
14.02.2020

ОРІЄНТОВНІ РОЗДРІБНІ ЦІНИ* на автомобілі Тойота. 

Вказані у гривні  з ПДВ станом на
14.02.2020

24,86757

NG CAMRY 

стара ціна нова ціна**** стара ціна нова ціна****

 2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, COMFORT 698 724 грн. 670 775 грн.

 2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, ELEGANCE 764 010 грн. 733 450 грн. 771 030 грн. 670 775 грн.

 2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, PRESTIGE 816 660 грн. 783 994 грн. 823 680 грн. 733 450 грн.

 2.5 Hybrid, e-CVT, PREMIUM 965 484 грн.
936515 грн. 

+ пакет аксесуарів
972 504 грн.

943 329 грн. 

+ пакет аксесуарів

 2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, COMFORT 

 2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, ELEGANCE

 2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, PRESTIGE

 2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, PREMIUM

 2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, PREMIUM (з панорамним дахом)

 2.5 Hybrid, e-CVT, PREMIUM

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

**** Спеціальна пропозиція діє до 29.02.20 виключно на вказані  автомобілі 2019 р/в , 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"

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.

Зазначені рекомендовані ціни вказані на відповідні автомобілі у базових комплектаціях, без врахування вартості 

додаткових опцій та/або послуг та спеціальних акцій і пропозицій, які можуть діяти на момент придбання автомобіля. 

1 017 368 грн.

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 2020 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.

738 302 грн.

806 600 грн.

861 678 грн.

971 347 грн.

1 012 472 грн.

799 256 грн.

854 335 грн.

964 003 грн.

1 005 128 грн.

1 010 024 грн.

ЦІНИ на автомобілі з доплатою за 

колір типу "Металік" ***КОМПЛЕКТАЦІЯ

ЦІНИ на автомобілі  з доплатою за 

колір типу "Перламутр"***

Рекомендовані максимальні роздрібні ЦІНИ** на автомобілі Тойота 2020 року виробництва (з ПДВ), що можуть бути замовлені у виробництво. 

Ціни дійсні на 14 лютого 2020 р.

Рекомендовані максимальні роздрібні ЦІНИ* на автомобілі Тойота 2019 року виробництва  (з місяця виробництва- жовтень) з ПДВ, що знаходяться 

на території України*.   Ціни дійсні  з 13 по 20 лютого 2020 р.

730 958 грн.

Toyota Ukraine


