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Toyota. Niezawodny partner sportowców.

Program



Corolla Touring Sports Kombi
Wyposażenie: Active 
Silnik: 1.2 Turbo 116 KM 6 M/T

Podstawowe elementy
• 15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 195/65 R15
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Światła główne w technologii LED (Basic LED)
• Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
• Klimatyzacja manualna z wyświetlaczem cyfrowym

• System audio z wyświetlaczem i odtwarzaczem CD
•  Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
•  Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia 

(PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
•  Podwójna podłoga bagażnika

Rata Leasingu SMARTPLAN:

 1 106 zł**

Podstawowe elementy
• 16" felgi stalowe + pełne kołpaki
• Pakiet siedzeń BUSINESS 9 miejsc 
• Przednie lampy przeciwmgielne
• Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
• Czujnik zmierzchu (automatyczne światła)

PROACE Verso
Wyposażenie: Business Long z Pakietem Clim&Touch
Silnik: 2.0 D-4D 150 6 M/T

Rata Leasingu SMARTPLAN:

 1 779 zł*

• Elektrochromatyczne lusterko wsteczne
• System multimedialny Toyota PRO-Touch  

z kolorowym ekranem dotykowym (7") 
• 4 głośniki, 4 tweetery
• System „Inteligentny kluczyk”
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Corolla Sedan
Wyposażenie: Active 
Silnik: 1.6 Valvematic Dual VVT-i 132 KM 6 M/T

Rata Leasingu SMARTPLAN: 

854 zł**

Podstawowe elementy
• 15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 195/65 R15
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne
•  System audio z wyświetlaczem i odtwarzaczem CD
• Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (4,2")

•  Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)
•  Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia 

(PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
•  System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
• Automatyczne światła drogowe (AHB)

PROACE
Wyposażenie: Active Long 
Silnik: 2.0 D-4D 122 KM 6 M/T

Rata Leasingu SMARTPLAN:

 1 628 zł*

• Elektrycznie regulowane szyby z funkcją 
automatycznego domykania w przedniej części pojazdu

• Radioodbiornik fabryczny zdalnie sterowany ze 
zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB)  
+ 4 głośniki
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Podstawowe elementy
• 16" felgi stalowe 
• Pakiet siedzeń ACTIVE 3 miejsca
• Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości 

oraz odcinka lędźwiowego 
• Klimatyzacja manualna w przedniej części pojazdu



   *  Kalkulacja Leasingu SMARTPLAN wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 48 miesięcy, opłata wstępna 0% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu 
do 75000 kilometrów. 

**  Kalkulacja Leasingu SMARTPLAN wykonana przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, opłata wstępna 0% ceny zakupu pojazdu. Łączny limit przebiegu 
do 60 000 kilometrów w trakcie trwania umowy. 
Rata nie obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. W związku z korzystaniem z Leasingu SMARTPLAN pobierane są opłaty przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji Toyota Leasing. 
Szczegóły Leasingu SMARTPLAN i ostateczne warunki finansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Kalkulacja z dnia 11.07.2019 r. Wysokość raty miesięcznej w Leasingu 
SMARTPLAN jest średnio o 50% niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing na okres 3–4 lat. Przyznanie leasingu jest 
uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez Toyota Leasing. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. 
Przedstawione informacje są oparte na danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. 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 pkt. 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.

Program Toyota ProSport jest przeznaczony do zapewnienia
mobilności klubów sportowych i stowarzyszeń.
 
Program oferuje zakup pojazdów Corolla Sedan, Corolla TS Kombi, PROACE i PROACE Verso z dużą 
zniżką. Celem tego programu jest przede wszystkim zapewnienie mobilności wszystkim stowarzyszeniom 
sportowym i klubom, również na podstawowym poziomie, i przyczynienie się w ten sposób do promowania 
sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Corolla Sedan

Wpłata Okres najmu 
(liczba miesięcy)

Deklarowany przebieg 
(km w okresie umowy) 

Miesięczna rata najmu 
(netto)

0% 36 60 000 854 zł
0% 36 90 000 954 zł
0% 36 120 000 1 080 zł

Corolla Touring Sports Kombi

Wpłata Okres najmu 
(liczba miesięcy)

Deklarowany przebieg 
(km w okresie umowy) 

Miesięczna rata najmu
(netto)

0% 36 60 000 1 106 zł
0% 36 90 000 1 193 zł
0% 36 120 000 1 307 zł

PROACE

Wpłata Okres najmu 
(liczba miesięcy)

Deklarowany przebieg 
(km w okresie umowy) 

Miesięczna rata najmu
(netto)

0% 48 75 000 1 628 zł
0% 48 125 000 1 811 zł
0% 48 150 000 1 888 zł
0% 48 175 000 1 961 zł

PROACE Verso

Wpłata Okres najmu 
(liczba miesięcy)

Deklarowany przebieg 
(km w okresie umowy) 

Miesięczna rata najmu
(netto)

0% 48 75 000 1 779 zł
0% 48 125 000 1 990 zł
0% 48 150 000 2 078 zł
0% 48 175 000 2 161 zł

Kalkulacje Leasingu SMARTPLAN dla wybranych modeli
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