CENY BRUTTO (PLN)

Cennik obowiązuje od 15 grudnia 2017 r.

Wersja 3-drzwiowa

Active

Premium

Premium + Pakiet City

1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna

52 000

54 000

55 500

1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 6 M/T benzyna

55 000

57 000

58 500

Wersja 5-drzwiowa

Active

Premium

Premium + Pakiet City

1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna

53 000

55 000

56 500

1,5 Dual VVT-iE (111 KM) 6 M/T benzyna

56 000

58 000

59 500

O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

Oszczędność

Wygoda

Konfiguracje

Możliwość
pełnego odliczenia
podatku VAT

Możliwość szybkiego powrotu
z wersji ciężarowej
do wersji osobowej

3 wersje wyposażenia,
2 silniki, 2 typy nadwozia:
3-drzwiowe i 5-drzwiowe

82 cm

Właściwości użytkowe

100 cm
125 cm

DUŻA PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA

1 30 c m

Dzięki konwersji ciężarowej i usunięciu tylnej
kanapy w Yarisie VAN przestrzeń ładunkowa
zwiększyła się do:

660 l (mierząc do dolnej linii okien),
1100 l (mierząc do podsufitki),
co daje wyśmienite warunki przewozu
rozmaitych towarów.

ŁATWY POWRÓT DO WERSJI OSOBOWEJ

ERGONOMICZNE WNĘTRZE

WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ

Po okresie eksploatacji Yarisa VAN jako ciężarówki
w każdej chwili możesz zmienić go z powrotem
w wersję osobową bez kratki i z tylną kanapą.
Konwersja taka przebiega bardzo szybko
i wymaga minimum formalności. O szczegóły
zapytaj sprzedawcę.

Yaris VAN to mała ciężarówka w ciele niezwykle
komfortowego samochodu osobowego. Przemyślane
i stylowe wnętrze z wygodnymi fotelami i poręczną
kierownicą charakteryzuje się wyjątkową ergonomią.
Zupełnie płaska podłoga przestrzeni ładunkowej
o długości 130 cm i maksymalnej szerokości 125 cm
ułatwi rozmieszczanie i przewóz wszelkich towarów.

Yaris VAN posiada wewnątrz kabiny wiele
inteligentnych rozwiązań ułatwiających
przewożenie rozmaitych drobnych
przedmiotów niezbędnych w codziennej pracy.
Schowki na dokumenty czy uchwyty na napoje
spowodują, że wszystko możesz mieć pod ręką.

Poznaj zalety Yarisa VAN

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Yaris VAN odznacza się wyjątkowo niskimi kosztami
użytkowania ze względu na bardzo niskie spalanie
i wysoką wartość odsprzedaży pojazdu. Co ważne,
samochód ten bardzo łatwo będzie sprzedać
na rynku wtórnym, zwłaszcza że szybko
da się go zmienić w wersję osobową.

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja
o programie Toyota More pod numerami telefonów:

WIZYTÓWKA TWOJEJ FIRMY

LEGENDARNE BEZPIECZEŃSTWO

Yaris VAN to pojemna mała ciężarówka
o wyglądzie atrakcyjnego auta osobowego.
Śmiała sylwetka, obszerny grill, przednie lampy ze
światłami dziennymi w standardzie, zdecydowana
linia okien bocznych czy tylne lampy zespolone
sprawią, że poczujesz dumę z posiadania tak
wspaniałego samochodu w swojej firmie.

Toyota Yaris od lat niezmiennie odznacza się
wśród małych aut miejskich jednym
z najwyższych poziomów bezpieczeństwa.
Teraz także Yaris VAN jest standardowo
wyposażony w rewolucyjne systemy
bezpieczeństwa aktywnego Toyota Safety Sense.

22 574 04 35 z zagranicy, opłata według stawek operatora 801 20 20 20 opłata jak za połączenie lokalne
dla telefonów komórkowych i dla połączeń

tylko z telefonów stacjonarnych,

Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję
na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję
na wady powłoki lakierniczej.

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji
i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 3,4 do 5,0 l/100 km i od 89 do 117 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności
ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu
następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja
zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym
punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne
czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.).

