Toyota RAV4

Hybrid Premium 4x4 + Navi

136 500 PLN
Charakterystyka Pojazdu
Pojemność cm3

2494

Moc KM

Rok Produkcji

2018

Kolor Nadwozia

Data pierwszej rej.

11/2018

Ilość drzwi/miejsc

Rodzaj Paliwa

Hybryda

Skrzynia Bieg.

4 310

Nr Systemowy

Przebieg km

5/5
Automatyczna…
#58827

Bezpieczeństwo
ABS, ASR (kontrola trakcji), Asystent pasa ruchu, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, ESP (stabilizacja toru
jazdy), Isofix, Kurtyny powietrzne, Ogranicznik prędkości, Poduszka powietrzna chroniąca kolana, Poduszka
powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna pasażera, Poduszki boczne przednie, Poduszki boczne tylne,
Światła LED, Światła przeciwmgielne

Komfort
Bluetooth, Centralny zamek, Czujniki parkowania przednie, Czujniki parkowania tylne, Elektrochromatyczne
lusterko wsteczne, Elektryczne szyby przednie, Elektryczne szyby tylne, Gniazdo AUX, Gniazdo USB, Kamera
cofania, Klimatyzacja automatyczna, Klimatyzacja dwustrefowa, Komputer pokładowy, MP3, Nawigacja
GPS, Podgrzewane lusterka boczne, Podgrzewane przednie siedzenia, Przyciemniane szyby, Tapicerka
skórzana, Tempomat, Tempomat aktywny, Wielofunkcyjna kierownica

Inne
Alufelgi, Elektrycznie ustawiane lusterka, Immobilizer, Radio fabryczne, Wspomaganie kierownicy

Poznaj wszystkie korzyści zakupu samochodu używanego od Dealera Roku:…

brutto
zł/mc

Kredyt SMARTPLAN

Szary Metalik

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

rata od 1 715

155

Toyota Plus
Używane z gwarancją
27 miesięcy gwarancji
27 miesięcy assistance
Sprawdzony stan techniczny
Udokumentowana historia auta

KONTAKT Z DORADCĄ
Doradca
767539787
uzywane@toyotalubin.com.pl

DEALER
Toyota Lubin
Lubin, ul. Przemysłowa 1e
tel: +48 76 749 99 80
email: uzywane@toyotadobrygowski.pl
www: www.toyotalubin.pl

Reprezentatywny przykład dla Kredytu SMARTLPAN na zakup używanego samochodu w cenie 65331,40 zł, wpłata własna 23085,70 zł, czas
obowiązywania umowy 48 miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,55 %, całkowita kwota kredytu (bez
kredytowych kosztów) 42245,70 zł, całkowita kwota do zapłaty 52940,56 zł, oprocentowanie zmienne 6,99 %, całkowity koszt kredytu 10694,86
(w tym prowizja 5,33 % (2251,70 zł) odsetki 8443,16 zł), 47 miesięcznych rat równych w wysokości 814,68 zł i ostatnią 48 ratą w wysokości
14650,60 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2019-03-06 na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy
ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do
RRSO. Autoryzowany Dealer Toyoty zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym
parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art.
4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny i wyposażenia pojazdu następuje
w umowie jego sprzedaży. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w
szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. W wypadku udzielenia gwarancji, jej warunki zostaną określone przy sprzedaży pojazdu w dokumencie
gwarancyjnym.

