Toyota C-HR
Lime + Xmarton

27 990 €

25 490 €
Charakteristika vozidla
1798

Výkon kW

Rok výroby

2019

Farba karosérie

Prevodovka rýchl.

Hybrid

Počet dverí/miest

4/5
-

#01624

Systémové č.
Čalúnenie

72 23 mesiacov záruky
23 mesiacov asistenčná pomoc
Zelená Metalická

Automatická (CV… Komb. spotreba …

CO2 Kombinovaná g/…

bez DPH

TOYOTA PLUS

Objem cm3
Druh paliva

21 242 €

Čierna Alcantara

Najazdené km
VIN
Dátum prvej regi…

19 000
NMTKZ3BX30R303392

12/2019

Vybavenie
Bezpečnosť
ABS, ACC - Adaptívny tempomat, Airbag - Kolenný vodičov, Airbag - Bočný vodičov, Airbag - Spolujazdca,
Airbag - Vodiča, ASL - Automatický obmedzovač rýchlosti, BA - Brzdový asistent, BSM - Systém
sledovania mŕtveho/slepého uhla, Deaktivácia predného airbagu spolujazdca, Denné svietenie, Detská
poistka zadných dverí, EBA, EBD, EHB - Elektrická parkovacia brzda, ESP, HAC - Asistent rozjazdu do kopca ,
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov, LED hmlové svetlá, LED svetlomety predné, LED svetlomety
zadné, PCS - Predkolízny bezpečnostný systém, Posilňovač riadenia, Predné hmlové svetlomety, Senzor
dažďa, Senzor šera, Tempomat, Toyota Safety Sense, Uchytenie detskej sedačky ISOFIX, Xenónové
svetlomety

KONTAKT NA PREDAJCU
Mário Tekely
+421 905 855 020
tekely@todos.sk

DÍLER
Todos s.r.o.
Bratislava, Lamačská cesta 109/A
tel: +421 905 855 020
email: predaj.toyota@todos.sk
www: www.todos.sk

Komfort
Bezkľúčové nastupovanie a štartovanie Smart Entry & Start, Bezkľúčové štartovanie tlačidlom,
Bluetooth, Centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním, Elektricky ovládané predné okná, Elektricky
ovládané zadné okná, Klimatizácia - automatická, Klimatizácia - dvojzónová, Kožené čalúnenie, Lakťová
opierka, MP3, Palubný počítač, Parkovacia kamera - vzadu, Parkovacie senzory - predné, Parkovacie
senzory - zadné, Spätné zrkadlá - automaticky sklápateľné, Spätné zrkadlá - vyhrievané, Spätné zrkadlá
– elektricky ovládané, Tónované sklá, TPWS - Kontrola tlaku pneumatík, USB port, Volant - multifunkčný,
Volant - vyhrievaný, Volant - výškovo a pozdĺžne nastaviteľný, Vyhrievané sedadlá - predné

Iné
12 V zásuvka, dvojfarebná karoséria – čierna strecha, Hliníkové disky, Imobilizér

Dodatočné informácie
ovládanie a kontrola vozidla pomocou mobilnej aplikácie Xmarton

Autorizovaný díler značky Toyota si vyhradzuje právo upravovať bez predchádzajúceho upozornenia údaje uvedené v tomto cenníku, vrátane
technických parametrov, vybavenia cien a špecifikácie vozidiel. Všetky informácie uvedené v cenníku nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle
Občianskeho zákonníka. Cena a vybavenie vozidla sú záväzne určené v dohode o predaji a kúpe daného auta. V prípade udelenia záruky, jej
podmienky sú určené pri predaji vozidla v záručnom liste.

