Toyota Yaris

1.0 Active Hak Serwisowany Zarejestrowany w
Polsce Gwarancja Marża
Kredyt Toyota Easy

46 900 zł

Okres finansowania 48 mc
Wpłata własna 30%

od 590

zł brutto/mc

Reprezentatywny przykład dla Kredytu Toyota Easy na zakup używanego samochodu w cenie 65331,40 zł, wpłata własna 23085,70 zł, czas obowiązywania umowy
48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,57 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 42245,70 zł, całkowita kwota
do zapłaty 52952,78 zł, oprocentowanie zmienne 7,00 %, całkowity koszt kredytu 10707,08 (w tym prowizja 5,33 % (2251,70 zł) odsetki 8455,38 zł), 47 miesięcznych
rat równych w wysokości 814,94 zł i ostatnią 48 ratą w wysokości 14650,60 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2021-11-15 na reprezentatywnym przykładzie.
Wymóg zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć koszt niewliczony do RRSO. Kredyt niższych rat to produkt Kredyt Toyota Easy. Wybierając Kredyt niższych rat zawierasz umowę Kredytu Toyota Easy. Wysokość
raty miesięcznej w Kredycie Toyota Easy jest średnio o 40% niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard Kredycie oferowanym przez Toyota Bank na okres 3–4
lat. Przyznanie kredytu jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy przez Toyota Bank. Autoryzowany Dealer Toyoty
zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i
specyﬁkacji pojazdów. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym
cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące
ustalenie ceny i wyposażenia pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia
kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. W wypadku udzielenia gwarancji, jej warunki zostaną określone przy sprzedaży pojazdu w
dokumencie gwarancyjnym.
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WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO
ABS, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Czujnik
deszczu, ESP (stabilizacja toru jazdy), Isofix, Kurtyny
powietrzne, Poduszka powietrzna chroniąca kolana,
Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna
pasażera, Poduszki boczne przednie, Światła do jazdy
dziennej

KOMFORT
Bluetooth, CD, Centralny zamek, Elektryczne szyby
przednie, Gniazdo USB, Klimatyzacja manualna, Komputer
pokładowy, MP3, Wielofunkcyjna kierownica

INNE
Elektrycznie ustawiane lusterka, Hak, Immobilizer,
Wspomaganie kierownicy

CHARAKTERYSTYKA POJAZDU
POJEMNOŚĆ

ROK PRODUKCJI

DATA PIERWSZEJ REJ.

PRZEBIEG

MOC

RODZAJ NADWOZIA

RODZAJ PALIWA

KOLOR NADWOZIA

SKRZYNIA BIEGÓW

ILOŚĆ DRZWI/MIEJSC

NR SYSTEMOWY

VIN

998 cm3

1/2018

KONTAKT Z DORADCĄ

69 KM

2017

32 329 km

Hatchback

Marcin Ligocki
Kierownik Działu Samochodów Używanych
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marcin.ligocki@toyotabielsko.pl

Benzyna

Manualna

DILER

#103800

Biały Akryl

5/5

VNKKL3D360A262242
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Sprawdzony stan techniczny



Udokumentowana historia auta
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POZNAJ NAJPOPULARNIEJSZE AKCESORIA PRZEZNACZONE DLA MODELU
YARIS (produkcja 07.2014–05.2020)

Dywaniki gumowe

Dywaniki welurowe

Niezawodna ochrona podłogi auta przed
błotem, zabrudzeniami i piachem z uchwytami
mocującymi od strony kierowcy.

Welurowe dywaniki to idealna ochrona
przed zabrudzeniami i stylowe wykończenie
wnętrza samochodu.

Posiada powierzchnię antypoślizgową
i podniesione brzegi, dzięki czemu chroni
wnętrze bagażnika przed zabrudzeniami
i płynami.

Bagażnik dachowy
[nr kat. PZ403-B2614-GA]

Boks bagażowy 460 l Thule Motion 800
[nr kat. PZ41B-00633-00]

Uchwyt na rower
[nr kat. PW308-00007]

Stanowi podstawę do montażu takich
elementów, jak boksy na narty i bagaż
czy uchwyty na narty lub rowery.

Można go otworzyć z obu stron, posiada
wewnętrzne pasy i wielopunktowy zamek
centralny.

Dostępny w wersji do montażu z lewej
lub prawej strony auta. Posiada regulowane
mocowania na koła i ramę oraz zamek.

Osłony przeciwbłotne

Opony i kompletne koła zimowe Toyoty

Przednie i tylne czujniki parkowania

Kompletne koła zimowe zawierają
opony uznanych marek oraz felgi
z czujnikami ciśnienia.

Są instalowane w przednim i tylnym zderzaku,
a częstotliwość dźwięku ostrzeżenia wzrasta
w miarę zbliżania się do przeszkody.

napęd konwencjonalny [nr kat. PZ49K-B035A-RJ]
napęd hybrydowy [nr kat. PZ49K-B0358-RJ]

przednie [nr kat. PZ416-B9966-00]
tylne [nr kat. PZ416-B9968-00]
Znakomita ochrona przednich nadkoli
auta przed błotem, wodą i kamieniami
wydobywającymi się spod kół.

napęd konwencjonalny [nr kat. PW210-0D016-C0]
napęd hybrydowy [nr kat. PW210-0D017-C0]

Wykładzina bagażnika
[nr kat. PZ434-B1302-PJ]

Zabezpieczenia antykradzieżowe
Systemy antykradzieżowe Toyoty zapewnią
dodatkową ochronę Twojego samochodu
na parkingu.

Spytaj sprzedawcę o więcej akcesoriów
przeznaczonych dla Twojego Yarisa oraz
o sezonowe promocje na wybrane elementy.

