AKČNÍ NABÍDKA EXTRA

COROLLA TOURING SPORTS
Tvůrce hybridní technologie a jednička v bezpečnosti
• Akční zvýhodnění 45 000 Kč
• Financování s úrokem 2,99 % p. a.
• Bonus za výkup vašeho stávajícího vozu 25 000 Kč
• Sleva 50 % na sadu zimních kol nebo sleva 50 % na letní příslušenství

Touring Sports (Kombi)

Palivo

Výbava

Standardní cena

1.2 Turbo (116 k) 6st. man. převodovka

benzin

Comfort s paketem Tech

617 900 Kč

572 900 Kč

1.2 Turbo (116 k) 6st. man. převodovka

benzin

Comfort s pakety Style a Tech

652 900 Kč

607 900 Kč

1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT

benzin

Comfort s paketem Tech

687 900 Kč

642 900 Kč

1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT

benzin

Comforts pakety Style a Tech

722 900 Kč

677 900 Kč

1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT

benzin

TREK

752 900 Kč

707 900 Kč

1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT

benzin

GR Sport

752 900 Kč

707 900 Kč

1.8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT

benzin

GR Sport s paketem Dynamic

795 900 Kč

750 900 Kč

2.0 Hybrid (184 k) aut. převodovka e‑CVT

benzin

TREK

827 900 Kč

782 900 Kč

2.0 Hybrid (184 k) aut. převodovka e‑CVT

benzin

GR Sport

827 900 Kč

782 900 Kč

2.0 Hybrid (184 k) aut. převodovka e‑CVT

benzin

GR Sport s paketem Dynamic

870 900 Kč

825 900 Kč

2.0 Hybrid (184 k) aut. převodovka e‑CVT

benzin

GR Sport s pakety Dynamic a AVS

896 900 Kč

851 900 Kč

Celkové zvýhodnění až 70 000 Kč

Akční cena

AKČNÍ NABÍDK A EXTRA
Tvůrce hybridní technologie a jednička v bezpečnosti

Toyota Safety Sense 2. generace

Hybridní pohon 4. generace

Nejpokročilejší bezpečnostní prvky ve standardu

• Nejvyspělejší hybridní technologie

• Adaptivní tempomat

• Nízká spotřeba paliva a emise

• Asistent pro udržení v jízdním pruhu nebo
upozornění na jeho opuštění

• Dvě výkonnostní varianty hybridního pohonu
• Žádné nabíjení ze zásuvky
• Více než 20 let zkušeností od roku 1997

• Předkolizní bezpečnostní systém
s rozpoznáváním chodců a cyklistů

• Přes 15 milionů prodaných hybridů Toyota
• Záruka 5 let na komponenty hybridního
pohonu a až 10 let na baterii
hybridního pohonu

• Systém rozpoznávání dopravních značek
• Automatická dálková světla
• Systém sledování únavy řidiče

Vybrané prvky akčních výbav
Comfort
s paketem Tech

paket Style

• Automatická klimatizace
dvouzónová

• 17" litá kola, pneumatiky
225/45 R17

• Parkovací senzory přední
a zadní

• Zatmavená zadní okna
(Privacy Glass)

• Jednoduchý parkovací asistent
• Zadní parkovací kamera

• Přední projektorové Bi‑LED
světlomety

• Smart Entry & Start –
bezklíčové odemykání
a startování

• Vnitřní zpětné zrcátko
s automatickou clonou

• Ostřikovače předních
světlometů

• Volič převodovky – pádla
na volantu (2.0 Hybrid)

• Přední parabolické Bi-LED
světlomety

• Ambientní LED osvětlení
interiéru

• Bezdrátové nabíjení
mobilního telefonu

• 16" kola z lehkých slitin,
pneumatiky 205/55 R16

• Čalounění sedadel textilní/
syntetická kůže šedo-černé

• Čalounění sedadel textilní
hnědo-šedé s bílým
prošíváním

• Sportovní tvar předních
sedadel

• Plastová ochrana předního
a zadního nárazníku stříbrná

Paket AVS: adaptivní variabilní
zavěšení

• Čalounění sedadel textilní
světlé nebo černé
• Dotykový multimediální
systém Toyota Touch 2 (8"),
podpora Apple CarPlay™
a Android Auto™

TREK

GR Sport

• Zvýšení světlé výšky o 2 cm

• Systém zabránění nárazu
do překážky

• 18" kola z lehkých slitin,
pneumatiky 225/40 R18

• Přední projektorové Bi-LED
světlomety

• Sledování slepého úhlu
(BSM)

• Dvoubarevné lakování
karoserie

• Upozornění na dopravu
za vozem (RCTA)

• Zadní spoiler

• Rozšířené zobrazení
multiinformačního displeje

• Znáček TREK na dveřích
zavazadelníku

• Ochranný kryt prahů stříbrný

• Čalounění sedadel textilní/
syntetická kůže v designu
GR Sport

paket Dynamic

• Head-up displej 10"
• Vyhřívání volantu
• Vyhřívané stěrače
předního okna
• Pogumované kolejnice
v zavazadlovém prostoru
• Černo-červené prošívání
dveří a přístrojové desky

Barvy, kompletní seznam výbavy a technické specifikace jsou
dostupné ve standardním ceníku Corolla Touring Sports.
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. 4. 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 sadu zimních kol se vztahuje na vybraný design litých kol 16" a 17" a vybraná ocelová kola 16". Letní příslušenství obsahuje střešní nosič v hodnotě
3 539 Kč (po slevě), nebo set obsahující střešní nosič a nosič jízdních kol 2× v hodnotě 7 844 Kč (po slevě). 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: 4,5–6,9 l/100 km, 102–155 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. 4. 2021 do odvolání.

