Toyota Auris

Hybrid 135 Prestige

94 900 PLN
Charakterystyka Pojazdu
netto

Pojemność cm3

1798

Moc KM

Rok Produkcji

2018

Kolor Nadwozia

Data pierwszej rej.
Rodzaj Paliwa
Przebieg km

6/2018

Ilość drzwi/miejsc

Hybryda

Skrzynia Bieg.

10 518

Nr Systemowy

5/5
Automatyczna…
#59185

Bezpieczeństwo
ABS, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru
jazdy), Isofix, Kurtyny powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka powietrzna kierowcy,
Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Światła do jazdy dziennej, Światła
przeciwmgielne

Komfort
Asystent parkowania, Bluetooth, CD, Centralny zamek, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania
tylne, Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne,
Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Kamera cofania, Klimatyzacja automatyczna, Klimatyzacja dwustrefowa,
Komputer pokładowy, MP3, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia,
Przyciemniane szyby, Tempomat, Wielofunkcyjna kierownica

Inne
Alufelgi, Elektrycznie ustawiane lusterka, Immobilizer, Radio fabryczne, Relingi dachowe, System StartStop, Wspomaganie kierownicy

Szanowny kliencie, przed planowanym przyjazdem prosimy o kontakt…

STANDARD LEASING

Biały Perłowy

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

rata od 1 040 zł/mc

122

Toyota Plus
Używane z gwarancją
21 miesięcy gwarancji
21 miesięcy assistance
Sprawdzony stan techniczny
Udokumentowana historia auta

KONTAKT Z DORADCĄ
Damian Cybulski
25 6334110
damian.cybulski@toyota-siedlce.com.pl

DEALER
Toyota Siedlce
Siedlce, ul. Terespolska 14
tel: +48 25 633 41 11
email: damian.cybulski@toyotasiedlce.com.pl
www: www.toyota-siedlce.com.pl

Powyższa symulacja jest jedynie przykładem finansowania i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszystkie wartości
podane są w złotych polskich. Ostateczne warunki leasingu zostaną określone w umowie, po zapoznaniu się przez Toyota Leasing Polska Sp. z o.o.
z dokumentami dostarczonymi przez Korzystającego oraz na podstawie faktury sprzedaży wystawionej przez Autoryzowanego Dealera Toyoty dla
Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Toyoty zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w
niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. Wszelkie informacje podane w cenniku nie
stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie
stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące
ustalenie ceny i wyposażenia pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią
udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. W wypadku udzielenia gwarancji, jej warunki zostaną określone
przy sprzedaży pojazdu w dokumencie gwarancyjnym.

