TOYOTA
LAND CRUISER
MODELOVÝ ROK 2023

JIŽ ZA

1 575 000
s DPH

Kč

OFF‑ROAD
SCHOPNOSTI

LEGENDA

Velké množství systémů umožňující
jízdu v terénu bez omezení

Tradice spojující bezkonkurenční
spolehlivost a styl

ZJISTĚTE, CO OBSAHUJÍ JEDNOTLIVÉ STUPNĚ VÝBAVY
TOYOTY LAND CRUISER
PRADO
Vybrané prvky standardní výbavy
– Automatická klimatizace
– LED světlomety
– 17" kola z lehkých slitin,
pneumatiky 265/65 R17
– Multimediální systém Toyota Touch® 2
s barevnou dotykovou obrazovkou (9")

– Zrcátka a kliky dveří v barvě karoserie
– Chromovaná přední mřížka chladiče
Dostupné pakety:
Paket Family 7 míst

CENA OD:

1 575 000

Kč

COMFORT
Vybrané prvky standardní výbavy
(navíc ke stupni výbavy Prado)
– Přední a zadní parkovací senzory
– Vyhřívaný volant
– Osvětlený boční nášlap pro usnadnění
vstupu do vozu

– Vnitřní zrcátko s automatickou clonou
– Senzor deště
Dostupné pakety:
Paket Family 7 míst

CENA OD:

1 675 000

Kč

INVINCIBLE
Vybrané prvky standardní výbavy
(navíc ke stupni výbavy Comfort)
– MTM (Multi‑Terrain Monitor) –
přední kamera, zadní kamery,
boční kamery ve zpětných zrcátkách
– Čalounění sedadel přírodní / syntetická
kůže (volitelně černá nebo béžová)
– Odvětrávaná přední sedadla
– Vyhřívaná sedadla (2. řada sedadel)
– JBL soundsystém

– Toyota Touch® 2 s navigací GO
– MTS (Multi‑Terrain Select) – výběr typu
povrchu – přizpůsobení trakce typu
zvoleného povrchu

CENA OD:

1 915 000

Kč

Dostupné pakety:
Family 7 míst

EXECUTIVE
Vybrané prvky standardní výbavy
(navíc ke stupni výbavy Invincible)
– Volant kůže – ovládání audio + displej
+ Bluetooth® hands‑free
– Paměť nastavení sedadel
– AVS – přizpůsobivé zavěšení
s proměnnou tuhostí
– Vnější designové prvky z černě lakované
– Vnější zpětná zrcátka – černě lakované

– Uzávěrka zadního diferenciálu
– 18" kola z lehkých slitin 265/60 R18
černě lakovaná

CENA OD:

2 000 000

Kč

Dostupné pakety:
Family 7 míst, VIP
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PROHLÉDNĚTE SI NEJOBLÍBENĚJŠÍ VARIANTU

VERZE INVINCIBLE
(204 k) 6st. aut. převodovka

Vyspělé off‑road systémy
Toyota Land Cruiser nabízí velké množství systémů,
umožňující jízdu v terénu bez omezení. Crawl Control –
automatický systém pro jízdu terénem, Multi‑Terrain Select
(MTS) – výběr typu povrchu, přizpůsobení trakce typu
zvoleného povrchu, Multi‑Terrain ABS – protiblokovací
systém brzd, přizpůsobuje se typu terénu v závislosti
na nastavení voliče MTS, KDSS (Kinetic Dynamic Suspension
System) –kineticko‑dynamický systém odpružení,
zabraňuje naklánění vozu v podélné nebo v příčné ose,
Panoramatický monitor (PVM), Multi‑Terrain Monitor (MTM) –
sledování 360° okolí vozu v terénu.
Bohatá výbava
Ve výbavovén stupni Invincible najdete multimediální
systém Toyota Touch® 2 s 9" dotykovou obrazovkou
a navigací Go, JBL soundsystém, kožené čalounění sedadel,
automatickou dvouzónovou klimatizaci, adaptivní tempomat,
kamery pro sledování okolí a systém sledování slepého úhlu.
To vše zaručí, že každá cesta bude pro vás potěšením.

CENA S DPH:

1 915 000

Kč

Máte zájem o tuto verzi?
Obraťte se prosím na svého prodejce.
Pokud hledáte něco jiného, seznamte se s dalšími verzemi a vyberte
si takový Land Cruiser, který vám bude dokonale vyhovovat.

Unikátní styl
19" kola z lehkých slitin, přední a zadní LED světlomety,
robustní a zároveň elegantní linie a luxusní kabina vytvoří auto
s neobyčejným charakterem.
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SEZNAMTE SE S CENAMI (KČ S DPH)
Rok výroby: 2022. Modelový rok: 2023.

Ceník platí od 5. 9. 2022

5dveřová karoserie
2.8 D‑4D (204 k) 6st. aut. převodovka 4×4

Prado

Comfort

Invincible

Executive

1 575 000

1 675 000

1 915 000

2 000 000

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

MÁTE KOMFORT Z POUŽÍVÁNÍ VOZU
BEZ NUTNOSTI NÁKUPU

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

PODMÍNKY SMLOUVY PŘIZPŮSOBÍTE
SVÝM POTŘEBÁM

VÝDAJE POD
KONTROLOU
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PRAVIDELNÁ
VÝMĚNA VOZU

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?

02

VYBERTE SI

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

MÁTE NÍZKÉ NÁKLADY
NA PROVOZ 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 LAND CRUISER SKVĚLOU VOLBOU

12

let

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

621

litrů

Prostorný interiér
s 621 litry zavazadlového
prostoru

3

roky

Na každý nový vůz Toyota
se vztahuje záruka po
dobu 3 let/100 tisíc km

7

airbagů

7 airbagů již ve standardní
výbavě

OFF‑ROAD
Velké množství systémů
umožňující jízdu v terénu
bez omezení
4

VYBERTE SI BARVU KAROSERIE

202 Černá – hvězdná
standardní lak
bez příplatku

040 Bílá – čistá
standardní lak
bez příplatku

1G3 Šedá – popelavá
metalický lak
22 000 Kč

221 Modrá – tmavá hlubinná
metalický lak
22 000 Kč

218 Černá – klasická
metalický lak
22 000 Kč

4V8 Bronzová – Avant Garde
metalický lak
22 000 Kč

1F7 Stříbrná – saténová
metalický lak
22 000 Kč

070 Bílá – perleťová
perleťový lak
33 000 Kč

3R3 Červená – Barcelona
metalický lak
22 000 Kč

4X4 Hnědá – perleťová
perleťový lak
33 000 Kč

KOLA A ČALOUNĚNÍ

17" kola z lehkých slitin
Pro výbavu Prado

19" kola z lehkých slitin
pro výbavu Comfort a Invincible

18" kola z lehkých slitin černě lakovaná
pro výbavu Executive

FP22 Látkové černé
Pro výbavu Prado

FP40 Látkové béžové
Pro výbavu Prado

FS22 Látkové černé
Pro výbavu Comfort

FS40 Látkové béžové
Pro výbavu Comfort

LQ40 Kombinace přírodní
a syntetická kůže béžové
Pro výbavu Invincible

LQ22 Kombinace přírodní
a syntetická kůže černé
Pro výbavu Invincible

LC28 Kombinace přírodní a syntetická
kůže černá/šedá
Pro výbavu Executive

LC27 Kombinace přírodní a syntetická
kůže černá/béžová
Pro výbavu Executive
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PŘIDEJTE VÝHODNÉ PAKETY VÝBAVY
PAKET FAMILY
7 MÍST

PAKET VIP
60 000 Kč
k dispozici pro verzi: Executive

Výbava Prado
– 7 sedadel, 3. řada sedadel – manuálně sklopná
– hlavové airbagy pro 3. řadu sedadel
– Bi‑LED světlomety s automatickým nastavením výšky
Výbava Comfort
– 7 sedadel, 3. řada sedadel – manuálně sklopná
– automatická dvouzónová klimatizace s regulací a výdechy
pro 2. řadu sedadel
– hlavové airbagy pro 3. řadu sedadel
Výbava Invincible a Executive
– 7 sedadel, 3. řada sedadel – elektricky sklopná
– hlavové airbagy pro 3. řadu sedadel

60 000 Kč

– střešní okno
– zábavní systém pro 2. řadu sedadel

60 000 Kč

60 000 Kč

VYBERTE SI DALŠÍ PRVKY VÝBAVY NA PŘÁNÍ
Dodatečná výbava dostupná pro verze

Prado

Comfort

Invincible

Executive

33 900 Kč¹

33 900 Kč¹

33 900 Kč¹

33 900 Kč¹

Toyota ProTect Exteriér: 5letá ochrana laku karoserie pomocí křemíkové vrstvy
(včetně tovární aplikace)

8 900 Kč

8 900 Kč

8 900 Kč

8 900 Kč

Toyota ProTect Interiér: ochrana interiéru proti znečištění (včetně dealerské aplikace)

2 900 Kč

2 900 Kč

2 900 Kč

2 900 Kč

Toyota ProTect Litá kola: ochrana litých kol proti znečištění (včetně dealerské aplikace)

1 900 Kč

1 900 Kč

1 900 Kč

1 900 Kč

Volitelná prodloužená záruka
TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km
Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km
a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů

¹ Cena již po 15 % slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla.

NOVÝ PAKET BLACK
Součástí výbavy Executive, v ceně vozu

Přední maska chladiče s černými detaily, vnější zpětná zrcátka černě lakovaná a vnější designové prvky černě lakované

6

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ VÝBAVY
standardní výbava – není k dispozici

Bezpečnost

Prado

Comfort

Invincible

Executive

Family

Family

Family

Family

–

–

–

Executive

Přední a boční airbagy pro řidiče a spolujezdce (vypínatelný před spolujezdcem vpředu)
Airbag kolenní (řidič)
Airbagy hlavové (1. + 2. řada sedadel)
Airbagy hlavové (1. + 2. + 3. řada sedadel)
ABS + EBD + BA
A‑TRC + VSC
Uchycení dětské sedačky ISOFIX (2× krajní sedadla 2. řady)
TPMS (Výstražný systém tlaku pneumatik)
TSC – kontrola stability přívěsu
LED zadní kombinovaná světla (koncová a brzdová světla) a třetí brzdové světlo
LED indikátory ve vnějších zpětných zrcátkách
Upozornění na nouzové brzdění (rozsvícení varovných světel)
Ostřikovače světlometů
Halogenové přední světlomety
Bi‑LED světlomety s automatickým nastavením výšky

Family

Přední mlhová světla LED
LED světlomety pro denní svícení (DRL)
Adaptivní tempomat
Bezpečnostní systém Toyota Safety Sense

–

Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s detekcí chodců a cyklistů (PD)

–

Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)

–

Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)

–

Automatické přepínání dálkových světel (AHB)

–

Senzor deště

–

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou

–

Parkovací senzory (4× přední a 4× zadní)

–

Zadní parkovací kamera
MTM (Multi‑Terrain Monitor) – přední kamera, zadní kamery, boční kamery ve zpětných zrcátkách

–

–

BSM (Blind Spot Monitor) – sledování vozidel ve slepém úhlu při změně jízdního pruhu

–

–

RCTA (Rear Cross Traffic Alert) – upozornění na dopravu za vozidlem při couvání

–

–

Prado

Comfort

Invincible

–

Off‑road
Mezinápravový diferenciál Torsen® LSD
Uzávěrka mezinápravového diferenciálu
Zadní diferenciál Torsen® LSD

–

Uzávěrka zadního diferenciálu

–

–

–

UVTV (Under Vehicle Terrain View) – sledování terénu pod vozidlem vč. natočení předních kol

–

–

KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) – kineticko‑dynamický systém odpružení
(pouze u 5dv. karoserie)

–

AVS – přizpůsobivé zavěšení s proměnnou tuhostí

–

–

Crawl Control – automatický systém pro jízdu terénem

–

–

MTS (Multi‑Terrain Select) – výběr typu povrchu – přizpůsobení trakce typu zvoleného povrchu

–

–

Multiterénní ABS – protiblokovací systém brzd, přizpůsobuje se typu terénu v závislosti na nastavení
voliče MTS

–

–

PVM (panoramatický monitor „Panoramic View Monitor”)

–

–

Prado

Comfort

Invincible

–/ /–

–/ /–

HAC – pomocný systém pro jízdu do kopce
DAC – pomocný systém pro jízdu z kopce

Design exteriéru
Přední maska chladiče chromovaná / chromovaná se stříbrnými detaily / s černými detaily

/–/–

Boční prahy černé / chromované s osvětlením

/–

Vnější zpětná zrcátka – el. ovládaná, sklopná a vyhřívaná (černé lakované)

–

–/

–/

–

–

–

–

–

/–

–

–

–

–

Vnější zpětná zrcátka – el. ovládaná, sklopná a vyhřívaná (v barvě karoserie)
Vnější zpětná zrcátka s kamerami pro sledování okolí a s BSM (v barvě karoserie / černé lakované)

Executive
–/–/
–/
–
–/

Kliky dveří v barvě karoserie
Podélné střešní ližiny – černé
Rezervní kolo
17" litá kola 265/65 R17
18" litá kola 265/60 R18

–

19" litá kola 265/55 R19

–

Zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří (Privacy glass)

–

–
–
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Sedadla

Prado

Comfort

Čalounění sedadel textilní (volitelně černé nebo béžové)

Invincible
–

Čalounění sedadel přírodní / syntetická kůže (volitelně černá nebo béžová)

–

Čalounění sedadel přírodní / syntetická kůže (volitelně černá/šedá nebo černá/béžová)

–

Sedadlo manuálně nastavitelné – řidič (6 směrů) a spolujezdec (4 směry)
Sedadlo elektricky nastavitelné – řidič (8 směrů) a spolujezdec (4 směry)

–

Paměť nastavení sedadel

–

Executive
–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

El. ovládaná bederní opěrka
Vyhřívaná sedadla (řidič a spolujezdec)

–

Vyhřívaná sedadla (2. řada sedadel)

–

–

Klimatizovaná přední sedadla (řidič a spolujezdec)

–

–

Prado

Comfort

Invincible

Executive

Prado

Comfort

Invincible

Executive

Startování a zabezpečení
Systém Smart Entry & Start (2× inteligentní klíč)
Dálkově ovládané centrální zamykání s dvojitým zámkem (double lock)
Imobilizér a alarm
Senzor vniknutí do vozidla

Pohodlí
Vyhřívané stěrače předního okna s vyhřívanými ostřikovači
Roleta zavazadlového prostoru
Osvětlení zavazadlového prostoru
Automatická klimatizace jednozónová / dvouzónová s regulací a výdechy pro druhou řadu sedadel

/–

/ Family

–/

–/

–/

–/

–

–

–

Loketní opěrka vpředu a vzadu
Elektrické ovládání předních a zadních oken
Volant kůže – ovládání audio + displej + Bluetooth® hands‑free
Výškově a podélně nastavitelný volant manuálně / elektricky

/–

Výškově a podélně nastavitelný volant – elektricky s pamětí

–

Vyhřívání volantu

–

Obložení interiéru – textil a polyuretan (čalounění dveří, palubní deska)

–

Obložení interiéru – textil a imitace dřeva (čalounění dveří, palubní deska)

–

Obložení interiéru – přírodní / syntetická kůže (čalounění dveří, palubní deska)

–

Kolejnice pro upevnění nákladu v kufru

–

Klimatizovaná schránka v přední a zadní loketní opěrce

–

–

–

–

–

Invincible

Executive

–

Kabeláž pro instalaci tažného zařízení

Audio

Prado

Comfort

Externí vstup Aux‑in / USB
Bluetooth® hands‑free
Multiinformační displej TFT 4,2"
Zásuvka 12V ×2 / ×3
220V zásuvka v zavazadlovém prostoru

–
–/

/–

/–

–

–

–

Multimediální systém Toyota Touch® 2 (český jazyk): 9 reproduktorů, 9" dotyková obrazovka
Multimediální systém Toyota Touch® 2 s navigací, zesilovač, JBL + 14 reproduktorů,
9" dotyková obrazovka, navigační systém s pokrytím Evropy

/–

–

–

Podpora Apple CarPlay* a Android Auto™

* Apple CarPlay je ochranná známka společnosti Apple Inc.
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TECHNOLOGIE OFF‑ROAD
Plný pohon 4×4 s centrálním
diferenciálem typu Torsen
s omezenou svorností

Systém udržující stálou rychlost
v terénu (Crawl Control)

Kineticko‑dynamický systém zavěšení
(KDSS)

Multi‑Terrain Monitor

Multi‑Terrain Select

Monitor zobrazující úhel otáčení kol
(Tyre Angle Display)

Pohon 4×4 zajišťuje lepší trakci vozidla,
díky tomu je zrychlení a manévrování snazší.
Diferenciál rozděluje výkon předávaný na přední
a zadní kola pro nejlepší jízdní výkony.

Po stisku tlačítka na volantu se zobrazí 360° obraz
okolí vozidla, který je přenášen díky systému čtyř
vnějších kamer.

Adaptivní zavěšení (AVS) se systémem
regulace výšky zadní nápravy (AHC)
Síla útlumu tlumičů se přizpůsobuje silničním
podmínkám, které určí řidič, a zvolí nejvhodnější
režim jízdy: komfortní, normální nebo sportovní.

Udržuje nastavenou rychlost, přibrzďuje
jednotlivá kola, díky čemuž se jízda ve velmi
těžkém terénu stává jistější, bezpečnější a řidič
nemusí používat pedály brzdy a plynu.

V terénu odpojí stabilizátor a díky nezávislému
zavěšení se každé kolo může individuálně
přizpůsobit reliéfu terénu. Na silnici se karoserie
při průjezdu zatáčkou nenaklání a zvýšuje
se jízdní komfort.

Po sešlápnutí plynu je výkon vozidla a brzdný tlak
přizpůsoben převládajícím podmínkám v terénu.
Je možné zvolit režimy: „rock”, „loose rock”,
„mogul”, nebo „mud & sand”.

Při jízdě v nerovném terénu, kde je obtížné určit
umístění kol, zobrazuje multifunkční displej
úhel jejich otáčení a obraz před vozidlem,
což usnadňuje manévrování.

Aktivní kontrola trakce (A‑TRC)

Multi‑Terrain ABS

Systém přibrzďuje jedním z kol, které ztrácí
přilnavost, a současně rovnoměrně předává výkon
na ostatní tři kola, což napomáhá pohybu i v těch
nejnáročnějších terénních podmínkách.

Při jízdě se zapnutým režimem Multi‑Terrain
vybere systém ABS optimální nastavení vzhledem
k povrchu, a tím zvyšuje bezpečnost a zkracuje
brzdnou dráhu.

LAN4005b_17

LAN4007_21

LAN400

TERÉNNÍ PARAMETRY

42°
Boční náklon

31°

22°

25°

Přední nájezdový úhel,
Přechodový úhel,
Zadní nájezdový úhel

700 mm
Hloubka brodění

42°
Stoupavost
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POROVNEJTE SI TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotřeba paliva

2.8 D‑4D 204 k
6 A/T 4×4

Kombinovaná dle WLTP [l/100 km]

9,3–9,7

Emise CO₂
Kombinované dle WLTP [g/km]

243–258

Emisní norma

EURO 6AP

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

150 (204) / 3 400

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

500/1 600–2 800

Zrychlení
0–100 km/h [s]

9,9

Maximální rychlost [km/h]

175

Tažná kapacita
Hmotnost brzděného přívěsu [kg]

3000

Hmotnost nebrzděného přívěsu [kg]

750

Rozměry a hmotnosti
2990

Provozní hmotnost [kg]

2135–2410

1890 mm

Celková hmotnost [kg]

1585 mm

1075 mm

2790 mm

975 mm

1885 mm
4840 mm

5místná verze

621

l

Objem zavazadlového
prostoru

1151

l

1934

l

Objem zavazadlového
prostoru se sklopenou
druhou řadou sedadel

Objem zavazadlového
prostoru po střechu
se sklopenou druhou
řadou sedadel

553

974

7místná verze

104

l

Objem zavazadlového
prostoru

l

Objem zavazadlového
prostoru se sklopenou
třetí řadou sedadel

l

Objem zavazadlového
prostoru se sklopenou
druhou a třetí řadou
sedadel

1833

l

Objem zavazadlového
prostoru po střechu
se sklopenou druhou
a třetí řadou sedadel
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DOMLUVTE SI
ZKUŠEBNÍ JÍZDU
A OBJE V TE DAL ŠÍ DŮVODY,
PROČ SI V YBR AT TOYOTU L AND CRUISER

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 100000 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 100000 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 160000 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. 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.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 5. 9. 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.

