13 listopada 2018

Toyota rozpoczyna wyprzedaż rocznika 2018
Samochody Toyoty z rocznika 2018 są już dostępne w ofercie
wyprzedaży, obejmującej wszystkie modele marki. Rabaty sięgają
30 000 zł. Dni Otwarte w salonach Toyoty odbędą się 16 i 17
listopada.
Rozpoczynająca się 12 listopada promocja to dobra okazja, aby kupić
nowe modele Toyoty na korzystnych warunkach. W nowej ofercie
najtańsza Toyota kosztuje 36 300 zł. Funkcjonalny furgon PROACE
można nabyć nawet za 64 900 zł netto. Najbardziej atrakcyjne rabaty
wynoszą 30 000 zł. Dostępne korzyści obejmują zarówno obniżki cen
samochodów, jak i akcesoriów.
Auta miejskie
Nowa Toyota AYGO po faceliftingu po raz pierwszy jest dostępna w
cenie od 36 300 zł za wersję „x” z pakietem Comfort, wyposażoną m.in.
w klimatyzację i system audio. Maksymalny rabat na ten model wynosi
9750 zł. Możliwy jest także zakup kół zimowych z aluminiowymi
obręczami w promocyjnej cenie 3 160 zł lub ze stalowymi za 1450 zł.
Yaris kosztuje teraz od 39 000 zł, a upusty na miejską Toyotę sięgają
9 150 zł. Ceny za hybrydowego Yarisa Active o mocy 100 KM wynoszą
od 64 400 zł.
Samochody kompaktowe i średniej wielkości
Oferta wyprzedażowa na kompaktowe Toyoty pozwala zakupić
podstawową wersję Aurisa i Corolli z silnikiem 1,33 l o około 10 000 zł
taniej. Auris Hatchback Active kosztuje od 58 900 zł, zaś Corolla Active
od 60 900 zł. Ze względu na ograniczoną pulę ich dostępność w tej
ofercie należy sprawdzać bezpośrednio u dilerów.
Rabaty na pozostałe wersje sięgają od 4 000 zł do 12 200 zł w
przypadku Aurisa i od 6 000 zł do 12 200 zł dla Corolli. Na hybrydowego
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Aurisa w podstawowej wersji Active trzeba wydać od 84 400 zł, o
4 000 zł mniej niż dotychczas.
Toyota Avensis jest objęta rabatami w wysokości od 18 000 do niemal
25 000 zł. Ceny auta rozpoczynają się od 72 900 zł. Obniżki obejmują
także dodatkowe pakiety, w tym system multimedialny z nawigacją
Toyota Touch 2 with GO za 1 900 zł oraz kompletne koła zimowe 17’’ w
cenie 6 150 zł.
Crossovery i SUV-y
Toyota C-HR objęta wyprzedażą to bogato wyposażony crossover w
wersjach Premium, Prestige i Selection, zarówno z napędem
hybrydowym, jak i silnikiem 1.2 Turbo. Rabaty na ten model mogą
wynieść 15 400 zł. Toyota C-HR Premium z systemem multimedialnym
Toyota Touch 2, kamerą cofania, 17-calowymi felgami aluminiowymi i
dwustrefową klimatyzacją automatyczną kosztuje 83 900 zł. Specjalna
oferta na koła zimowe z 18-calowymi obręczami aluminiowymi w cenie
7 060 zł przynosi dodatkową korzyść 3840 zł.
Przy zakupie Toyoty RAV4 można zaoszczędzić do 21 200 zł. Średniej
wielkości SUV jest dostępny od 99 900 zł, zaś wersja hybrydowa od
130 900 zł za wersję Premium. Obniżki dotyczą także niektórych
elementów dodatkowego wyposażenia, w tym skórzanej tapicerki, kół
zimowych czy nawigacji.
Auta terenowe i vany
Land Cruiser w wersji Prado kosztuje od 209 000 zł. Rabaty na
terenową Toyotę wynoszą do 18 000 zł. Rabaty na Hiluxa mogą sięgnąć
8 200 zł.
Toyota PROACE, przestronny van o ładowności do 1400 kg, kosztuje
teraz od 64 900 zł netto za wersję nadwozia Furgon Compact. Upusty
sięgają od 19 000 do 23 000 zł netto. Oferta wyprzedażowa obejmuje
także osobowego vana PROACE VERSO w odmianie nadwozia Medium i
Long. Ceny za wersję Medium o długości 4,9 m rozpoczynają się od
134 200 zł, a rabaty wynoszą od 25 000 do 30 000 zł. Dodatkowe
korzyści to m.in. gwarancja PRO na 3 lata lub aż 1 milion km przebiegu
oraz promocja na wybrane zabudowy przestrzeni ładunkowej modelu
PROACE Furgon.
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