Ojeté vozy Toyota

Toyota Corolla 1.6i, Active LED Trend+ no.70

Informace o vozidle:
V provozu od
Najeté kilometry
Rok výroby
Stav vozu
Převodovka
Objem

12/2017
8335
12/2017
Ojetý- zánovní
manuální / 6 st.
1598

Palivo
Barva
Karoserie
Počet míst
STK do
Cena

Financování vozu*:
Benzín
černá metalíza
sedan
5
12/2021

399 000 Kč

Výbava vozu:
• 6 rychlostních stupňů
• el. sklopná zrcátka
• posilovač řízení
• ABS
• elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
• protiprokluzový systém kol (ASR)
• asistent rozjezdu do kopce
• imobilizér
• senzor stěračů
• automatická klimatizace
• isofix
• senzor tlaku v pneumatikách
• automatické svícení
• LED denní svícení
• sledování jízdního pruhu
• autorádio
• LED světlomety plnohodnotné
• tempomat
• bluetooth
• litá kola
• USB
• CD přehrávač
• mlhovky
• venkovní teploměr
• centrální zamykání
• multifunkční volant
• vyhřívaná sedadla
• dálkové centrální zamykání
• nastavitelný volant
• vyhřívaná zrcátka
• deaktivace airbagu spolujezdce
• natáčecí světlomety
• výsuvné opěrky hlav
• dělená zadní sedadla
• originál autorádio
• výškově nastavitelné sedadlo řidiče
• dvouzónová klimatizace
• palubní počítač
• záruka
• el. ovládání oken
• parkovací kamera
• zatmavená zadní skla
• el. ovládání zrcátek
• parkovací senzory
Doplňující informace
Vůz se zárukou kilometrů, původu a servisní historie z programu TOYOTA VÝHODNĚ.
Zakoupen nový v ČR. Active LED Trend+ výbava. Parkovací kamera. Multifunkční
volant. Bluethoot + USB. Tempomat. Dvouzónová klimatizace. Paket Trend+ Paket
LED Druhá sada pneu (no.70)

Platba předem (0%)
Výše úvěru

399
000

Délka smlouvy
Splátka jistiny úvěru s
úrokem (měs.)
Výpůjční úroková sazba
(roční)
RPSN vč. pojištení
Celková částka splatná
spotřebitelem vč. pojistného
Měsíční splátka vč. pojištění
Jednorázový poplatek
Poplatek za vedení úvěru

0

Kč
0 Kč
0 Kč

Toyota Dolák Příbram
Evropská ulice 126
261 01 Příbram
IČO: 256 22 633
DIČ: CZ25622633
tel.: +420 318 632 098/099
Přestože výše uvedené informace byly ověřovány s veškerým úsilím, může dojít k omylu. Nevycházejte proto pouze z této informace, a položky, které mohou
ovlivnit Vaše rozhodnutí o koupi, ověřte u prodejce. Údaj o počtu najetých kilometrů nepovažujte za rozhodný, pokud nebude ověřen nezávislým šetřením.
* Příklad podmínek spotřebitelského úvěru. Pojištění je povinnou součástí splátek. Poskytovatelem je Toyota Financial Services Czech s.r.o

