
15.01.2020

14.01.2020

23,30000 ЗАВЖДИ КРАЩЕ

HILUX

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ЦІНИ на автомобілі   без 

доплати за колір металік***, 

(UAH)

ЦІНИ на автомобілі   з доплатою 

за колір металік***, (UAH)

 2.4 D-4D, 6 M/T, BUSINESS  Вигідна пропозиція! **** 788 403,00 грн. 802 032,00 грн.

 2.4 D-4D, 6 M/T, ACTIVE   Вигідна пропозиція! **** 917 301,00 грн. 930 930,00 грн.

 2.4 D-4D, 6 A/T, ACTIVE   Вигідна пропозиція! **** - -

 2.4 D-4D, 6 A/T, PREMIUM   Вигідна пропозиція! **** 1 112 496,00 грн. 1 126 125,00 грн.

 2.4 D-4D, 6 M/T, BUSINESS - -

 2.4 D-4D, 6 M/T, ACTIVE - -

 2.4 D-4D, 6 A/T, ACTIVE 999 212,40 грн. 1 013 329,70 грн.

 2.4 D-4D, 6 A/T, PREMIUM 1 152 348,40 грн. 1 166 465,70 грн. 1 173 643,90

ЦІНИ на автомобілі Тойота 2020 року виробництва (з ПДВ), що можуть бути замовлені у виробництво**. Ціни дійсні на 14 січня 2020 р.

-

1 020 507,90

-

ОРІЄНТОВНІ РОЗДРІБНІ ЦІНИ* на автомобілі Тойота. 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.

**** Спеціальна пропозиція діє до 31 січня 2020 р, розмір вигоди залежить від комплектації автомобіля та її вартості на поточну дату, перелік авто, ціни та розмір вигоди 

може змінюватись та оновлюватись. За довідками про наявність автомобілів, та актуальні ціни та пропозиції  просимо звертатись  до Тойота Центр Вінниця ТОВ "Преміум 

Моторс"

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

Усі ціни вказані без врахування вартості спеціальних акцій і пропозицій, які можуть діяти на момент придбання продукції. Інформація може не бути остаточною і підлягає уточненню у Тойота 

Центр Вінниця ТОВ "Преміум Моторс"

* РЕКОМЕНДОВАНІ МАКСИМАЛЬНІ РОЗДРІБНІ ЦІНИ на автомобілі Тойота 2019 року виробництва (з ПДВ), що знаходяться на території України та за умови доступності до резервування у системі 

Аксапта      

** РЕКОМЕНДОВАНІ МАКСИМАЛЬНІ РОЗДРІБНІ ЦІНИ* на автомобілі Тойота 2019 року виробництва (з ПДВ), що можуть бути замовлені у виробництво, за умови доступності до резервування у 

системі Аксапта. Ціна вказані відповідно до курсу НБУ  на вказану дату.

*** Детальнішу інформацію про кольори типу "Металік" та "Перламутр" дізнавайтесь у консультантів з продажу Тойота Центр Вінниця ТОВ "Преміум Моторс"

ЦІНИ на автомобілі  з доплатою 

за колір типу "Перламутр"***, 

(UAH) 

Рекомендовані максимальні роздрібні ЦІНИ на автомобілі Тойота 2019 року виробництва (з ПДВ), що знаходяться на території України*.

Ціни дійсні з 10 по 16 січня 2020 р.

808 962,00 грн.

937 860,00 грн.

-

1 133 055,00 грн.

Toyota Ukraine


