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CENY BRUTTO (PLN)

Cennik obowiązuje od 5 lipca 2018 r.

Rok produkcji: 2018

Touring Sports Kombi
1,6 Valvematic (132 KM) 6 M/T benzyna
1,6 Valvematic (132 KM) Multidrive S benzyna
1,2 Turbo (116 KM) 6 M/T benzyna
1,2 Turbo (116 KM) Multidrive S benzyna
1,8 Hybrid (136 KM) E-CVT hybryda

600 l

Średnie zużycie paliwa

Freestyle

6,2 l / 100 km
5,9 l / 100 km
5,7 l / 100 km
5,3 l / 100 km
4,0 l / 100 km

88 900 86 900
93 900 91 900
90 900 88 900
95 900 93 900
104 100

1658 l

4595 mm
Długość
całkowita

Pojemność bagażnika
przy rozłożonym
2. rzędzie siedzeń

Pojemność bagażnika
przy złożonym
2. rzędzie siedzeń

Kliknij tutaj, żeby znaleźć więcej
informacji o Aurisie Freestyle.

Pakiety i opcje dodatkowe

Pakiet Comfort

Pakiet Skyview 4 500 PLN 2 500 PLN

•
•
•
•
•
•
•

• Dach panoramiczny Skyview
z elektryczną roletą

5 000 PLN 0 PLN

Tempomat
Wewnętrzne lusterko elektrochromatyczne
Czujnik deszczu
Podwójna podłoga bagażnika
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Czujniki parkowania przednie i tylne
Podgrzewane fotele przednie z podparciem lędźwiowym
fotela kierowcy

Nawigacja Toyota
Touch 2 with Go

2 500 PLN 1 000 PLN

• Ułatwi podróż po Europie, a dodatkowo udostępni
przydatne aplikacje multimedialne

Więcej informacji znajdziesz w katalogu lub u sprzedawcy.
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Przy zakupie Aurisa Freestyle otrzymasz dodatkowo
wybrany przez siebie produkt marki GARMIN

vívoactive® 3

Edge® 520

Oregon® 700

STRIKER™ Plus 5cv

Zegarek GPS z wbudowanymi
aplikacjami sportowymi, pomiarem
tętna na nadgarstku i płatnościami
zbliżeniowymi Garmin Pay™.

Licznik rowerowy GPS,
który pomaga rywalizować
i porównywać wyniki.

Wytrzymała nawigacja turystyczna
z GPS/GLONASS, łącznością Wi-Fi®
i innymi funkcjami.

Numer i nazwa produktu:
010-01369-00 Edge 520 Bundle.

Numer i nazwa produktu:
010-01672-02 Oregon 700, EEU.

Echosonda wędkarska GPS 5"
z wiodącą w branży technologią
echosondy i oprogramowaniem
Quickdraw Contours.

Numer i nazwa produktu:
010-01769-12 vivoactive 3, E. EU.

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

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń
z zagranicy, opłata według stawek operatora

801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne

Numer i nazwa produktu:
010-01872-01 Striker Plus 5cv w/GT20.

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 silnika od 4,0 do 6,2 l/100 km i od 92 do 143 g/km (cykl średni). 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. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej ulotce, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane
w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w ulotce, 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 ulotce 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.).
Promocja na produkty marki GARMIN dotyczy klientów indywidualnych, a także małych i średnich firm bez udzielonego dodatkowego rabatu dla firm. Liczba produktów w promocji ograniczona.

