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HILUX

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

 2.4 D-4D, 6 M/T, BUSINESS 819 120 грн. 786 355 грн. 833 280 грн. 799 949 грн.

 2.4 D-4D, 6 M/T, ACTIVE 953 040 грн. 914 918 грн. 967 200 грн. 928 512 грн. 974 400 грн. 935 424 грн.

ОРІЄНТОВНІ РОЗДРІБНІ ЦІНИ* на автомобілі Тойота. 

Вказані з ПДВ станом на

**** Спеціальна пропозиція діє з 01 по 31 березня 2020 року 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"

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      

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

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

Ціни дійсні  з 27 березня по 2 квітня 2020 р.

ЦІНИ на автомобілі   без доплати 

за колір металік***, (UAH)

ЦІНИ на автомобілі   з доплатою 

за колір металік***, (UAH)

ЦІНИ на автомобілі  з доплатою за 

колір типу "Перламутр"***, (UAH) КОМПЛЕКТАЦІЯ

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. 

Toyota Ukraine


