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23,50000 ЗАВЖДИ КРАЩЕ

HILUX

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Роздрібна ціна, у період  з  

13  до 19 вересня 2019 

рокуроку на авто , без 

доплати за колір металік*** 

(у системі резервування - з 

201805) 

Роздрібна ціна, у період з  13  

до 19 вересня 2019 року  на 

авто, з доплатою за колір 

металік ***  (у системі 

резервування - з 201805) 

Роздрібна ціна, у періодз з  13  

до 19 вересня 2019 року  на 

авто , з доплатою за колір 

перламутр***  (у системі 

резервування - з 201805) 

 2.4 D-4D, 6 M/T, BUSINESS 842 400,00 грн. 856 206,00 грн.

 2.4 D-4D, 6 M/T, ACTIVE 980 460,00 грн. 994 266,00 грн. 1 001 286,00 грн.

 2.4 D-4D, 6 A/T, ACTIVE 1 029 600,00 грн. 1 043 406,00 грн. 1 050 426,00 грн.

 2.4 D-4D, 6 A/T, LEGEND 1 139 580,00 грн. 1 153 386,00 грн. 1 160 406,00 грн.

 2.4 D-4D, 6 A/T, PREMIUM 1 188 720,00 грн. 1 202 526,00 грн. 1 209 546,00 грн.

ОРІЄНТОВНІ РОЗДРІБНІ ЦІНИ* на автомобілі Тойота 2019 року виробництва. Вказані з 

ПДВ станом на

УВАГА: Інформація наведена виключно з інформативною метою та не може бути використана як документ, що встановлює зобов’язання 

продавця. Усі ціни можуть бути змінені на дату продажу автомобілів без попереднього повідомлення. Цей документ не є публічною 

офертою.

* Продавець залишає за собою право періодично оновлювати та/або вносити зміни до наведеної інформації. За довідками просимо звертатись  до консультантів 

з продажу.
** На окремі автомобілі, імпортовані в Україну, визначеної комплектації, року виробництва, кольору, технічних характеристик, тощо. Склад таких автомобілів 

обмежений, і продавець не несе відповідальності за їх відсутність  на складі станом на дату звернення.  Продавець залишає за собою право періодично 

оновлювати та/або вносити зміни до наведеної вище інформації. За довідками про наявність автомобілів за спеціальними цінами на складі просимо звертатись  

до консультантів з продажу.
*** Під кольором металік маються на увазі усі кольори доступні для даної моделі з кодами окрім 070, 040.

Toyota Ukraine


