
VÝBAVA A STYL NA ÚROVNI



CENY (Kč vč. DPH)

palivo akční cena zvýhodnění

2,5 Hybrid (197 k) aut. převodovka e‑CVT, pohon FWD benzin 799 900 122 000

2,5 Hybrid (197 k) aut. převodovka e‑CVT, pohon AWD benzin 849 900 122 000

NAVÍC K AKČNÍ CENĚ BONUS ZA VÝKUP VAŠEHO STÁVAJÍCÍHO VOZU 35 000 Kč

KOMPLETY ZIMNÍCH KOL A NAVIGACE ZDARMA 
JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ

HLAVNÍ PRVKY BOHATÉ VÝBAVY:

 n 18" litá kola černá
 n Zatmavená zadní boční okna a okno pátých dveří 

(Privacy glass)
 n Dálkový ovladač 3 tlačítka (odemknout / zamknout / 

dveře zavazadlového prostoru)
 n Elektricky ovládané otevírání dveří zavazadlového 

prostoru s paměťovou funkcí se senzorem 
na pohyb nohy

 n Bi‑LED světlomety s automatickým nastavením výšky
 n Smart Entry & Start (2× inteligentní klíč), bezklíčový 

vstup + startování tlačítkem
 n Černé čalounění stropu
 n Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí 

rozpoznávání chodců (PCS + PD)

 n Automatická dálková světla (AHB)
 n Upozornění na opuštění jízdního pruhu (LDA)
 n Rozpoznávání dopravních značek (RSA)
 n Adaptivní tempomat (ACC) s ovládáním na volantu
 n Senzor šera (automatická aktivace světel)
 n Stěrače předního okna se senzorem deště
 n Systém zpožděného zhasnutí světel (FMH)
 n Světla denního svícení LED
 n Zadní parkovací kamera
 n Parkovací senzory vpředu a vzadu
 n Multimediální systém Toyota Touch® 2 (český jazyk) 

(7" dotykový displej + 6 reproduktorů + Aux‑in / USB 
+ Bluetooth®)

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 10. 2018 do vydání nového ceníku. 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.
Design litých kol zdarma je pouze ilustrativní a mění se dle skladové dostupnosti. Pro detailní informace prosím kontaktujte autorizovaného partnera Toyota.
Výkup vašeho stávajícího vozu se řídí podmínkami uvedenými na www.toyota.cz/current‑offers/trade‑in.json.
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