Kvalita, spolehlivost, styl
Cena (Kč vč. DPH)
Classic Hatchback

palivo

akční cena

1.6 Valvematic (132 k) 6st. man. převodovka

benzin

409 900

benzin

429 900

Classic Touring Sports
1.6 Valvematic (132 k) 6st. man. převodovka

NAVÍC K AKČNÍ CENĚ BONUS ZA VÝKUP VAŠEHO STÁVAJÍCÍHO VOZU 25 000 Kč

Hlavní prvky bohaté výbavy
Bezpečnost

Design exteriéru

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

7 airbagů (přední, boční, hlavové, kolenní pro řidiče)
Uchycení dětské sedačky ISOFIX (2× krajní zadní sedadla)
Systémy ABS / EBD / BA / VCS / TRC / EPS
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Toyota Safety Sense
Předkolizní bezpečnostní systém (PCS)
Systém upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)
Rozpoznávání dopravních značek (RSA)
Automatická dálková světla (AHB)
Sada na opravu pneumatik
Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)
Tempomat
Senzor šera – automatická aktivace světel

•
•
•
•
•
•

16" disky kol z lehkých slitin
Zpětná zrcátka elektricky ovládaná, vyhřívaná,
v barvě karoserie s ukazateli směru
Vnější kliky dveří v barvě karoserie
Halogenové přední světlomety
LED světla denního svícení
Přední mlhová světla
Střešní ližiny (pouze TS)
Nárazníky lakované v barvě karoserie

Pohodlí

Sedadla

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Systém zpožděného zhasnutí světel (FMH)
Výškově a podélně nastavitelný volant
Automatická klimatizace jednozónová
Kůží obšitý multifunkční volant a hlavice řadicí páky
Elektricky ovládaná přední a zadní okna
Zadní parkovací kamera
Dálkově ovládané centrální zamykání

Multimédia
•
•
•

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
Sklopná zadní sedadla v poměru 60:40
Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce
Textilní čalounění sedadel – černé
Povrch dveří a čalounění – lak a textilie s ozdobným prošíváním
Přední loketní opěrka posuvná
Zadní loketní opěrka s držáky nápojů

Barvy laku

Multimediální systém Toyota Touch® 2 (7"),
6 reproduktorů, USB, Aux‑in, Bluetooth®, CD, MP3, WMA
Multiinformační TFT displej (4,2")
Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve

Bílá – čistá (040)**

Platinová – bronzová (1G2)*

Stříbrná – saténová (1F7)*

Modrá – denim (8U6)*

Šedá – granitová (1G6)*

Modrá – námořní (8Q4)

* metalická barva 15 000 Kč

** bílá barva 3 500 Kč

KOMPLETY 16" ZIMNÍCH OCELOVÝCH KOL V HODNOTĚ

20 000 KČ ZDARMA JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

Technické údaje
Kombinovaná spotřeba paliva HB / TS (l/100 km)

5,9–6,2 / 6,1–6,2

Zrychlení z 0 na 100 km/h HB / TS (s)

10,0 / 11,2

Kombinované emise CO2 (g/km)

138–142 / 140–141

Vnější délka / šířka / výška HB (mm)

4 330 / 1 760 / 1 475

Emisní norma

EURO 6

Vnější délka / šířka / výška TS (mm)

4 595 / 1 760 / 1 485

Maximální výkon (kW (k)/ot. min-1)

97 (132)/6 400

Rozvor (mm)

2 600

Maximální točivý moment (Nm/ot. min-1)

160/4 400

Provozní hmotnost (kg)

1 190–1 405

Maximální rychlost (km/h)

200

Objem zavazadlového prostoru HB / TS (l)

360 / 600

Objem palivové nádrže (l)

50

Tažná kapacita brzděný / nebrzděný přívěs (kg)

1 300 / 450

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 8. 2. 2019 do vydání nového ceníku nebo vyprodání zásob. Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze
k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. Toyota Central Europe – Czech s.r.o.
si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.
Design ocelových kol zdarma je pouze ilustrativní a mění se dle skladové dostupnosti. Pro detailní informace prosím kontaktujte autorizovaného partnera Toyota. Výkup vašeho stávajícího vozu se řídí
podmínkami uvedenými na www.toyota.cz/current-offers/trade-in.json.

