ZCELA NOVÁ
TOYOTA
AYGO X
MODELOVÝ ROK 2023

JIŽ ZA

342 000

Kč
DESIGN

BEZPEČNOST

Oblíbený design
crossoveru s možností
dvoubarevného lakování

Více jistoty za volantem díky
systémům aktivní bezpečnosti
Toyota Safety Sense

ZJISTĚTE, CO OBSAHUJÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ VÝBAVY TOYOTY AYGO X
ACTIVE
Vybrané prvky standardní výbavy
– 17" ocelová kola s celoplošnými kryty,
pneumatiky 175/65 R17
– LED světla denního svícení
– Manuální klimatizace
– Multimediální systém Toyota Touch® 2
s barevnou dotykovou obrazovkou (7")
– Apple CarPlay* a Android Auto™
– Dálkové ovládání centrálního zamykání
– Elektricky ovládaná přední okna

– Elektricky nastavitelná a vyhřívaná
boční zrcátka
– Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí
rozpoznávání chodců a cyklistů (PCS)
– Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)
– Adaptivní tempomat (ACC)
– Automatické přepínání dálkových světel (AHB)
– Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)

CENA OD:

342 000

Kč

COMFORT
Vybrané prvky standardní výbavy (navíc k výbavě Active)
– Zadní parkovací kamera
– Volant potažený kůží
– 4 reproduktory
– Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

– Automatický omezovač rychlosti (ASL)
– Pokročilejší odhlučnění
– Otáčkoměr

CENA OD:

355 000

Kč

STYLE
Vybrané prvky standardní výbavy (navíc k výbavě Comfort)
– 17" kola z lehkých slitin,
pneumatiky 175/65 R17
– Multimediální systém Toyota Touch® 2
s barevnou dotykovou obrazovkou (8")
– Zatmavená zadní okna (Privacy Glass)
– Mlhová světla žárovky
– Dvoubarevné lakování karoserie

– Ochranné lišty dveří černé
– Zadní nárazník v barvě karoserie
– Černé čalounění stropu
– Interiérové detaily v barvě karoserie

CENA OD:

377 000

Kč

Dostupné pakety výbavy:
Paket Tech, Paket Vision

EXECUTIVE
Vybrané prvky standardní výbavy (navíc k výbavě Style)
– 18" kola z lehkých slitin,
pneumatiky 175/60 R18
– LED přední světlomety
– LED světla denního svícení
světlovodná trubice
– Přední směrová světla LED
– Přední a zadní parkovací senzory
– Automatická klimatizace
– Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce
– Látkové čalounění černé s prošíváním
dle laku karoserie a černými koženými
bočnicemi

– Multimediální systém Toyota Smart
Connect® s barevnou HD dotykovou
obrazovkou (9")
– Navigace Connected s předplacenými daty
na 4 roky (aktualizace map online)
– Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™
bezdrátově
– Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
– Ambientní osvětlení interiéru
– Senzor deště

CENA OD:

427 000

Kč

Dostupné pakety výbavy:
Paket Smart, Paket Air

SELECTION
Vybrané prvky standardní výbavy (navíc k výbavě Executive)
– Bezklíčové odemykání a startování Smart
Entry & Start
– Dálkové spuštění klimatizace přes aplikaci
MyT na 4 roky s automatickou převodovkou
S-CVT
– 18" kola z lehkých slitin s béžovými,
červenými nebo zlatými dekory dle laku
karoserie, pneumatiky 175/60 R18

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.

– Přední a zadní barevné panely
na náraznících béžové, červené nebo zlaté
dle laku karoserie
– Boční dekory lišt béžové, červené nebo
zlaté dle laku karoserie

CENA OD:

449 000

Kč

Dostupné pakety výbavy:
Paket Air
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POZNEJTE ÚPLNĚ NOVOU VÝBAVU

AYGO X SELECTION
1.0 VVT‑i (72 k) aut. převodovka S‑CVT benzín

Jedinečný design
Smělý a nezaměnitelný design Toyoty
Aygo X si získá pozornost celého města.
Rafinovaná, výrazná a nesporně trendy karoserie
ve dvoubarevném laku vzbuzuje pozornost svojí
originalitou a současně poukazuje na hravý
charakter. Nová verze Selection navíc přináší
atraktivní exteriérové detaily v barvě červená – chilli,
zlatá – turmenic, nebo béžová – ginger, v závislosti
na barvě karoserie.

CENA S DPH:

484 000

Kč

Bezpečnost na nejvyšší úrovni
Nová Toyota Aygo X je vybavená nejnovějšími
bezpečnostními systémy Toyota Safety Sense,
jako například předkolizním bezpečnostním systémem
s funkcí rozpoznávání chodců a cyklistů (PCS)
či asistentem pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LTA).
Bohatá výbava
Multimediální systém Toyota Smart Connect®
s 9" HD barevnou dotykovou obrazovkou,
Android Auto™ a Apple CarPlay* s bezdrátovým
připojením, automatická klimatizace a vyhřívání
předních sedadel vám zpříjemní každou cestu novou
Toyotou Aygo X.
* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.

Máte zájem o tuto verzi?
Obraťte se prosím na svého prodejce.
Pokud hledáte něco jiného, seznamte se s dalšími verzemi a vyberte si takovou
Toyotu Aygo X, která vám bude dokonale vyhovovat.
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SEZNAMTE SE S CENAMI (KČ S DPH)
Rok výroby: 2023

Ceník platí od 1. 11. 2022

5dveřový crossover

Active

Comfort

Style*

Executive*

1.0 VVT‑i (72 k) 5st. man převodovka benzín

342 000

355 000

377 000

427 000

449 000

–

390 000

412 000

462 000

484 000

1.0 VVT‑i (72 k) aut. převodovka S‑CVT benzín

Selection*

* Výbava je podmíněna zakoupením příplatkového dvoubarevného lakování karoserie.

VYBÍREJTE Z ATRAKTIVNÍCH ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ
Toyota Kredit
Jedná se o úvěr až na 5 let, který je splácen v pravidelných splátkách a může dosahovat až 100 % pořizovací ceny. Je variabilní, nabízí
předčasné splacení i prodloužení. Toyota Kredit je vhodný pro firmy, podnikatele i soukromé osoby. Součástí splátek je i výhodné pojištění.
Toyota Easy
Toyota Easy je úvěr, u něhož se lze rozhodnout až v průběhu smlouvy o formě jejího ukončení. Součástí smlouvy je i pojištění a garance
budoucí hodnoty vozu.
Garance budoucí hodnoty vozu znamená:
• Vozidlo prodáte autorizovanému prodejci Toyota minimálně za garantovanou odkupní cenu a případný rozdíl nad garantovanou cenu
můžete použít jako akontaci na nové vozidlo Toyota.
• Prodloužíte si financování poslední splátky vozidla za výhodných finančních podmínek.
• Vozidlo si odkoupíte za garantovanou odkupní cenu.

OBJEVTE VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU

KOMFORT Z POUŽÍVÁNÍ VOZU
BEZ NUTNOSTI NÁKUPU

PODMÍNKY SMLOUVY PŘIZPŮSOBÍTE
SVÝM POTŘEBÁM

NÍZKÁ MĚSÍČNÍ
SPLÁTKA
Můžete si dovolit vůz vyšší
třídy nebo třeba druhý vůz
pro vaši společnost.

VÝDAJE POD
KONTROLOU
Díky jasně stanovené
a neměnné měsíční splátce
můžete ušetřené prostředky
investovat do věcí,
které máte rádi, nebo třeba
do rozvoje své společnosti.

JAK TO FUNGUJE?
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VYBERTE SI

Na začátku si vyberete svůj vůz a určíte
dobu trvání smlouvy a počet kilometrů.

NÍZKÉ NÁKLADY
NA PROVOZ VOZU

PRAVIDELNÁ
VÝMĚNA VOZU
Po skončení pronájmu
můžete vůz vyměnit
za další, nový vůz.

Všechny formality vyřídíte
rychle na jednom místě bez
dalších zprostředkovatelů
a o váš vůz se budeme
starat 24 hodin denně.
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POUŽÍVÁNÍ

V měsíční splátce jsou obsaženy všechny
služby spojené s provozem vozidla.

SNADNÉ
VYŘÍZENÍ

VÝMĚNA

Na konci platnosti smlouvy můžete
auto vyměnit za nové, prodloužit jeho
financování nebo ho odkoupit.

OBJEVTE, PROČ JE PRÁVĚ TOYOTA AYGO X SKVĚLOU VOLBOU

12

let

Na každou novou Toyotu
je poskytována 12letá
záruka na ochranu proti
prorezavění karoserie

231

litrů

Prostorný interiér s 231 litry
zavazadlového prostoru

DESIGN
Oblíbený design
crossoveru s možností
dvoubarevného lakování

6

airbagů

6 airbagů již ve standardní
výbavě

BEZPEČNOST
Více jistoty za volantem
díky systémům
aktivní bezpečnosti
Toyota Safety Sense
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VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

040 Bílá – čistá
Základní lak
pro verze Active a Comfort
bez příplatku

1L0 Stříbrná – třpytivá
Metalický lak
pro verze Active a Comfort
10 000 Kč

209 Černá – noční obloha
Metalický lak
pro verze Active a Comfort
10 000 Kč

8Y8 Modrá – juniper
Metalický lak
pro verze Active a Comfort
10 000 Kč

2NR Bílá – čistá s černou střechou
Základní a metalický lak
pro verzi Style
15 000 kč

2VH Červená – chilli s černou střechou
Metalický lak
pro verze Style, Executive a Selection
15 000 Kč

2VJ Béžová – ginger s černou střechou
Metalický lak
pro verze Style, Executive a Selection
15 000 Kč

2VL Modrá – juniper s černou střechou
Metalický lak
pro verze Style, Executive a Selection
15 000 Kč

2VK Zelená – cardamon s černou střechou
Metalický lak
pro verze Style, Executive a Selection
15 000 Kč

2TY Zlatá - turmeric s černou střechou
Metalický lak
pro verze Executive a Selection
15 000 Kč

17" ocelová kola s celoplošnými kryty,
pneumatiky 175/65 R17
Pro výbavu Active, Comfort

17" kola z lehkých slitin, pneumatiky 175/65 R17
Pro výbavu Style

18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 175/60 R18
Pro výbavu Executive

18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 175/60 R18
Pro výbavu Selection v barvě karoserie
2VH Červená – chilli s černou střechou
a 2VL Modrá – juniper s černou střechou

18" kola z lehkých slitin, pneumatiky 175/60 R18
Pro výbavu Selection v barvě karoserie
2VJ Béžová – ginger s černou střechou
a 2VK Zelená – cardamon s černou střechou

18" kola z lehkých slitin,
pneumatiky 175/60 R18
Pro vybavu Selection v barvě karoserie
2TY Zlatá – turmenic s černou střechou

KOLA
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PŘIDEJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY
PAKET TECH

28 000 Kč

26 000 Kč

PAKET AIR

dostupný pro verzi: Style

dostupný pro verzi: Executive s paketem Smart, Selection

– Automatická klimatizace
– Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
– Ambientní LED osvětlení interiéru
– Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce
– Senzor deště
– Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™ bezdrátově
– Navigace Connected s předplacenými daty na 4 roky (aktualizace map online)
– Multimediální systém Toyota Smart Connect® s barevnou HD dotykovou
obrazovkou (9")
– Dálkové ovládání zámků a spuštění směrových světel přes aplikaci MyT na 4 roky²

– Plátěná střecha černá stahovací

PAKET VISION

18 000 Kč

PAKET SMART		

9 000 Kč

dostupný pro verzi: Style s paketem Tech

dostupný pro verzi: Executive

– Přední a zadní parkovací senzory
– LED světla denního svícení světlovodná trubice
– LED přední světlomety
– Přední směrová světla LED
– Uvítací funkce světlometů

– Startování tlačítkem
– Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start
– Dálkové spuštění klimatizace přes aplikaci MyT na 4 roky s automatickou
převodovkou S-CVT

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.

VYBERTE SI DALŠÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
Povinná výbava: sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník a reflexní vestu
Toyota ProTect Exteriér: 5letá ochrana laku karoserie pomocí křemíkové vrstvy
(včetně tovární aplikace)
Toyota ProTect Interiér: ochrana interiéru proti znečištění
(včetně dealerské aplikace)
Toyota ProTect Litá kola: ochrana litých kol proti znečištění
(včetně dealerské aplikace)

Active

Comfort

Style

Executive

500 Kč

500 Kč

500 Kč

500 Kč

Selection
500 Kč

6 900 Kč

6 900 Kč

6 900 Kč

6 900 Kč

6 900 Kč

2 900 Kč

2 900 Kč

2 900 Kč

2 900 Kč

2 900 Kč

1 900 Kč

1 900 Kč

1 900 Kč

1 900 Kč

1 900 Kč

VYUŽIJTE VÝHODNOU NABÍDKU ZIMNÍCH KOL A PNEUMATIK

Obrázek je pouze ilustrační.

Další příslušenství naleznete
na stránkách www.toyota.cz nebo
se obraťte na svého prodejce.
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POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ VÝBAVY
Standardně   – Není k dispozici

Pohodlí a funkčnost

Active

Comfort

Style

Executive

Selection

Elektricky ovládaná okna vpředu
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná boční zrcátka
Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče

–

12 V zásuvka ve středové konzole
Dálkové ovládání centrálního zamykání
Pádla řazení

–

–

¹

Manuální klimatizace
Automatická klimatizace

–

Parkovací kamera

–

Přední a zadní parkovací senzory

¹
–

–

–

–

Tech

–

–

Vision

Startování tlačítkem

–

–

–

Smart

Bezklíčové odemykání a startování Smart Entry & Start

–

–

–

Smart

Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu

–

–

Tech

Active

Comfort

Style

–

–

Tech

–

–

Vision

–

–

Vision

LED přední světlomety

–

–

Vision

Mlhová světla žárovky

–

–

–

–

Vision

Active

Comfort

Startování klíčem

¹

–

Multifunkční volant
Otáčkoměr

–

Rychloměr
Příprava pro instalaci zařízení pro nosič kol
Pokročilejší odhlučnění

–

Kick down funkce akceleračního pedálu

–

Osvětlení
Ambientní LED osvětlení interiéru

Executive

Selection

–

–

–

–

–

–

Style

Executive

Selection

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)
Uvítací funkce světlometů
Manuální nastavení výšky světlometů
Senzor šera
LED světla denního svícení
LED světla denního svícení světlovodná trubice
Halogenové projektorové přední světlomety

Zadní kombinovaná světla LED
Přední směrová světla žárovky
Přední směrová světla LED
Zadní směrová světla žárovky

Design exteriéru
Vnější kliky dveří lakované v barvě karoserie

–

Boční zrcátka lakovaná černá

–

Spodní mřížka chladiče nelakovaná černá
Horní mřížka chladiče nelakovaná černá
Horní mřížka chladiče lakovaná leskle černá

–

–

Zatmavená zadní okna (Privacy Glass)

–

–

Dvoubarevné lakování karoserie

–

–

Přední a zadní nárazník se spodní ochranou

–

–

Ochranné lišty dveří černé

–

–

Zadní nárazník v barvě karoserie

–

–

Přední a zadní barevné panely na náraznících béžové, červené nebo zlaté dle laku karoserie

–

–

–

Boční dekory lišt béžové, červené nebo zlaté dle laku karoserie

–

–

–

–

Plátěná střecha černá stahovací

–

–

–

Air

Lemování oken černé
Jednobarevné lakování karoserie

Zadní nárazník černý

–

Air
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Design interiéru

Active

Comfort

–

Vnitřní kliky dveří nelakované
Dekor okolo řadicí páky Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon/Turmeric dle laku karoserie

Style

Executive

Selection

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Comfort

Style

Executive

Selection

Tech

Prošívání řadicí páky stříbrné

–

Prošívání řadicí páky Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon dle laku karoserie

–

–

Prošívání řadicí páky Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon/Turmeric dle laku karoserie

–

–

–

–

–

Středová konzole černá
Středová konzole Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon dle laku karoserie

–

Středová konzole leskle černá

–

–

–

Dekor středové konzole Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon/Turmeric dle laku karoserie

–

–

–

Dekory výdechů ventilace černé

–

Dekory výdechů ventilace Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon dle laku karoserie

–

–

Dekory výdechů ventilace leskle černé

–

–

–

Středová část palubní desky šedá
Středová část palubní desky leskle černá

–

–

Dekor okolo multimediálního systému leskle černý

–

–

Dekor okolo multimediálního systému Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon/Turmeric dle laku karoserie

–

–

–

–

Dekor okolo multimediálního systému černý

–

Světlé čalounění stropu
Černé čalounění stropu
Uretanový volant
Volant potažený kůží

–

Uretanová řadicí páka
Kožená řadicí páka

–

Osvětlený zavazadlový prostor
Držáky nápojů 2 vpředu a 1 vzadu
Kryt zavazadlového prostoru

Sedadla

–
Active

Sklopná zadní sedadla, dělení 50:50
Posuvná a sklopná sedadla řidiče a spolujezdce
Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

–

Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce

–

–

–

–

Látkové čalounění černé s bočnicemi v barvě Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon dle laku karoserie

–

–

–

–

Látkové čalounění černé s bílým prošíváním pro bílé lakování karoserie

–

–

–

–

Látkové čalounění černé s prošíváním Chilli/Ginger/Juniper/Cardamon/Turmeric
dle laku karoserie a černými koženými bočnicemi

–

–

–

Active

Comfort

Style

Executive

Selection

–

–

–

–

–

Látkové čalounění černé s šedými bočnicemi

Multimédia

–

Port USB
Bezdrátové připojení Bluetooth®
Podpora rozhlasových stanic v digitální technologii (DAB)
Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu (4")
Multimediální systém Toyota Touch® 2 s barevnou dotykovou obrazovkou (7")

²

²

Multimediální systém Toyota Touch® 2 s barevnou dotykovou obrazovkou (8")

–

–

Multimediální systém Toyota Smart Connect® s barevnou HD dotykovou obrazovkou (9")

–

–

²

–

Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™ bezdrátově

–

–

Tech

Navigace Connected s předplacenými daty na 4 roky (aktualizace map online)

–

–

Tech²

Dálkové spuštění klimatizace přes aplikaci MyT na 4 roky

–

–

–

Dálkové ovládání zámků a spuštění směrových světel přes aplikaci MyT na 4 roky

–

–

Tech¹,²

–

–

2 reproduktory
4 reproduktory
Telematické služby MyT na 10 let

²

Tech²

Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™ s připojením kabelem

²
–

²
Smart¹,²

²
Smart¹,²

¹,²
–

¹,²
–

–
²

²

²

²

²
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Pneumatiky a kola

Active

Comfort

Style

Executive

Selection

17" kola z lehkých slitin s pneumatikami 175/65 R17

–

–

–

–

–

–

–

18" kola z lehkých slitin s pneumatikami 175/60 R18

–

–

–

18" kola z lehkých slitin s béžovým, červeným nebo zlatým dekorem dle laku karoserie
s pneumatikami 175/60 R18

–

–

–

–

Active

Comfort

Style

Executive

–

Tech

Sada pro opravu pneumatik
17" ocelová kola s celoplošnými kryty s pneumatikami 175/65 R17

Bezpečnost a nové technologie

Selection

Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců a cyklistů (PCS)
Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách
Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)
Automatické přepínání dálkových světel (AHB)
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
Bezpečnostní systém e‑Call
Systém sledování únavy řidiče (SWS)
Nouzový asistent řízení (ESA)
Adaptivní tempomat (ACC)
Automatický omezovač rychlosti (ASL)

–

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
Čelní a boční airbagy řidiče a spolujezdce
Hlavové airbagy pro řidiče a spolujezdce
Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
Dětská pojistka dveří
Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů
Manuální parkovací brzda
Asistenční systémy řízení a brzdění (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Senzor deště

–

Systém Stop&Start
Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)
* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
1 Pouze pro automatickou převodovku.
2 Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi.
Navigace Connected nepodporuje navádění v českém jazyce.
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POROVNEJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba paliva

1.0 VVT‑i
72 k
5st. man převodovka
benzín

1.0 VVT‑i
72 k
aut. převodovka S‑CVT
benzín

Kombinovaná dle WLTP [l/100 km]

4,7

4,9

107

110

Emise CO2
Kombinované dle WLTP [g/km]

Pohonné ústrojí
Maximální výkon [kW (k)/ot. min-1]

53 (72)/6 000

53 (72)/6 000

Maximální točivý moment [Nm/ot. min-1]

93/4 400

93/4 400

14,8

14,9

Přední

Vzpěry McPherson

Vzpěry McPherson

Zadní

Torzní příčka

Torzní příčka

Celková hmotnost vozidla [kg]

1 360

1 360

Pohotovostní hmotnost [kg]

940–995

965–1 015

Zrychlení
0–100 km/h [s]

Zavěšení kol

Hmotnost

1510 mm

Předběžné hodnoty. Finální hodnoty se mohou lišit.

1540 mm
1740 mm

231

540 mm

2430 mm
3700 mm

730 mm

1520 mm
1740 mm

l

Objem zavazadlového prostoru
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DOMLUVTE SI
ZKUŠEBNÍ JÍZDU
A OBJE V TE DAL ŠÍ DŮVODY, PROČ SI V YBR AT
TOYOTU AYGO X

Váš autorizovaný prodejce Toyota

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA A ASISTENČNÍ SLUŽBY NA NOVÉ VOZIDLO
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je poskytována v délce tři roky nebo
do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro vozidla s hybridním pohonem je na komponenty
hybridního pohonu poskytována časově rozšířená záruka v délce pěti roků nebo do ujetí 100 000 km. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých kilometrů.
Záruka na povrchovou korozi a vady laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie je 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů. V případě výskytu vady v době
záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. Zárukou nejsou dotčena práva spotřebitele z vadného plnění. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou
poskytovány po dobu 36 měsíců bez ohledu na počet ujetých kilometrů.

VOLITELNÁ PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů.

DALŠÍ INFORMACE A PRÁVNÍ POZNÁMKY
Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje
o spotřebě a emisích CO2 naleznete na www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/emise. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací,
kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Bonus za výkup vašeho stávajícího vozu se řídí podmínkami na www.toyota.cz/koupe-a-nabidky/bonus-pri-vykupu.
Spotřeba paliva a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky,
dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.
Informační listy výrobku pro pneumatiky použité na nových vozech a dodávaných jako příslušenství naleznete na www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/pneumatiky.
Aktuální nabídka funkcí dostupná přes aplikaci MyT je na www.toyota.cz/majitele/myt-online-sluzby/myt. Nabídka funkcí a služeb poskytovaných prostřednictvím multimediální jednotky
a aplikace MyT se mohou měnit a rozšiřovat případnými aktualizacemi.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 11. 2022 do vydání 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. 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.

