AKČNÍ NABÍDKA EXTRA

TOYOTA AYGO
Jednička v bezpečnosti a technologiích
• Akční zvýhodnění až 33 000 Kč
• Financování s úrokem 2,99 % p. a.
• Bonus za výkup vašeho stávajícího vozu 20 000 Kč
• Sleva 50 % na sadu zimních kol

5dveřový hatchback

Palivo

Výbava

Standardní cena

Akční cena

1.0 VVT‑i (72 k) 5st. man. převodovka

benzin

x s paketem Comfort

272 900 Kč

239 900 Kč

1.0 VVT‑i (72 k) 5st. man. převodovka

benzin

x‑play s paketem Style

300 900 Kč

275 900 Kč

1.0 VVT‑i (72 k) 5st. man. převodovka

benzin

Selection x-cite

340 900 Kč

315 900 Kč

1.0 VVT‑i (72 k) robotizovaná převodovka x‑shift

benzin

x‑play s paketem Style

320 900 Kč

295 900 Kč

1.0 VVT‑i (72 k) robotizovaná převodovka x‑shift

benzin

Selection x-cite

360 900 Kč

335 900 Kč

Celkové zvýhodnění až 53 000 Kč

AKČNÍ NABÍDK A EXTRA
Jednička v bezpečnosti a technologiích

Toyota Safety Sense

Styl

Bezpečnostní prvky ve standardu

Selection x‑cite je způsobem, jak vystoupit z davu

• Upozornění na opuštění jízdního pruhu*

• Stylový dvoubarevný lak

• Předkolizní bezpečnostní systém*

• Speciální interiér

• Asistent rozjezdu do kopce

• Podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™

• Výstražný systém tlaku pneumatik
• 6 airbagů
(*pro verzi Selection x-cite)

Vybrané prvky akčních výbav
x s paketem Comfort

x-play s paketem Style

Selection x-cite

• Manuální klimatizace

• Zadní parkovací kamera

• Dvoubarevné lakování karoserie

• Projektorové světlomety

• Mlhová světla

• LED světla denního svícení

• Zatmavená zadní okna (Privacy glass)

• 15" kola z lehkých slitin v designu Selection,
pneumatiky 165/60 R15

• 14" ocelové disky kol s ozdobnými kryty,
pneumatiky 165/65 R14

• 15" kola z lehkých slitin, pneumatiky 165/60 R15

• Povrchová úprava interiéru – v provedení černý lak

• Hlavice řadicí páky a volant obšitý kůží

• Látkové čalounění v kombinaci s kůží

• Látkové čalounění

• Multimediální systém Toyota x-touch (7")

• Multiinformační TFT displej – monochromatický

• Podpora Apple CarPlay™ a Android Auto™

• Metalický lak 3U5 Červená karmínová se střechou
211 Černá Bold nebo

• Audio soustava s displejem,
4 reproduktory, Bluetooth, DAB

• Metalický lak 8Y5 Modrá námořní se střechou
211 Černá Bold nebo

• Asistent rozjezdu do kopce

• Metalický lak 211 Černá Bold se střechou
3U5 Červená karmínová a černými detaily

Barvy, kompletní seznam výbavy a technické specifikace jsou
dostupné ve standardním ceníku Aygo 2020.

Bonus za výkup vašeho stávajícího vozu se řídí podmínkami na https://www.toyota.cz/current-offers/trade-in.json. Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí od 1. 1. 2021
do vyprodání zásob nebo uvedení nového ceníku. Uvedené ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte
u autorizovaných prodejců Toyota. Sleva 50 % na zimní sety se vztahuje na vybraný design, jehož rozměry odpovídají rozměru 14" pneumatik. Obrázky vozidla jsou pouze ilustrační.
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. Kombinovaná spotřeba a emise: 5,0–5,2 l/100 km, 112–118 g/km. Úvěr Toyota Kredit pro
podnikatele, neplátce DPH, s úrokem 2,99 % při splatnosti 60 měsíců, akontací 50 % a Toyota Pojištěním Komplet+ (vč. GAP) se spoluúčastí 10 %/min. 10 000 Kč. Poskytovatelem financování
je Toyota Financial Services Czech s.r.o. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 zák .č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Konkrétní nabídku vám poskytne
autorizovaný prodejce Toyota. Nabídka je platná od 1. 1. 2021 do vyprodání zásob.

