
NOV Ý YARIS
Ceník 2018

BONUS PŘI VÝKUPU VAŠEHO STÁVAJÍCÍHO VOZU 25 000 KČ

AKČNÍ ZVÝHODNĚNÍ EXTRA AŽ 40 000 KČ

VYBAVENÝ YARIS ZA 3 399 KČ/MĚSÍČNĚ*



Platnost ceníku od 1. 5. 2018

3‑dveřový hatchback 5‑dveřový hatchback

Live palivo standardní cena standardní cena

1,0 VVT‑i (69 k) 5st. man. převodovka benzin 282 900 291 900

1,5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka benzin 302 900 311 900

1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e‑CVT benzin – 392 900

Active standardní cena standardní cena

1,0 VVT‑i (69 k) 5st. man. převodovka benzin 299 900 308 900

1,5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka benzin 319 900 328 900

1,5 VVT‑iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S benzin – 358 900

1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e‑CVT benzin – 409 900

Style

1,5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka benzin – 366 900

1,5 VVT‑iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S benzin – 396 900

1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e‑CVT benzin – 439 900

standardní cena standardní cena

1,5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka benzin – 373 900

1,5 VVT‑iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S benzin – 403 900

1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e‑CVT benzin – 439 900

Metalický lak karoserie 11 000 Lak karoserie – Bílá‑čistá (040) 2 500

Lak karoserie – Bílá‑ledovcová (084) 16 500 Dojezdové rezervní kolo 3 000

Speciální lak karoserie – Červená‑rubínová (3T3) 16 500 Dojezdové rezervní kolo standardem pro akční nabídku

STANDARDNÍ CENÍK
CENY (Kč vč. DPH)

Active City a dojezdové rezervní kolo
5‑dveřový hatchback
standardní cena

5‑dveřový hatchback
cena 

1,0 VVT‑i (69 k) 5st. man. převodovka benzin 319 900 294 900

1,5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka benzin 339 900 314 900

Active Trend a dojezdové rezervní kolo standardní cena cena 

1,0 VVT‑i (69 k) 5st. man. převodovka benzin 334 900 304 900

1,5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka benzin 354 900 324 900

1,5 VVT‑iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S benzin 384 900 354 900

1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e‑CVT benzin 435 900 395 900

 Smart a dojezdové rezervní kolo standardní cena cena 

1,5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka benzin 400 900 362 900

1,5 VVT‑iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S benzin 429 900 392 900

1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e‑CVT benzin 457 900 417 900

Výhodná cenová 
nabídka pro vaši firmu

Bonus při 
výkupu vašeho 

stávajícího vozu 
25 000 Kč

Zvýhodnění   
až 40 000 Kč

Vybavený Yaris za 
3 399 Kč/měsíčně*

LIMITOVANÁ NABÍDKA  (Kč vč. DPH)

 * Úvěr Toyota Kredit pro podnikatele, neplátce DPH, se splatností 60 měsíců, akontace 60 % pro verzi Yaris 1,0 VVT‑i (69 k) Active City s dojezdovým kolem 5st. man. převodovka. Produkty jsou nabízeny 
společností Toyota Financial Services Czech s.r.o. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle  §1732 zák .č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Konkrétní nabídku vám poskytne 
autorizovaný prodejce Toyota. Nabídka je platná od 21. 5. do dovolání.

Speciální edice 
Business



* Standardní barva, za příplatek ** Příplatková barva – metalíza *** Příplatková barva – perleť / speciální **** Metalický / perleťový lak – standard pro výbavu Selection

040 Bílá – čistá* 1G2 Platinová – bronzová**

8S7 Modrá – ledová**
Do vyprodání zásob.

084 Bílá – ledovcová***

1G3 Šedá – popelavá** 8X2 Modrá – vodní**

2PP Modrá – vodní**** 
se střechou v černé barvě

Selection Sapphire

2NS Bílá – ledovcová**** 
se střechou v černé barvě 

Selection Pure

3P0 Červená – ohnivá

1F7 Stříbrná – saténová**

209 Černá – noční obloha**

1H5 Šedá – cementová**

3T3 Červená – rubínová***

BARVY LAKU

2PN Červená – rubínová**** 
se střechou v černé barvě 

Selection Passion

2NT Platinová – bronzová**** 
se střechou v černé barvě 

Selection Platinum

PAKETY
PAKET CITY:  8 000 Kč
– Přední mlhová světla
– Zadní parkovací kamera

Pouze výbava Active

Pouze výbava Active

Pakety: Active Style

Paket Comfort: Paket City, klimatizace automatická (ne pro Hybrid), elektricky ovládaná zadní okna
24 000 Kč

(Hybrid 
9 500 Kč)

– –

Paket Smart: bezklíčové nastupování a startování Smart Entry & Start, vnitřní zpětné zrcátko 
s automatickou clonou, zpětná zrcátka – elektricky sklopná, vyhřívaná přední sedadla, senzor šera –

24 000 Kč 
(Hybrid 

15 000 Kč)

24 000 Kč 
(Hybrid 

15 000 Kč)

Paket Panoramic: panoramatická střecha, zatmavená boční okna a zadní okno (Privacy glass) – – 13 000 Kč

Výbava na přání Live Business Active Style

Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 3leté aktualizace (český jazyk) 
(Active / Selection / Style) – – 17 000 Kč 17 000 Kč 17 000 Kč

Alarm (včetně instalace) 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč 6 500 Kč

Audio Live Business Active Style

Audiosystém s rádiem, CD přehrávačem – – –

Multimediální dotykový systém Toyota Touch® 2 (český jazyk) – –

Externí vstup Aux‑in / USB

Bluetooth® hands‑free

PAKET TREND:  23 000 Kč
– Paket City
– 15" litá kola
– Přední halogenové světlomety projektorové
– Zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří 

(Privacy glass)
– Boční lišty v klavírní černé



Bezpečnost Live Active Style

ABS + EBD + BA

VSC + TRC (kontrola stability vozu a kontrola trakce při rozjezdu)

Toyota Safety Sense – Předkolizní bezpečnostní systém (PCS)

Toyota Safety Sense – Systém upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)

Toyota Safety Sense – Automatická dálková světla (AHB)

Toyota Safety Sense – Rozpoznávání dopravních značek (RSA) –

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)

7 airbagů: přední (řidič + spolujezdec), boční (řidič + spolujezdec), airbagy hlavové 
(1. a 2. řada), kolenní (řidič)

Deaktivace airbagu předního spolujezdce

Indikace zapnutí bezpečnostních pásů

Imobilizer

Uchycení dětské sedačky ISOFIX (2× zadní krajní sedadla)

Dětská pojistka zadních dveří

Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)

Halogenové přední světlomety – –

Halogenové přední světlomety projektorové (spalovací motor / hybrid) – / Trend / 

LED světla denního svícení (světelná trubice) – –

Zadní kombinovaná světla LED + světlovodná trubice + žárovky – –

Přední mlhová světla – City

Stěrače předního okna se senzorem deště

Senzor šera (ALC) – automatická aktivace světel – – Smart

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou – – Smart

Design exteriéru Live Active Style

Nárazníky lakované

Lakované vnější kliky dveří

Lakovaná vnější zpětná zrcátka

Zpětná zrcátka s ukazateli směru

Zatmavená boční okna a zadní okno (Privacy glass) – Trend Panoramic

Dvoubarevný lak karoserie (metalický / perleťový lak karoserie + černá střecha) – – –

Panoramatická střecha – – – Panoramic

Lakovaná dolní mřížka chladiče (klavírní černá) – –

Lakovaná přední mřížka ve tvaru včelí plástve – – –

Chromované vnější lišty oken – – –

Černé vnější lišty oken – – –

Chromovaná boční lišta dveří – – –

Boční lišta dveří černá – Trend –

Zadní střešní spojler – –

VÝBAVA

Toyota Safety Sense

Předkolizní bezpečnostní 
systém (PCS)

Bezpečnostní systém 
předcházení kolizím využívá 
kameru ve spojení s laserem 

k rozpoznávání vpředu jedoucích 
vozidel. Pokud systém vyhodnotí 

potenciální riziko nehody, 
řidič je akustickým a vizuálním 

varováním upozorněn a současně 
se aktivuje brzdový asistent.

Automatické přepínání 
dálkových světel (AHB)

Automatická dálková světla zajišťují 
optimální osvětlení vozovky za jízdy v noci, 

a to s ohledem na všechny účastníky 
silničního provozu. Kamera rozpoznává 

světlomety vozidel blížících se v protisměru 
i koncová světla automobilů jedoucích 

vpředu a současně monitoruje i intenzitu 
pouličního osvětlení. Systém automaticky 

přepíná mezi dálkovými a potkávacími 
světly pro bezpečnější jízdu po setmění.

Systém opuštění jízdního 
pruhu (LDA)

Asistent pro jízdu v pruzích, jako 
součást bezpečnostního systému 

Toyota Safety Sense, sleduje 
kamerou vodorovné značení vpředu 

na vozovce, a pokud vozidlo začne 
vyjíždět z jízdního pruhu, aniž by řidič 

dal znamení o změně směru jízdy, 
systém jej akustickým a optickým 

varováním upozorní – řidič pak může 
směr jízdy upravit.

Systém rozpoznávání 
dopravních značek (RSA)

Systém RSA sleduje dopravní 
značky před vozidlem a následně 

v zorném poli řidiče na novém 
barevném TFT displeji zobrazuje 

různé užitečné informace, jako např. 
aktuální rychlostní omezení nebo 

zákaz předjíždění. Systém také 
vydává akustická a optická varování 

v případě, že řidič příslušné 
dopravní značky nerespektuje.



Interiér Live Active Style

Obložení palubní desky a výplní dveří – měkčený plast –

Kožený volant –

Přední loketní opěrka – –

Odkládací kapsa v předních dveřích spolujezdce – –

Obložení palubní desky, dveří a sedadel ve 4 barevných kombinacích – – –

Tmavé čalounění střechy – –

Čalounění sedadel textilní černé – – –

Čalounění sedadel textilní černé / šedé – – –

Čalounění sedadel textilní černé / šedé s bočnicemi kůže / Alcantara – – –

Čalounění sedadel textilní ve 4 barevných kombinacích – – –

Vyhřívaná přední sedadla – – Smart Smart

Aktivní opěrky hlavy

Sklopná zadní sedadla, dělení 60:40

Pohodlí Live Active Style

Dálkově ovládané centrální zamykání

Elektricky ovládaná přední okna – –

Elektricky ovládaná přední a zadní okna (pouze verze 5‑dveřová) – Comfort

Elektricky ovládaná zpětná zrcátka

Vyhřívaná zpětná zrcátka

Výškově a podélně nastavitelný volant

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách (řidič / spolujezdec) – /  /  /  / 

Posilovač řízení

Zpožděné zhasnutí světel po opuštění vozu („Follow‑me‑home“)

Multiinformační palubní počítač

Barevný TFT displej 4,2" v přístrojovém štítu –

Multifunkční volant

Automatický omezovač rychlosti (ASL) (spalovací motor / hybrid) – / –  / –  / –  / –

Tempomat (není pro motor 1,0 VVT‑i) –

Klimatizace manuální (spalovací motor / hybrid)  / –  / – – / – – / –

Klimatizace automatická dvouzónová (spalovací motor / hybrid) – / Comfort /  /  / 

Zpětná parkovací kamera – City

Parkovací senzory zadní – – – –

Bezklíčové startování tlačítkem (spalovací motor / hybrid) – / – – / Smart / Smart / 

Bezklíčové nastupování a startování Smart Entry & Start – – Smart Smart

Pneumatiky a disky kol Live Active Style

175/65 R15, ocelové disky kol – –

175/65 R15, disky kol z lehkých slitin – Trend – –

195/50 R16, disky kol z lehkých slitin – –

Sada na opravu pneumatik

Dojezdové rezervní kolo 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč

Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu 
a sadu žárovek) 1 150 Kč 1 150 Kč 1 150 Kč 1 150 Kč

 – standardní výbava
– – není k dispozici



Tým TOYOTA GAZOO WRC
tvoří nejvíce zanícení, plně odhodlaní a zkušení odborníci pod 
vedením čtyřnásobného mistra světa – Tommiho Mäkinena. 
Toyota Yaris WRC, kterou pilotuje Jari‑Matti Latvala a Juho 
Hänninen, je vybavena přeplňovaným motorem 1,6 l s přímým 
vstřikováním paliva a výkonem více než 380 koní. Vzhled vozidla 
je výsledkem volnosti, jakou dovolují předpisy FIA v oblasti 
aerodynamiky. Velmi úspěšný začátek sezóny povzbudil chutě 
na další, ještě větší úspěchy.

TOYOTA YARIS WRC
MOTOR: přeplňovaný čtyřválec s přímým vstřikováním paliva

OBSAH: 1600 CCM

VÝKON: 380 koní

KROUTICÍ MOMENT: 425 Nm

PŘEVODOVKA: 6rychlostní, hydraulická

POHON: na 4 kola, 2 automatické diferenciály, aktivní centrální 
diferenciál s možností změny poměru přenášené síly na nápravy

SPOJKA: dvoukotoučová, sintrová

HMOTNOST: 1 190 kg

„Yaris WRC je fantasticky navržené vozidlo a má obrovský potenciál. Nová pravidla nám poskytla více volnosti při projektování. Nadále jej 
zdokonalujeme, ale již teď můžeme konstatovat, že naše vozidlo je spolehlivé a velmi rychlé. Už se nemohu dočkat na první výsledky.“

– Tommi Mäkinen, šéf týmu Toyota Gazoo Racing WRC



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. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu, 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 pro l, stav vozovky, dopravní provoz, 
stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 5. 2018 do vydání nového ceníku. Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy. 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.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Prodloužená záruka
Záruka Cena
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 5 500 Kč*

* cena již po 18 % slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla

Spalovací motor
1,0 VVT‑i
5 M/T

1,5 Dual VVT‑iE
6 M/T

1,5 Dual VVT‑iE
Multidrive S

1,5 VVT‑i Hybrid
e‑CVT

Typ Řadový tříválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec Řadový čtyřválec 
+ Synchronní střídavý 
motor s permanentním 
magnetem

Palivo Bezolovnatý benzín, nejm. 95 oktanů
Rozvodový mechanismus DOHC 12v, VVT‑i DOHC 16v, Dual VVT‑iE DOHC 16v, Dual VVT‑iE DOHC 16v, VVT‑i
Systém rozvodu paliva El. vstřikování paliva El. vstřikování paliva El. vstřikování paliva El. vstřikování paliva
Zdvihový objem (cm3) 998 1 496 1 496 1 497
Vrtání × zdvih (mm) 71,0 × 84,0 72,5 × 90,6 72,5 × 90,6 75,0 × 84,7
Kompresní poměr (:1) 11,5 13,5 13,5 13,4
Maximální výkon [k (kW)/ot. min-1] 69(51)/6 000 111(82)/6 000 111(82)/6 000 100(74) 

(celk. systémový výkon)
Maximální točivý moment (Nm/ot. min-1) 95/4 300 136/4 400 136/4 400 111/3 600 – 4 400 

(zážehový motor)
Emisní norma Euro 6 Euro 6c Euro 6c Euro 6

Elektrický motor
Maximální napětí (V) – – – 520
Maximální výkon (kW) – – – 45
Maximální točivý moment (Nm) – – – 169
Akumulátor hybridního motoru – – – nikl‑metal hydrid (NiMH)
Jmenovité napětí (V) – – – 144
Počet bateriových článků – – – 120
Kapacita (Ah) – – – 6,5
Možnost jízdy pouze na elektřinu – – – Ano ‑ tlačítko EV mode

Převodovka
Typ Manuální Manuální Multidrive S e‑CVT

Rychlosti
Maximální rychlost (km/h) 155 175 175 165
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 15,3 11,0 11,2 11,8

Spotřeba paliva (l/100 km)
Město (3dv/5dv) 5,2–5,4 / 5,2–5,5 6,3–6,6 / 6,3–6,5 – / 6,0–6,5 – / 3,1–3,6
Mimo město (3dv/5dv) 3,8–4,2 / 3,8–4,3 4,2–4,3 / 4,2–4,3 – / 4,1–4,3 – / 3,3–4,3
Kombinovaná (3dv/5dv) 4,3–4,6 / 4,3–4,7 5,0–5,2 / 5,0–5,1 – / 4,8–5,1 – / 3,3–4,2
Objem palivové nádrže (l) 42 42 42 36

Emise CO2 (g/km)
Kombinované (3dv/5dv) 99–107 / 99–107 112–116 / 112–118 – / 108–113 – / 75–96

Zavěšení kol
Druh zavěšení předních kol / druh zavěšení 
zadních kol

Vzpěry McPherson / torzní příčka

Min. průměr otáčení stopový (m) (15" / 16") 9,6 / 11,0
Min. průměr otáčení obrysový (m) (15" / 16") 10,2 / 11,6

Vnější rozměry (mm)
Celková délka / šířka / výška 3 945 / 1 695 / 1 510
Rozvor náprav 2 510
Rozchod kol vpředu (15" / 16") 1 485 / 1 465
Rozchod kol vzadu (15" / 16") 1 470 / 1 455
Převis vpředu / vzadu 810 / 625
Objem zavazadlového prostoru 286

Rozměry interiéru (mm)
Délka / šířka / výška 1 915 / 1 420 / 1 250

Hmotnosti (kg)
Celková hmotnost 1 450 1 545 1 565
5 M/T – 5‑manuální pětistupňová převodovka (Manual Transmission); 6 M/T = manuální šestistupňová převodovka (Manual Transmission); 
Multidrive S (CVT) = převodovka s plynule měnitelným převodem (Continuous Variable Transmission); 
e‑CVT – elektronicky řízená převodovka s plynule měnitelným převodem.



Financování úvěrem Operativní leasing
Měsíční splátka Měsíční splátka

Toyota Garant 6 097 Kč s DPH Toyota Rent 5 028 Kč (bez DPH)
Toyota Garant Plus 7 139 Kč s DPH Toyota Rent Plus 5 889 Kč (bez DPH)
Toyota Kredit 5 816 Kč s DPH

Toyota YARIS

Bezpečně nejlepší řešení pro vaše podnikání

Business palivo cena*

1,0 VVT‑i (69 k) 5st. man. převodovka benzin 289 655 Kč

1,5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka benzin 308 655 Kč

1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e‑CVT benzin 385 605 Kč

Active s paketem Trend palivo cena*

1,0 VVT‑i (69 k) 5st. man. převodovka benzin 315 305 Kč

1,5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka benzin 334 305 Kč

1,5 VVT‑iE (111 k) aut. převodovka Multidrive S benzin 362 805 Kč

1,5 Hybrid (100 k) aut. převodovka e‑CVT benzin 417 749 Kč

CENY (Kč s DPH) Nabídka platí od 1. 5. 2018

*Ceny s DPH se zohledněním slevy při koupi 1 vozu.

Příklady měsíčních splátek pro verzi Yaris 5D Business 1,5 VVT‑iE (111 k) 6st. man. převodovka.

Nevybrali jste si z uvedených variant? 
Chcete nabídku ušitou přímo na vaše potřeby? 

Napište na e‑mail: fleet@toyota.cz

VÝBAVA

Sleva pro firemní 
zákazníky již od koupi 

1 vozu

Bezpečnost Business Active Trend

ABS + EBD + BA

VSC + TRC (kontrola stability vozu a kontrola trakce při rozjezdu)

Toyota Safety Sense – PCS, LDA, AHB

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)

7 airbagů: přední (řidič + spolujezdec), boční (řidič + spolujezdec), airbagy hlavové 
(1. a 2. řada), kolenní (řidič)

Deaktivace airbagu předního spolujezdce

Indikace zapnutí bezpečnostních pásů

Imobilizer

Uchycení dětské sedačky ISOFIX (2× zadní krajní sedadla)

Dětská pojistka zadních dveří

Výstražný systém tlaku pneumatik (TPWS)

Halogenové přední světlomety –

Halogenové přední světlomety projektorové (spalovací motor / hybrid) – / 

Přední mlhová světla City

Stěrače předního okna se senzorem deště

Výbava na přání Business Active Trend

Toyota Touch® 2 s navigací Go včetně 3leté aktualizace (český jazyk) – 17 000 Kč

Alarm (včetně instalace) 6 500 Kč 6 500 Kč



Audio Business Active Trend

Audiosystém s rádiem, CD přehrávačem, Bluetooth® hands‑free, externí vstupy 
Aux‑In/USB –

Multimediální dotykový systém Toyota Touch® 2 (český jazyk) –

Design exteriéru Business Active Trend

Nárazníky lakované

Lakované vnější kliky dveří

Lakovaná vnější zpětná zrcátka

Zpětná zrcátka s ukazateli směru

Zatmavená boční okna a zadní okno (Privacy glass) –

Boční lišta dveří černá –

Interiér Business Active Trend

Obložení palubní desky a výplní dveří – měkčený plast –

Kožený volant –

Čalounění sedadel textilní černé –

Čalounění sedadel textilní černé / šedé –

Aktivní opěrky hlavy

Sklopná zadní sedadla, dělení 60:40

Pohodlí Business Active Trend

Dálkově ovládané centrální zamykání

Elektricky ovládaná přední okna

Elektricky ovládaná přední a zadní okna (pouze verze 5‑dveřová) – Comfort

Elektricky ovládaná zpětná zrcátka

Vyhřívaná zpětná zrcátka

Výškově a podélně nastavitelný volant

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Kosmetická zrcátka ve slunečních clonách (řidič / spolujezdec) – /  / 

Posilovač řízení

Zpožděné zhasnutí světel po opuštění vozu („Follow‑me‑home“)

Multiinformační palubní počítač

Barevný TFT displej 4,2" v přístrojovém štítu –

Multifunkční volant

Automatický omezovač rychlosti (ASL) (spalovací motor / hybrid) – / –  / –

Tempomat (není pro motor 1,0 VVT‑i) –

Klimatizace manuální (spalovací motor / hybrid)  / –  / –

Klimatizace automatická dvouzónová (spalovací motor / hybrid) –/ Comfort/

Zpětná parkovací kamera – City

Parkovací senzory zadní –

Bezklíčové startování tlačítkem (spalovací motor / hybrid) – / – –/

Pneumatiky a disky kol Business Active Trend

175/65 R15, ocelové disky kol –

175/65 R15, disky kol z lehkých slitin –

Sada na opravu pneumatik –

Dojezdové rezervní kolo 3 000 Kč

Bezpečně nejlepší řešení pro vaše podnikání

Více informací o nabídce paketů Comfort a City ve standardním ceníku.

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

Úvěr Toyota Garant a Toyota Garant Plus pro podnikatele, plátce DPH, se splatností 36 měsíců a celkovým nájezdem 60 000 km, akontace 10 %, Toyota Garant Plus navíc včetně servisního balíčku Toyota Servis Plus. Produkty jsou nabízeny 
společností Toyota Financial Services Czech s.r.o. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Konkrétní nabídku vám poskytne autorizovaný prodejce Toyota.

Produkt Toyota Kredit pro podniktele, plátce DPH, splatnost 36 měsíců, akontace 50 % je nabízen společností Toyota Financial Services Czech s.r.o. Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. Konkrétní nabídku vám poskytne autorizovaný prodejce Toyota.

Operativní leasing Toyota Rent a Toyota Rent Plus pro podnikatele, plátce DPH, se splatností 36 měsíců, akontací 0 % a celkovým nájezdem 60 000 km (Aygo/Yaris) nebo 90 000 km (Auris/Corolla/Toyota C‑HR/RAV4/Avensis/Hilux/Proace/Proace Verso), 
obsahují Toyota Pojištění Komplet+ vč. GAP se spoluúčastí 10 %, min. 10 000 Kč a zákoné poplatky a daně, Toyota Rent Plus navíc včetně servisního balíčku Toyota Servis Plus. Produkty jsou nabízeny společností Toyota Financial Services Czech s.r.o. 
Tato reprezentativní nabídka není nabídkou k uzavření smlouvy dle § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nabídka je platná od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2018. Konkrétní nabídku vám poskytne autorizovaný prodejce Toyota.

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 5. 2018 do vydání nového ceníku. Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy. 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.



www.toyota.cz


