštalovaná výbava, použité pneumatiky, zaťaženie či počet prepravovaných cestujúcich) ovplyvňujú spotrebu paliva a produkované emisie CO2.
Všetky uvedené cenové údaje sú iba orientačné a platia na objednávky od 1.6.2017 do vydania nového cenníka. Ponuka sa vzťahuje iba na skladové vozidlá.Uvedené ceny vrátane DPH súplatné pri zakúpení jedného vozidla na fyzickú osobu.
O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota.
Všetky dáta, údaje a vyobrazenia súurčené iba pre informačné účely a táto prezentácia nie je ponukou ,resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy.Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota.
Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail výbavy či cenu. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973,
IČ DPH: SK2020453765.

