СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДРІБНІ ЦІНИ* на автомобілі Тойота 2018 року виробництва (з ПДВ), за умови
доступності до резервування , у період з 21 до 28 лютого 2019 року
УВАГА: Інформація наведена виключно з інформативною метою та не може бути використана як документ, що встановлює зобов’язання продавця. Усі ціни можуть бути змінені на дату
продажу автомобілів без попереднього повідомлення. Цей документ не є публічною офертою.

ЗАВЖДИ КРАЩЕ

C-HR
до виробництва КВІТЕНЬ включно

КОМПЛЕКТАЦІЯ

1.2 D-4T, 2WD, STYLE, Multidrive S (варіатор)
1.2 D-4T, 2WD, PREMIUM, Multidrive S (варіатор)
1.2 D-4T, AWD, PREMIUM, Multidrive S (варіатор)

з місяця виробництва ТРАВЕНЬ

ОРІЄНТОВНА РОЗДРІБНА ОРІЄНТОВНА РОЗДРІБНА
ОРІЄНТОВНА РОЗДРІБНА
ОРІЄНТОВНА РОЗДРІБНА
ЦІНА* з доплатою за колір
ЦІНА* з доплатою за
ОРІЄНТОВНА РОЗДРІБНА ЦІНА* ЦІНА* з доплатою за колір
ЦІНА*
"металік"**
колір "перламутр"***
"металік"**
779 355,00 грн.
806 965,00 грн.
894 815,00 грн.

743 904,00 грн.
769 882,00 грн.
852 538,00 грн.

749 100,00 грн.
823 782,00 грн.
911 632,00 грн.

784 375,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

0,00 грн.

792 145,00 грн.

0,00 грн.

871 392,00 грн.

888 540,00 грн.
916 150,00 грн.

835 785,00 грн.
861 763,00 грн.

840 981,00 грн.
0,00 грн.

885 495,00 грн.

2.0 Valvematic, 2WD, STYLE, Multidrive S (варіатор)
2.0 Valvematic, 2WD, PREMIUM, Multidrive S
(варіатор)
1.8 Hybrid 2WD, STYLE, E-CVT
1.8 Hybrid 2WD, PREMIUM, E-CVT

799 230,00 грн.
856 967,00 грн.

ОРІЄНТОВНА РОЗДРІБНА
ЦІНА* з доплатою за колір
"перламутр"***

* Продавець залишає за собою право періодично оновлювати та/або вносити зміни до наведеної інформації. За довідками просимо звертатись до консультантів з продажу
* На окремі автомобілі, імпортовані в Україну, визначеної комплектації, року виробництва, кольору, технічних характеристик, тощо. Склад таких автомобілів обмежений, і продавець не несе відповідальності за їх
** Під кольором металік маються на увазі усі кольори доступні для даної моделі з кодами окрім 040, 3T3 та 070.
відсутність на складі станом на дату звернення. Продавець залишає за собою право періодично оновлювати та/або вносити зміни до наведеної вище інформації. За довідками про наявність автомобілів за
спеціальними
на складі
просимо
до консультантів
з продажу.
***
Колір типуцінами
"Перламурт"
з кодом
3Т3звертатись
тільки для коплектації
ACTIVE.

Інформація призначена для розповсюдження виключно в офіційному дилерському центрі Toyota

