Toyota C-HR

2.0 HSD 184 KM GR Sport
KINTO ONE

KINTO ONE

1 595 zł

1 962 zł

dla Firmy

netto / mc

dla Ciebie

brutto / mc

Okres umowy 36 mc
Wpłata własna 30%
Limit 45 000 km

Przykładowa Rata miesięczna netto w Leasingu KINTO ONE dla umowy leasingu zawartej na 36 miesięcy z wpłatą własną 30% ceny pojazdu i limitem przebiegu 45000 km w okresie umowy. Rata nie obejmuje kosztów
rejestracji pojazdu. Szczegóły Leasingu KINTO ONE i ostateczne warunki ﬁnansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Przyznanie ﬁnansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego
leasingobiorcy. W związku z korzystaniem z Leasingu KINTO ONE pobierane są opłaty przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji. Niniejszy materiał przeznaczony jest dla przedsiębiorców, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zdjęcie samochodu ma charakter poglądowy, może przedstawiać model w innej wersji wyposażenia. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18b, 02676 Warszawa.
Przykładowa Kwota Łączna do zapłaty co miesiąc, przygotowana na dzień 08.08.2022 r. przy następujących założeniach: okres umowy 36 miesięcy, wpłata własna klienta 30% ceny pojazdu brutto, limit przebiegu pojazdu
45000 kilometrów. Kalkulacja nie uwzględnia kosztu rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenia GAP. W skład Kwoty Łącznej do zapłaty co miesiąc (w zależności od wyboru przez Korzystającego określonego wariantu umowy
leasingu) może wchodzić obok raty leasingu również rata zwrotu kosztu ubezpieczenia pojazdu. Kwoty Łączne do zapłaty co miesiąc w podanych powyżej wysokościach obowiązują w dniu kalkulacji. Finansującym jest Toyota
Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02- 676 Warszawa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. Zawarcie umowy leasingu
konsumenckiego KINTO ONE jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Usługa leasingu konsumenckiego KINTO ONE dostępna jest dla osób ﬁzycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i
dostępna jest w dwóch wariantach: umowy leasingu z usługą serwisową lub samodzielnej umowy leasingu. Szczegóły dotyczące warunków leasingu konsumenckiego KINTO ONE dostępne są w salonach Dilerów Toyoty.
Autoryzowany Diler Toyoty zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyﬁkacji pojazdów. Wszelkie
informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące
ustalenie ceny i wyposażenia pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13
Ustawy. W wypadku udzielenia gwarancji, jej warunki zostaną określone przy sprzedaży pojazdu w dokumencie gwarancyjnym.
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WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO
ABS, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Czujnik
deszczu, Czujnik martwego pola, Czujnik zmierzchu, ESP
(stabilizacja toru jazdy), Isofix, Kurtyny powietrzne,
Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka
powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera,
Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne, Światła
LED, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne,
Boczne poduszki powietrzne - przód, Elektroniczna
kontrola ciśnienia w oponach, Elektroniczny system
rozdziału siły hamowania, Kurtyny powietrzne - przód,
Poduszka kolan pasażera, Spryskiwacze reflektorów,
System PRE-SAFE, System wspomagania hamowania,
Boczna poduszka powietrzna kierowcy, Kurtyny
powietrzne - tył

KOMFORT

CHARAKTERYSTYKA POJAZDU

Alarm, Alufelgi, Asystent parkowania, Bluetooth,
Centralny zamek, Czujniki parkowania przednie, Czujniki
parkowania tylne, Elektrochromatyczne lusterka boczne,
Elektrochromatyczne lusterko wsteczne, Elektryczne szyby
przednie, Elektryczne szyby tylne, Elektrycznie ustawiane
lusterka, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Immobilizer,
Kamera cofania, Klimatyzacja automatyczna, Komputer
pokładowy, MP3, Podgrzewane lusterka boczne,
Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby,
Radio fabryczne, Tempomat aktywny, Wielofunkcyjna
kierownica, Wspomaganie kierownicy, Dźwignia zmiany
biegów wykończona skórą, Kierownica skórzana, Lusterka
boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne ustawiane
elektrycznie, Podgrzewany fotel pasażera, Tylne oparcie
składane i dzielone, Wielofunkcyjny wyświetlacz,
Wspomaganie ruszania pod górę, Wybór charakterystyki
trybu jazdy, Wycieraczka tylnej szyby, Elektrycznie
ustawiany fotel kierowcy, Podgrzewany fotel kierowcy

POJEMNOŚĆ

ROK PRODUKCJI

DATA PIERWSZEJ REJ.

PRZEBIEG

MOC

RODZAJ NADWOZIA

RODZAJ PALIWA

KOLOR NADWOZIA

SKRZYNIA BIEGÓW

ILOŚĆ DRZWI/MIEJSC

NR SYSTEMOWY

VIN

KONTAKT Z DORADCĄ
Radosław Rabenda
Doradca ds. sprzedaży samochodów używanych



577 070 796



rrabenda@toyota-jaslo.com.pl

1 987 cm3

06/2021

184 KM

Hybryda

Automatyczna (CVT,
eCVT)
#118027

2021

14 000 km

SUV

Biały Metalik

5/5

NMTK53BX70R054400

DILER

TOYOTA JASŁO
Jasło, Produkcyjna 5



www.toyota-jaslo.com.pl



+48 13 491 19 50Radosław Rabenda tel. 577 070 796



uzywane@toyota-jaslo.com.pl



Poniedziałek: 09:00-17:00
Wtorek: 09:00-17:00
Środa: 09:00-17:00
Czwartek: 09:00-17:00
Piątek: 09:00-17:00
Sobota: 08:00-15:00
Niedziela: Nieczynne

ADRES OFERTY
https://pewneauto.pl/oferta/toyota-c-hr/118027



Sprawdzony stan techniczny



Udokumentowana historia auta
DATA UTWORZENIA
15:52 08.08.2022

