Toyota C-HR
33 310 €

28 980 €
Charakteristika vozidla
1987

Výkon kW

Rok výroby

2020

Farba karosérie

Prevodovka rýchl.

Hybrid

Systémové č.
Čalúnenie

112 36 mesiacov záruky
36 mesiacov asistenčná pomoc
Modrá Metalická

Počet dverí/miest

5/5

Automatická (CV… Komb. spotreba …

5.0

CO2 Kombinovaná g/…

bez DPH

TOYOTA PLUS

Objem cm3
Druh paliva

24 150 €

120
#00856

5

Najazdené km
VIN

NMTK53BX50R002327

Béžová Kožené

Vybavenie
Bezpečnosť
ABS, ACC - Adaptívny tempomat, AHB - Automatické prepínanie diaľkových svetiel, Airbag - Kolenný
vodičov, Airbag - Bočný vodičov, Airbag - Spolujazdca, Airbag - Vodiča, ASL - Automatický obmedzovač
rýchlosti, BA - Brzdový asistent, BSM - Systém sledovania mŕtveho/slepého uhla, DAC - Asistent pre zjazd
z kopca, Deaktivácia predného airbagu spolujazdca, Denné svietenie, Detská poistka zadných dverí, EHB Elektrická parkovacia brzda, ESP, HAC - Asistent rozjazdu do kopca , ICS - Systém na detekciu prekážky,
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov, LDA - Systém varovania pri opustení jazdného pruhu, LED
hmlové svetlá, LED svetlá denného svietenia, LED svetlomety predné, LED svetlomety zadné, LTA Systém na udržanie vozidla v jazdnom pruhu, PCS - Predkolízny bezpečnostný systém, PD - Detekcia
chodcov, Posilňovač riadenia, Predné hmlové svetlomety, RCTA - Upozornenie na dopravu za vozidlom,
RSA - Systém rozpoznávania dopravných značiek, Sada na opravu pneumatík, Senzor dažďa, Senzor šera,
Spätné zrkadlá - elektrochromatické, SWS - Detekcia únavy vodiča, Tempomat, Toyota Safety Sense, TRC Kontrola trakcie pri rozjazde, Uchytenie detskej sedačky ISOFIX, Voľba jazdného režimu, VSC - Kontrola
stability vozidla

KONTAKT NA PREDAJCU
Jana Müllerová
+421 45 5324 355, +421915115530
jana.mullerova@autocarbb.sk

DÍLER
AUTO CAR - BB, s.r.o. - Zvolen
Zvolen, Tulská 9512/8A
tel: +421 (0) 45/5324353
email: jana.mullerova@autocarbb.sk
www: www.toyotabb.sk

Komfort
Asistent parkovania, AUX port, Bezdrôtové nabíjanie telefónu, Bezkľúčové nastupovanie a štartovanie
Smart Entry & Start, Bezkľúčové štartovanie tlačidlom, Bluetooth, Centrálne zamykanie, Centrálne
zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním, Elektrické zatváranie 5 dverí, Elektricky nastaviteľné sedadlo
vodiča, Elektricky ovládané predné okná, Elektricky ovládané sedadlo vodiča, Elektricky ovládané zadné
okná, Klimatizácia - automatická, Klimatizácia - dvojzónová, Kožené čalúnenie, Lakťová opierka, MP3,
Navigácia, 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, Zadná
opierka sklopná a delená

Iné
Autorizovaný díler značky Toyota si vyhradzuje právo upravovať bez predchádzajúceho upozornenia údaje uvedené v tomto cenníku, vrátane

12
V zásuvka, Disky
kolies 18",vybavenia
dvojfarebná
karoséria
– čierna strecha,
Hliníkové
IACC - Inteligentný
technických
parametrov,
cien
a špecifikácie
vozidiel.
Všetkydisky,
informácie
uvedené v cenníku nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle
Občianskeho
adaptívny
tempomat,
zákonníka.
Imobilizér,
Cena
Rádio
a vybavenie
s MP3/USB,vozidla
rozhraniesú
Android
záväzne
Auto,
určené
rozhranie
v dohode
Apple CarPlay
o predaji a kúpe daného auta. V prípade udelenia záruky, jej
podmienky sú určené pri predaji vozidla v záručnom liste.

