
VÝBAVA A STYL NA ÚROVNI



HLAVNÍ PRVKY BOHATÉ VÝBAVY:

 n Designová litá kola v dvoubarevném provedení 
215/60 R17

 n Toyota Touch® 2 (český jazyk)
 n Barevný TFT displej 4,2" v přístrojovém štítu
 n Externí vstupy Aux‑in a USB, podpora připojení 

Bluetooth®
 n Zadní parkovací kamera
 n Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání 

chodců (PCS+PD)
 n Systém opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení 

(LDA+SC)
 n Automatické přepínání dálkových světel (AHB)
 n Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)
 n Adaptivní tempomat (ACC)
 n Asistent rozjezdu do kopce (HAC)
 n Světla denního svícení LED
 n Senzor šera

 n Automatické stěrače se senzorem deště
 n Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
 n Kožená hlavice řadicí páky
 n Volant obšitý kůží Nappa
 n Vyhřívání předních sedadel (řidič + spolujezdec), 

elektricky nastavitelná bederní opěra páteře
 n Ukazatele směru zabudované do zpětných zrcátek
 n Střešní anténa ve tvaru žraločí ploutve
 n Zadní sportovní střešní spojler
 n Elektricky ovládána přední i zadní okna
 n Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka
 n Multifunkční volant
 n Zpožděné zhasnutí světel po opuštění vozu 

(„Follow‑me‑home”)
 n Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním
 n Klimatizace automatická dvouzónová 

(řidič + spolujezdec)

CENY (Kč vč. DPH)

palivo akční cena zvýhodnění

1,2 Turbo (116 k) 6st. man. převodovka benzin 514 900 87 000

1,8 Hybrid (122 k) aut. převodovka e‑CVT benzin 599 900 97 000

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

KOMPLETY ZIMNÍCH LITÝCH KOL A NAVIGACE 
ZDARMA JIŽ VE STANDARDNÍ VÝBAVĚ N

EJ
LE

PŠÍ ZÁKAZNICK
Á

V O L B A

KVALITA, SPOLEHLIVOST, HYBRID

Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 7. 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.


