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AJÁNDÉK
TARTOZÉKOK*

Corolla Active Trend+
1,6 benzines 132 LE kéziváltós
Listaár:

6 160 000 Ft

Értékőr kedvezmény, akár 0% THM-mel:

600 000 Ft

Kedvezményes ár ÉrtékŐr programban:

5 560 000 Ft

Díjmentes 3+2 év vagy összesen 200 000 km
Toyota Extracare garancia:

104 900 Ft

Ajándék tartozékok*:

100 000 Ft

Teljes árelőny:

804 900 Ft

AKÁR

0%
THM

AL APFELSZERELTSÉG:

• Hátsó kombinált LED lámpa
• Ütközés előtti rendszer (PCS)
• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (kormányzási
beavatkozás nélkül) (LDA)
• Automatikus távolságifény-vezérlés (AHB)
• Tempomat

• „Follow me home” fényszórók/Hazakísérő fény
• Automata légkondicionáló
• Színes TFT kijelző a sebesség– és
fordulatszámmérő között
• Toyota Touch® 2 Bluetooth® rendszerrel
és tolatókamerával, 6 hangszóró

JÖJJÖN EL HIBRID
TESZTVEZETÉSÜNKRE,
ÉS NYERJEN EGY
HIBRID‑ELEKTROMOS
KERÉKPÁRT!

A képeken látható gépkocsik illusztrációk. Értékőr finanszírozási ajánlatunk 2018. április 1-től visszavonásig megkötött vevőszerződésekre érvényes az alábbi Toyota modellekre: Aygo, Yaris, Auris, Corolla, C-HR, RAV4. Az ajánlat a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú,
változó kamatozású, maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing ajánlata, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. A feltüntetett 0% THM 1 500 000 forint finanszírozott összeg, és 24 hónap futamidő
figyelembevételével került megállapításra, ettől eltérő finanszírozott összeg és/vagy futamidő esetén a THM értéke változik. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén
mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A hirdetés nem minősül konkrét ajánlattételnek, annak célja a figyelemfelkeltés, a Toyota Pénzügyi Zrt.
a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. Az ajánlat más központi kedvezménnyel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését vagy a toyotahitel.hu oldalt.
* Az ajándék tartozék az egyedi készletajánlatokkal és a flottakedvezménnyel nem vonhatóak össze!

