77 073 PLN NETTO

/ Salon Polska / FV23% / Gwarancja VGS /
Prestige / Czarny Dach

94 800 PLN BRUTTO

Marka

Toyota

Model

Typ nadwozia

Kombi

Typ paliwa

Rok produkcji

2019

Przebieg

Kolor

Biały

VAT faktura

Finansowanie

Tak

Moc
Napęd

98
Na przednie koła

Data pierwszej rejestracji

2020-01-15

Pierwszy właściciel

Tak

Liczba miejsc

5

Corolla
Hybryda
77000
Tak

Pojemność skokowa
Skrzynia

1798

Automatyczna hydrauliczna (klasyczna)

Kraj pochodzenia

Polska

Numer rejestracyjny pojazdu

WE975YE

Serwisowany w ASO
Liczba drzwi

Tak
5

...
...
...

Interfejs Bluetooth

Radio

Zestaw głośnomówiący

Gniazdo USB

System nagłośnienia

Klimatyzacja automatyczna

Tapicerka materiałowa

Podłokietniki - przód

Kierownica ze sterowaniem radi...

Kolumna kierownicy regulowana ...

Kierownica wielofunkcyjna

Keyless Go

Uruchamianie silnika bez użyc...

Elektryczne szyby przednie

Elektryczne szyby tylne

Przyciemniane tylne szyby

Tempomat

Lusterka boczne ustawiane elek...

Podgrzewane lusterka boczne

Lane assist - kontrola zmiany ...

Kontrola trakcji

Wspomaganie ruszania pod gór...

Asystent świateł drogowych

Czujnik zmierzchu

Światła do jazdy dziennej di...

System Start/Stop

Elektroniczna kontrola ciśnie...

Wspomaganie kierownicy

Felgi stalowe

ABS

ESP

Elektroniczny system rozdział...

System wspomagania hamowania

System minimalizujecy skutki k...

System powiadamiania o wypadku

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera

Poduszka kolan pasażera

Kurtyny powietrzne - przód

Boczne poduszki powietrzne - p...

Isofix (punkty mocowania fotel...

????????????????????????????????????????????
? OFERTA SKIEROWANA DLA OSÓB CENIĄCYCH SOBIE WZOROWY STAN AUTA
? Cena netto 77,073 zł = brutto 94,800 zł
? FAKTURA VAT 23% - ODLICZ VAT OD ZAKUPU
? SAMOCHÓD Z POLSKIEGO SALONU = ZAKUP BEZ RYZYKA
????????????????????????????????????????????
.
? GWARANCJA NA SAMOCHODY UŻYWANE.
? Istnieje możliwość skorzystania z Ochrony Gwarancyjnej VGS ( 3 lub 12 miesięcy ) na podzespoły mechaniczne co świadczy o tym, iż kupujecie Państwo pewny i
sprawdzony samochód.Jest to Najlepszy Program Partnerski Ochrony Aut Używanych dostępny Wyłącznie w Najlepszych Auto Salonach Sieci VIP Gwarant w Polsce.
.
.
????????????????????????????????????????????
.
.
? Samochód został zakupiony w Polskim salonie Toyoty w Warszawie.Gwarancja pochodzenia.
? Jeden właściciel w karcie pojazdu.
? Stan techniczny jak i wizualny auta jest wręcz PERFEKCYJNY!!
? Wnętrze bardzo zadbane, stanem nie odbiega od fabrycznie nowego.
? Gwarancja bez wypadkowości potwierdzona wpisem na FV.
? Gwarancja przebiegu ( historia serwisowa dostępna w każdym serwisie Toyota )
? Najlepsza i najtrwalsza jednostka w swojej klasie ( 1,8 Hybrid )
? Samochód posiada oryginalną książkę serwisową oraz wydruk historii serwisowej do wglądu.

? Posiada komplet dokumentów oraz komplet oryginalnych kluczy.
? Minimalne koszty rejestracji ( koszt rejestracji tylko 185zł.)
? Sprzedaż w oparciu o fakturę VAT 23% - kupujący zwolniony z opłaty skarbowej od zakupu samochodu.
.
.
????????????????????????????????????????????
.
.
? MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NA RATY:
? Procedura uproszczona - na bardzo korzystnych warunkach;
? Minimum formalności- duży wybór Banków ( np. Getin Bank,Milenium,ING,Santander,Alior i inne...);
? Możliwość kredytowania nawet 100% wybranego pojazdu;
? Możliwość skredytowania wybranego samochodu w dwóch ratach 50/50.
? Sprzedawany jest na FV 23% ( idealny samochód pod leasing oraz dla Osób Prywatnych )
? Idealnie pasuje do leasingu ( operacyjnego, finansowego ) lub kredytu samochodowego.
? Zadzwoń ? obliczymy Ci wysokość rat ? tel.agenta do spraw kredytu:? 535-233-373
.
.
????????????????????????????????????????????
? Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż wszystkie oferowane przez naszą Firmę Samochody Pochodzą tylko i wyłącznie z Polskiej Sieci Dealerskiej oraz są
serwisowane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.
????????????????????????????????????????????
???? Samochód godny szczególnego polecenia ????
????????????????????????????????????????????
? Autoryzowany Salon Samochodów Krajowych
???? DRIVE-CAR ????
? Rybnik ul.Zebrzydowicka 136
.
.
? Jesteśmy do Państwa dyspozycji:
? PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: ? 9.30 - 18??
? SOBOTA: ? 9??- 15??
? NIEDZIELA: ? Z A M K N I Ę T E
????????????????????????????????????????????
? Więcej informacji udzielimy Państwu pod numerem telefonu : ? 509-515-515 / 517-357-120
????????????????????????????????????????????

