PROACE CITY
VERSO
CENNIK 2020

JUŻ OD

77 500

PLN

Nowa Toyota PROACE CITY Verso

101%

1 000 000

Standard Leasing1

lub na 3 lata
GWARANCJA PRO
w cenie zakupu auta

km

POZNAJ WERSJE WYPOSAŻENIA TOYOTY
PROACE CITY VERSO

COMBI
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
– Radioodbiornik fabryczny zdalnie
sterowany ze zintegrowanym
wyświetlaczem (Bluetooth, USB,
minijack) + 2 głośniki
– Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
– Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
– Pełnowymiarowe koło zapasowe
– Podgrzewane lusterka zewnętrzne
regulowane elektrycznie

– ISOFIX na wszystkich siedzeniach
2. rzędu
– Szyby w 1. rzędzie
sterowane elektrycznie
Dostępne opcjonalne
pakiety wyposażenia:
Pakiet Sensor,
Pakiet siedzeń COMBI 7

BRUTTO JUŻ OD:

77 500

PLN

NETTO JUŻ OD:

716

PLN/MC

Rata Leasingu SMARTPLAN2

BUSINESS
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Combi)

BRUTTO JUŻ OD:

– System multimedialny Toyota PRO-Touch
z dotykowym wyświetlaczem 8"
i obsługą Android Auto™ oraz
Apple CarPlay™ + 6 głośników
– Zderzaki, klamki zewnętrzne i lusterka
w kolorze nadwozia
– Szyby elektryczne w 2. rzędzie
– Fotel kierowcy komfortowy (podłokietnik,
regulacja odcinka lędźwiowego)

NETTO JUŻ OD:

– Tapicerka Toyota Manhattan
– Drzwi przesuwane z prawej
i lewej strony
– Klapa tylna przeszklona
Dostępne opcjonalne
pakiety wyposażenia:
Pakiet Sensor+,
Pakiet siedzeń BUSINESS 7

82 800
745

PLN

PLN/MC

Rata Leasingu SMARTPLAN2

FAMILY
Wybrane elementy wyposażenia standardowego
(dodatkowe względem wersji Business)

BRUTTO JUŻ OD:

– 17" felgi aluminiowe
z oponami 205/55 R17
– Fotele indywidualne w 2. rzędzie
– Konsola centralna pomiędzy fotelami
– Kierownica obszyta skórą
– Relingi dachowe srebrne
– Hamulec parkingowy
sterowany elektrycznie

NETTO JUŻ OD:

– Klimatyzacja automatyczna
– Lusterka zewnętrzne podgrzewane,
regulowane i składane elektrycznie
Dostępne opcjonalne
pakiety wyposażenia:
Pakiet Comfort,
Pakiet COMFORT 7,
Pakiet siedzeń FAMILY 7

97 900
916

PLN

PLN/MC

Rata Leasingu SMARTPLAN2
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ZWRÓĆ UWAGĘ NA POLECANĄ KONFIGURACJĘ

WERSJA FAMILY STANDARD
Z PAKIETEM COMFORT
1.5 D-4D 130 KM 8 A/T Start&Stop

CENA BRUTTO
Rodzinny wypoczynek
Fascynująca przestrzeń, stoliki na oparciach
przednich foteli oraz uchwyty ISOFIX
na każdym z siedzeń w 2. rzędzie sprawiają,
że PROACE CITY Verso zapewnia komfortową
jazdę dla całej rodziny.

133 800

Wersja Family Standard
z Pakietem Comfort
1.5 D-4D 130 KM 8 A/T Start&Stop

NETTO

PLN

1 384

PLN/MC

Rata Leasingu SMARTPLAN2

Zaawansowane bezpieczeństwo
Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety
Sense, tempomat adaptacyjny (ACC) oraz
wyświetlacz przezierny typu HUD (Head-up
Display) zapewniają łatwą i bezpieczną jazdę
rodzinnym samochodem.

Jeśli interesuje Cię powyższa propozycja, skontaktuj się ze sprzedawcą.
Jeśli wolisz szukać dalej, wybierz inną wersję i dopasuj Toyotę
PROACE CITY Verso do swoich potrzeb.
O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

Niekończąca się rozrywka
System multimedialny Toyota PRO-Touch
z dotykowym wyświetlaczem 8" i obsługą
Apple CarPlay™ oraz Android Auto™ w parze
z multifunkcyjnym, panoramicznym dachem
zapewnią przyjemną i pełną emocji podróż
nawet najmłodszym pasażerom.
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SPRAWDŹ CENY BRUTTO (PLN)
Cennik obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

Rok modelowy: 2020. Rok produkcji: 2020
Nadwozie Standard

Combi

Business

Family

1.5 D-4D 100 KM 5 M/T Start&Stop

84 200

90 500

104 600

1.5 D-4D 130 KM 6 M/T Start&Stop

–

95 300

110 400

1.5 D-4D 130 KM 8 A/T Start&Stop

–

103 800

118 900

1.2 D-4T 110 KM 6 M/T Start&Stop

77 500

82 800

97 900

1.2 D-4T 130 KM 8 A/T Start&Stop

–

97 500

112 600

Nadwozie Long

Combi

Business

Family

1.5 D-4D 100 KM 5 M/T Start&Stop

88 200

93 500

108 600

1.5 D-4D 130 KM 6 M/T Start&Stop

–

99 300

114 400

1.5 D-4D 130 KM 8 A/T Start&Stop

–

107 800

122 900

1.2 D-4T 110 KM 6 M/T Start&Stop

81 500

86 800

101 900

1.2 D-4T 130 KM 8 A/T Start&Stop

–

101 500

116 600

Skrzynie biegów: 5 M/T – 5-stopniowa manualna 6 M/T – 6-stopniowa manualna, 8 A/T – 8-stopniowa automatyczna.
Start&Stop: system automatycznego wyłączania silnika w momencie postoju auta. Oszczędza paliwo i minimalizuje emisję szkodliwych związków.

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNEGO FINANSOWANIA
Przykładowe kalkulacje rat dla nadwozia Standard
1.2 D-4T 110 KM 6 M/T Start&Stop Combi

Leasing SMARTPLAN
Rata finansowa (PLN/mc netto)2

Toyota DLA CIEBIE
Rata finansowa (PLN/mc brutto)3

993 716

1 216 873

1.2 D-4T 110 KM 6 M/T Start&Stop Business

1 042 745

1 275 908

1.2 D-4T 110 KM 6 M/T Start&Stop Family

1 267 916

1 550 1 117

FINANSOWANIE

KORZYŚCI
Dzięki niskiej racie stać Cię na pojazd
wyższej klasy lub samochód dla drugiej osoby.
Opiekujemy się Twoim samochodem
lub flotą pojazdów 24 h na dobę.
Płacisz tylko za użytkowanie samochodu,
nie musisz go kupować.

OPŁATA
WSTĘPNA

OKRES
UMOWY

3 WARIANTY
NA KONIEC

od 0% do 40%
wartości auta

24–48 miesięcy

1. Wymiana na nowy
2. Wykup
3. Zwrot samochodu

NISKIE
MIESIĘCZNE RATY

Wszystkie formalności załatwiasz
w jednym miejscu.
Możliwość wyboru kompleksowej usługi
w jednej niskiej racie.
Przedstawione wyliczenia prezentują ofertę dla rekomendowanych
wersji. O ratę dla wybranego przez Ciebie modelu zapytaj Dilera.
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WYBIERZ KOLOR NADWOZIA

EWP Solid White
lakier podstawowy
bez dopłaty

EVL Dark Grey
lakier metalizowany
2 700 PLN

KCA Silver Aluminium
lakier metalizowany
2 700 PLN

EXY Solid Black
lakier podstawowy
bez dopłaty

EJG Night Blue
lakier metalizowany
2 700 PLN

EEU Soft Sand
lakier metalizowany
2 700 PLN

Kolor nadwozia może być zależny od wersji wyposażenia.

WYBIERZ FELGI I TAPICERKI

16" felgi stalowe z kołpakami
i oponami 205/60 R16
Standard w wersjach Combi i Business

17" felgi aluminiowe
z oponami 205/55 R17
Standard w wersji Family

Tapicerka w kolorze ciemnoszarym
Standard w wersji Combi

Tapicerka Toyota Manhattan
Standard w wersjach Business i Family
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DODAJ OPCJONALNE PAKIETY WYPOSAŻENIA
Dostępne pakiety wyposażenia

Combi

Pakiet Sensor: tylne czujniki parkowania

Business

Family

1 400 PLN

–

–

–

2 400 PLN

–

3 000 PLN

–

–

Pakiet siedzeń BUSINESS 7: dwa indywidualne, rozkładane, demontowalne siedzenia w 3. rzędzie
(na szynach w nadwoziu Long)

–

3 000 PLN

–

Pakiet siedzeń FAMILY 7: dwa indywidualne, rozkładane, demontowalne siedzenia w 3. rzędzie
(na szynach w nadwoziu Long)

–

–

3 000 PLN

– Standard

–

–

14 900 PLN

– Long

–

–

11 900 PLN4

–

–

17 900 PLN5

Combi

Business

Family

Drzwi przesuwane z prawej i lewej strony

1 700 PLN

–

–

Toyota Traction Select

4 800 PLN

4 800 PLN

4 800 PLN

Podgrzewana przednia szyba (od spodu)

–

600 PLN

600 PLN

Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu WEBASTO sterowane z pilota (on/off) bądź na ekranie radia

–

–

5 000 PLN

Combi

Business

Family

Pakiet Sensor+: przednie i tylne czujniki parkowania, światła przeciwmgielne
Pakiet siedzeń COMBI 7: dwa indywidualne, rozkładane, demontowalne siedzenia w 3. rzędzie
(na szynach w nadwoziu Long)

Pakiet Comfort: multifunkcyjny dach panoramiczny (tylko dla nadwozia
Standard), dach stały nieprzeszklony (tylko dla nadwozia Long), moduł
nawigacji, moduł Wi-Fi, ładowarka indukcyjna, system bezkluczykowy, dwa
kluczyki zdalne, jeden kluczyk zapasowy metalowy, wyświetlacz przezierny
typu HUD (Head-Up Display), gniazdo 230 V, schowki pod podłogą
w 2. rzędzie, rolety przeciwsłoneczne, tempomat adaptacyjny (ACC), system
monitorowania martwego pola (BSD), system monitorowania ruchu
poprzecznego, podgrzewane fotele przednie, lusterko wewnętrzne
do obserwacji pasażerów, system automatycznego parkowania

Pakiet COMFORT 7: moduł nawigacji, moduł Wi-Fi, ładowarka indukcyjna, system bezkluczykowy (dwa
kluczyki zdalne, jeden kluczyk zapasowy metalowy), wyświetlacz przezierny typu HUD (Head-up Display),
gniazdo 230 V w przestrzeni pasażerskiej, schowki pod podłogą w 2. rzędzie, rolety przeciwsłoneczne,
tempomat adaptacyjny (ACC), system monitorowania martwego pola (Blind Spot Monitor), system
monitorowania ruchu poprzecznego, podgrzewane fotele przednie, lusterko wsteczne do obserwacji
pasażerów, system automatycznego parkowania, dwa indywidualne, rozkładane, demontowalne
siedzenia w 3. rzędzie (na szynach w nadwoziu Long)

ROZWAŻ OPCJE DODATKOWE
Opcje dostępne dla wersji wyposażenia

PORÓWNAJ WERSJE WYPOSAŻENIA
Standard    

Element wyposażenia dostępny w pakiecie    

Opcja    – Niedostępne

Bezpieczeństwo
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
System stabilizacji toru jazdy + asystent ruszania ze wzniesienia
System monitorowania ciśnienia w oponach
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PSC)
System utrzymania pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (LDA+SC)
System powiadamiania ratunkowego (eCall)
Podstawowy system rozpoznawania znaków
Rozszerzony system rozpoznawania znaków (RSA)

–
–

–

Tempomat adaptacyjny (ACC)

–

–

Wyświetlacz przezierny typu HUD (Head-Up Display)

–

–

System monitorowania martwego pola (BSD)

–

–

System monitorowania ruchu poprzecznego

–

–

Tempomat z ogranicznikiem prędkości

Toyota Traction Select
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Audio i multimedia

Combi

Business

Family

System głośnomówiący
Mirror Link

–

Wyświetlacz kolorowy 3,5" między zegarami
Wyświetlacz kolorowy 3,5" między zegarami z chromowaną ramką

–
–

Radioodbiornik fabryczny zdalnie sterowany ze zintegrowanym wyświetlaczem
(Bluetooth, USB, minijack) + 2 głośniki

–
–

–

System multimedialny Toyota PRO-Touch z dotykowym wyświetlaczem 8"
i obsługą Android Auto™ oraz Apple CarPlay™ + 6 głośników

–

Moduł nawigacji

–

–

Moduł Wi-Fi

–

–

Combi

Business

Family

–

–

Wygląd
Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej
Dywanowa wykładzina przestrzeni pasażerskiej
Drzwi tylne otwierane na boki, przeszklone
Klapa tylna przeszklona

–

Otwierana szyba tylnej klapy

–

–

Drzwi przesuwane z prawej i lewej strony
Zderzaki w kolorze nadwozia

–

Klamki zewnętrzne i lusterka w kolorze nadwozia

–

Klamki wewnętrzne w kolorze chromowanym

–

Osłona prowadnicy drzwi przesuwanych lakierowana

–

Listwy boczne w kolorze nadwozia z elementami chromowanymi

–

Kierownica obszyta skórą

–

–

Wybierak skrzyni biegów wykończony skórą

–

–

Relingi dachowe srebrne

–

–

Szyby przyciemnione

–

–

Rolety przeciwsłoneczne

–

–

–

–

Combi

Business

Pełnowymiarowe koło zapasowe
16" felgi stalowe z kołpakami i oponami 205/60 R16
17" felgi aluminiowe z oponami 205/55 R17

Funkcjonalność

–

Family

Szyby w 1. rzędzie sterowane elektrycznie
Szyby elektryczne w 2. rzędzie

–

Szyby stałe w 3. rzędzie
System domykania szyb bocznych

–

Podgrzewana przednia szyba (od spodu)

–

Podgrzewanie szyby tylnej
Wycieraczka szyby tylnej
Podgrzewane lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

–

Lusterka zewnętrzne podgrzewane, regulowane i składane elektrycznie

–

–

Lusterko wsteczne centralne elektrochromatyczne

–

–

Lusterko wewnętrzne do obserwacji pasażerów

–

–

–

–

–

–

–

–

Zamek centralny
1 kluczyk zdalny + 1 manualny
Dwa kluczyki zdalne, jeden kluczyk zapasowy metalowy
Schowek ponad głowami w przestrzeni pasażerskiej
Schowki zamykane dla kierowcy i pasażera (po wybraniu Pakietu Comfort tylko pasażera)
Konsola centralna pomiędzy fotelami
4 uchwyty w przestrzeni bagażowej
Sztywna roleta bagażnika (tylko dla nadwozia Standard)
Miękka roleta bagażnika (tylko dla nadwozia Long)
Klimatyzacja manualna
Klimatyzacja automatyczna

–
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Funkcjonalność

Combi

Business

Family

–

–

Tylne czujniki parkowania
Przednie i tylne czujniki parkowania

–

Kamera cofania, przednie i tylne czujniki parkowania

–

Światła przeciwmgielne

–

Czujnik zmierzchu z automatycznymi światłami drogowymi

–

–

Czujnik deszczu

–

–

Kierownica wielofunkcyjna

–

–

Hamulec parkingowy sterowany elektrycznie

–

–

Ładowarka indukcyjna

–

–

System bezkluczykowy

–

–

Multifunkcyjny dach panoramiczny (tylko dla nadwozia Standard)

–

–

Dach stały nieprzeszklony (tylko dla nadwozia Long)

–

–

Gniazdo 230 V

–

–

System automatycznego parkowania

–

–

Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu WEBASTO sterowane z pilota (on/off)
bądź na ekranie radia

–

–

Combi

Business

Family

–

–

Siedzenia

–

Tapicerka w kolorze ciemnoszarym
Tapicerka Toyota Manhattan

–

ISOFIX na wszystkich siedzeniach 2. rzędu
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Fotel kierowcy komfortowy (podłokietnik, regulacja odcinka lędźwiowego)

–

Pojedynczy fotel pasażera
Manualna regulacja siedzenia pasażera
Składany fotel pasażera w 1. rzędzie

–

–

Fotele indywidualne w 2. rzędzie

–

–

Podgrzewane fotele przednie

–

–

Stoliki z tyłu przednich foteli

–

–

Kieszenie z tyłu przednich foteli

–

–

Schowki pod podłogą w 2. rzędzie

–

–

Dwa indywidualne, rozkładane, demontowalne siedzenia w 3. rzędzie
(na szynach w nadwoziu Long)

ZOBACZ NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Zużycie paliwa

1.5 D-4D
100 KM 5 M/T
Start&Stop

1.5 D-4D
130 KM 6 M/T
Start&Stop

1.5 D-4D
130 KM 8 A/T
Start&Stop

1.2 D-4T
110 KM 6 M/T
Start&Stop

1.2 D-4T
130 KM 8 A/T
Start&Stop

Średnio [litry/100 km]

5,1–6,1

5,2–6,1

5,4–6,2

6,5–7,7

6,6–7,8

Średnio [g/km]

133–160

137–161

141–163

147–174

149–176

Norma emisji spalin

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.2

Euro 6.3

Euro 6.3

Maksymalna moc [KM]

102

131

131

110

131

Maks. moment obrotowy [Nm/obr./min]

250/1750

300/1750

300/1750

205/1750

230/1750

12,3–12,6

9,8

10,6

11,8

10,9

1100–1450

1100–1450

1140–1300

1000–1150

1000–1200

Emisja CO2

Silnik spalinowy

Przyspieszenie
0–100 km/h [s]

Masa holowanej przyczepy
Przyczepa z hamulcami [kg]

8

590 mm
620 mm

590 mm

1773 mm

584 mm
2785 mm

160 mm

726 mm

1812 mm

68 mm

LONG

68 mm

STANDARD

2975 mm

886 mm

4750 mm

4403 mm

2700 mm

3050 mm
1880 mm

2230 mm
1000 mm

1350 mm

1125 mm

1087 mm

1241 mm

1548 mm (STD) / 1553 mm (LONG)
1848 mm
2107 mm

Standard

597

Long

l

Pojemność bagażnika
do wysokości siedzeń

850

l

Pojemność bagażnika
do wysokości siedzeń

Szczegółowe dane techniczne znajdziesz
w katalogu lub na stronie www.toyota.pl
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UMÓW SIĘ
NA JAZDĘ PRÓBNĄ
ODKRYJ DODATKOWE POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO
WYBRAĆ TOYOTĘ PROACE CITY VERSO.

DODATKOWE INFORMACJE I NOTY PRAWNE

Twój Autoryzowany Diler Toyoty

1 Promocja „Standard Leasing 101%” dotyczy umów Standard Leasingu z sumą rat leasingowych do 101% i posiadających następujące parametry finansowe: opłata wstępna 30%
ceny pojazdu, okres leasingu 36 miesięcy, kwota wykupu 1% ceny pojazdu i dotyczy modeli: Toyota PROACE CITY oraz Toyota PROACE CITY VERSO. Promocja obowiązuje do dnia
31 października 2020 r. Dokładne szczegóły promocji, w tym warunki skorzystania z promocji, dostępne są u Autoryzowanych Dilerów Toyoty. Przyznanie finansowania uzależnione są
od oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie
informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2 K alkulacja Leasingu SMARTPLAN wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, opłata wstępna 10% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu do
60 000 kilometrów w trakcie trwania umowy. Rata nie obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. W związku z korzystaniem z Leasingu SMARTPLAN pobierane są opłaty przewidziane
w Tabeli Opłat i Prowizji Toyota Leasing. Szczegóły Leasingu SMARTPLAN i ostateczne warunki finansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Kalkulacja z dnia 1.08.2020 r. Wysokość
raty miesięcznej w Leasingu SMARTPLAN jest średnio o 50% niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing na okres 3–4 lat. Przyznanie
leasingu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez Toyota Leasing. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
3 Przykładowa Kwota Łączna do zapłaty co miesiąc przygotowana na dzień 1.08.2020 r. przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, wpłata własna klienta 10% ceny
pojazdu brutto, limit przebiegu pojazdu 45 000 kilometrów w ciągu okresu umowy. Kalkulacja nie uwzględnia kosztu rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenie GAP. W skład Kwoty Łącznej
do zapłaty co miesiąc (w zależności od wyboru przez Korzystającego określonego wariantu umowy leasingu) może wchodzić obok raty leasingu również: rata serwisowa, rata zwrotu
kosztu ubezpieczenia pojazdu. Kwoty Łączne do zapłaty co miesiąc w podanych powyżej wysokościach obowiązują do dnia 31 sierpnia 2020 r. Finansującym jest Toyota Leasing Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02- 676 Warszawa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. Zawarcie
umowy leasingu konsumenckiego jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Usługa leasingu konsumenckiego dostępna jest dla osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej i dostępna jest w dw.ch wariantach: umowy leasingu z usługą serwisową lub samodzielnej umowy leasingu. Szczegóły dotyczące warunków leasingu
konsumenckiego dostępne są w salonach Dilerów Toyoty.
4 Nie łączy się z Pakietem Comfort 7.
5 Nie łączy się z Pakietem Comfort.
Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję
CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie,
liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży
pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione
informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje
podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 pkt. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny,
wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji
informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone
w dokumencie gwarancyjnym.
Promocja i przedstawione w dokumencie rabaty nie dotyczą klientów flotowych. Jeżeli jesteś klientem flotowym, zapraszamy do Autoryzowanego Dilera Toyoty celem przedstawienia
warunków specjalnych.

TOYOTA MORE
Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili,
bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji
na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów: 22 574 04 35 – dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy,
opłata według stawek operatora; 801 20 20 20 – tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne.

