
Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota Yaris (Rok Modelowy 2018)
Szczegóły oferty 

Wybrany model Yaris (Rok Modelowy
2018)

Rok produkcji 2018
Nadwozie 5-DRZWIOWY
Silnik 1.0 VVT-i (72 KM)
Skrzynia biegów 5M/T
Wersja Active

Cena specjalna dla Ciebie
Całkowita cena katalogowa 51 890 PLN



Bezpieczeństwo

Wnętrze

Wygląd zewnętrzny

Koła

Komfort

Komfort

Audio

Wybrane wyposażenie opcjonalne

Elementy wyposażenia zawarte w pakietach dodatkowych zastępują wyposażenie podstawowe.

Kalkulacja przygotowana wyłącznie dla Klientów indywidualnych – konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o dane
przedstawione przez Klienta. Szczegółowe warunki umowy, termin dostawy oraz inne postanowienia umowne zostaną określone przy składaniu
zamówienia. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.

Toyota Yaris (Rok Modelowy 2018)
Wyposażenie Twojego samochodu 

ABS, EBD, BA•
System stabilizacji toru jazdy (VSC) i kontrola trakcji
(TRC)

•

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia
(PCS)

•

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
(LDA)

•

Automatyczne światła drogowe (AHB)•
System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)•
7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i
pasażera, kolanowa kierowcy, kurtyny boczne

•

Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera•
Sygnalizacja niezapiętych pasów•
Immobilizer•
ISOFIX na tylnych siedzeniach•
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez
dzieci (tylko wersja 5-drzwiowa)

•

System monitorowania ciśnienia w oponach•
Światła do jazdy dziennej halogenowe•
Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)•

Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym•
Zagłówki z regulowaną wysokością•
Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40•

Lakierowane zderzaki•
Lakierowane klamki•
Lakierowane lusterka zewnętrzne•
Kierunkowskazy w lusterkach•

Koła 175/65 R15, felgi stalowe•
Zestaw naprawczy opony•

Centralny zamek sterowany zdalnie•

Elektrycznie regulowane szyby przednie•
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne•
Kierownica regulowana w pionie i w poziomie•
Regulacja wysokości fotela kierowcy•
Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera•
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej dla pasażera•
Wspomaganie kierownicy•
System "Follow me home"•
Komputer pokładowy•
Kierownica wielofunkcyjna•
Obrotomierz•
Klimatyzacja manualna•

Radio CD + MP3 + WMA (6 głośników)•
Gniazdo USB•
System Bluetooth•

Koło dojazdowe 390 zł
Koło dojazdowe

•


