HĽADÁTE
SPOĽAHLIVOSŤ?
VYBERTE SI TOYOTU!

Ponuka je platná do 31. 12. 2018
a na limitovaný počet vozidiel.

Toyota:

najlepšia značka
na svete
Toyota predstavuje najlepšie rozhodnutie, aké môžete pri výbere vozidla urobiť. Prečo?
Žiadna iná automobilová značka na svete nie je ovenčená toľkými titulmi, ani tak spoľahlivá, ako Toyota.

NÍZKE NÁKLADY

Vozidlá Toyota sa vyznačujú nízkymi
Celkovými nákladmi na prevádzku
(TCO). Obstarávacia cena automobilu
je totiž len jedným z mnohých
nákladov spojených s vlastníctvom
automobilu – patria sem okrem
iného pohonné hmoty, servis,
poistenie či strata hodnoty vozidla.

FUNKČNOSŤ

Toyota dokonale využíva
každý centimeter vozidla.
Napríklad batožinový priestor
Aurisu Touring Sports Kombi ponúka
celých 1 685 litrov a ergonomický
interiér SUV RAV4 je plný
inteligentných priečinkov.

NÍZKA AMORTIZÁCIA

Zostatková hodnota vozidiel
Toyota patrí medzi tie najvyššie
spomedzi automobilových
značiek – a to napríklad vďaka ich
bezporuchovosti, materiálom najvyššej
kvality či inováciám, ktorými je Toyota
preslávená. Predaj vášho firemného
vozidla bude preto výhodný
aj po rokoch.

VŠESTRANNOSŤ

V súčasnej dobe Toyota ponúka
16 modelov, mestskými vozidlami
počínajúc, dodávkami končiac,
vrátane 7 modelov vybavených plne
hybridným pohonom. Každý si medzi
nimi nájde ideálne riešenie pre
svoj biznis.
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ROKY

FINANCOVANIE

Vďaka širokej škále pružných
možností financovania je pre
Toyotu jednoduché Vám predložiť
vždy takú ponuku, ktorá najlepšie
zodpovedá vašim potrebám.

ZÁRUKA

Trojročná záruka z výroby
poskytuje istotu skutočne
príjemnej jazdy s Toyotou.
V ponuke máme aj doplnkové
záruky, ktoré ochrannú
lehotu predĺžia.

TECHNOLÓGIE

Počnúc Hybridnou technológiou,
s ktorou Toyota prišla na trh
už pred 20 rokmi, počas ktorých
sa predalo viac než 10 miliónov
vozidiel s týmto pohonom,
cez revolučné bezpečnostné systémy
až po vodíkové auto Toyota Mirai.
Toyota je jednoducho investíciou
presahujúcou súčasnosť.

BEZPEČNOSŤ

Systém aktívnej bezpečnosti
Toyota Safety Sense
funguje takmer ako ďalší
pár očí – monitoruje okolie
a minimalizuje riziko kolízie.
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ROKOV

HYBRIDNÁ GARANCIA

Na súčasti hybridnej sústavy
sa vzťahuje záruka výrobcu v dĺžke
5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho,
čo uplynie skôr). Navyše, za podmienky
pravidelného servisovania vozidla
u autorizovaného partnera, môže byť
záruka na akumulátor predĺžená
až na 10 rokov.

HĽADÁTE
SPOĽAHLIVOSŤ?
VYBERTE SI TOYOTU!
Vozidlá Toyota opäť na čele v štatistikách spoľahlivosti.
Štatistika nezávislého nemeckého výskumného inštitútu TÜV Report 2016 hodnotí výsledky
predpísaných povinných technických kontrol vozidiel už od roku 1973. Údaje vychádzajú z takmer
9 mil. prehliadok vykonaných odborníkmi spoločnosti TÜV medzi júlom 2014 a júnom 2015.
Údaje zo staníc a dielní technických kontrol v Nemecku boli starostlivo vyhodnotené a výsledky
detailne informujú o poruchách a úžitkovej hodnote, a zároveň poukazujú na slabé miesta
233 modelov osobných vozidiel.
Pre umiestnenie na popredných miestach v správe TÜV Report je najlepším receptom kvalita.
Z prehľadu je zrejmé, že vozidlá Toyota opäť patria medzi tie najspoľahlivejšie. Ich umiestnenie
v štatistike TÜV jasne dokladá kvalitu a dlhú životnosť týchto vozidiel.

Až 14 modelov Toyota – viac než ktorejkoľvek inej značky – sa umiestnilo v prvej desiatke
najspoľahlivejších modelov naprieč jednotlivými vekovými kategóriami.
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Toyota

Mercedes

Audi

Mazda

Porsche

Najhodnotnejšia značka na svete
Už 13 rokov nemá žiadna automobilová značka
vyššiu hodnotu ako Toyota.

VW

2

2

Opel

BMW

1.

Mercedes

Toyota

Hodnota
43 490 mld $

Hodnota

53 580 mld $

3.
BMW

Hodnota
41 535 mld $

Najhodnotnejšie automobilové značky podľa správy Best Global Brands 2016 (Interbrand)

1

Ford

Honda

Toyota je v čele najinovatívnejších
firiem na svete
Vďaka vyspelej technológii môžeme vyrábať ešte
lepšie autá.
Poradie v rebríčku

2.

1

Značka

1.

Apple

2.

Google

3.

Tesla Motors

4.

Microsoft Corp

5.

Amazon

6.

Netflix

7.

Samsung Group

8.

Toyota

Najinovatívnejšie značky v rebríčku zostavenom The Boston Consulting Group 2016

Toyota AYGO

Aygo x s paketom Comfort

Aygo x‑play s paketom Style

Prvky výbavy:

Prvky výbavy:

• LED svetlá pre denné svietenie

• manuálna klimatizácia

• LED zadné svetlá

• LED svetlá denného svietenia

• predné svetlomety projektorové

• centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním

• 14" oceľové disky kolies s ozdobnými krytmi

• elektricky ovládané predné okná

• látkové čalúnenie

• elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá

• manuálna klimatizácia

• audiosystém s rádiom, USB, Aux‑in, Bluetooth®
hands‑free

• 2 reproduktory

• multifunkčný kožený volant

• audio sústava s displejom

• Toyota x‑touch – farebná dotyková obrazovka (7")

• vstup Aux‑in

• hmlové svetlá

• port USB

• 15" zliatinové disky kolies,
• zadná parkovacia kamera
• zatmavené zadné okná

Vzorová kalkulácia:

Vzorová kalkulácia:
1,0 VVT‑i (72 k)
5 M/T benzín

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business

7 908 €
-8%

Cena pre firemného zákazníka bez DPH

7 275 €

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business
Cena pre firemného zákazníka bez DPH

Informácie o zľavách na ostatné výbavy získate u autorizovaných partnerov Toyota.

1,0 VVT‑i (72 k)
5 M/T benzín
9 158 €
-8%
8 425 €

Toyota YARIS

Yaris Active City

Yaris Hybrid Active Trend Y20

Prvky výbavy:

Prvky výbavy:

• halogénové predné svetlomety

• 15" zliatinové disky kolies, zatmavené zadné bočné
okná a zadné okno

• predné hmlové svetlá

• predné halogénové svetlomety projektorové

• zadná parkovacia kamera
• klimatizácia manuálna

• predné hmlové svetlá

• multimediálny systém Toyota Touch®2, USB, Aux‑in,
Bluetooth® hands‑free

• zadná parkovacia kamera
• automatická dvojzónová

• kožený multifunkčný volant, tempomat

• tempomat, multifunkčný kožený volant,
farebný TFT displej, senzor dažďa

• multifunkčný volant
• balík bezpečnostných prvkov Toyota Safety Sense
• elektricky ovládané predné okná

• multimediálny systém Toyota Touch®2, USB, Aux‑in,
Bluetooth® hands‑free
• balík bezpečnostných prvkov Toyota Safety Sense

• vyhrievané spätné zrkadlá
• stierače predného okna so senzorom dažďa
• 7 airbagov
• rezervné koleso

• automatická prevodovka, štartovanie tlačidlom
• predná mriežka, bočné lišty, spätné zrkadlá a rámčeky
hmlových svetiel v sivej popolavej farbe
• interiérové detaily v saténovom chrómovom
prevedení, logo Y20 na prístrojovej doske a sedadlách
• rezervné koleso

Vzorová kalkulácia:

Vzorová kalkulácia:
1,5 VVT‑iE (111 k)
6 M/T benzín

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business

10 533 €
-8%

Cena pre firemného zákazníka bez DPH

9 690 €

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business
Cena pre firemného zákazníka bez DPH

Informácie o zľavách na ostatné výbavy získate u autorizovaných partnerov Toyota.

1,5 VVT‑iE (111 k)
6 M/T benzín
13 700 €
-3%
13 289 €

Toyota AURIS

Auris Active Trend

Auris Hybrid Active Trend+

Prvky výbavy:

Prvky výbavy:

• 16" zliatinové disky kolies, zatmavené zadné bočné
okná a zadné okno

• 17" zliatinové disky kolies, zatmavené zadné bočné
okná a zadné okno

• automatická klimatizácia, vyhrievanie predných sedadiel

• automatická klimatizácia, vyhrievanie predných sedadiel

• Bi‑halogénové projektorové svetlomety. LED svetlá
denného svietenia, predné hmlové svetlá, senzor šera

• Bi‑LED predné svetlomety, LED svetlá denného svietenia,
predné hmlové svetlá, senzor šera

• zadná parkovacia kamera, parkovacie senzory vpredu
a vzadu, inteligentný parkovací asistent

• zadná parkovacia kamera, parkovacie senzory vpredu
a vzadu, inteligentný parkovací asistent

• balík bezpečnostných prvkov Toyota Safety Sense

• balík bezpečnostných prvkov Toyota Safety Sense

• tempomat, multifunkčný kožený volant,
predná lakťová opierka, senzor dažďa

• tempomat, multifunkčný kožený volant,
predná lakťová opierka, senzor dažďa

• multimediálny systém Toyota Touch®2, USB, Aux‑in,
Bluetooth® hands‑free

• multimediálny systém Toyota Touch®2, USB, Aux‑in,
Bluetooth® hands‑free

• súprava na opravu pneumatík

• súprava na opravu pneumatík

• automatická prevodovka, štartovanie tlačidlom

• automatická prevodovka, štartovanie tlačidlom

Vzorová kalkulácia:

Vzorová kalkulácia:

Motorizácia

1,6 Valvematic
(132 k)
6 M/T benzín

Motorizácia

1,8 Hybrid
(136 k) e‑CVT

Karoséria

Touring Sports

Karoséria

Touring Sports

Štandardná cena bez DPH

16 742 €

Štandardná cena bez DPH

20 992 €

Bonus Business

- 15,5 %

Bonus Business

- 13,5 %

Cena pre firemného zákazníka bez DPH

14 147 €

Cena pre firemného zákazníka bez DPH

18 158 €

Informácie o zľavách na ostatné výbavy získate u autorizovaných partnerov Toyota.

Toyota C‑HR

C‑HR Active Seats

C‑HR Hybrid Executive LED

Prvky výbavy:

Prvky výbavy:

• 17" zliatinové disky kolies

• automatická prevodovka, Smart Entry & Start

• automatická dvojzónová klimatizácia,
vyhrievanie predných sedadiel

• 18" zliatinové disky kolies, zatmavené zadné bočné
okná a zadné okno

• zadná parkovacia kamera

• automatická dvojzónová klimatizácia s technológiou
NANOE, vyhrievanie predných sedadiel,
vyhrievanie volantu

• projektorové predné svetlomety, predné hmlové svetlá,
senzor šera
• adaptívny tempomat
• balík bezpečnostných prvkov Toyota Safety Sense
• multimediálny systém Toyota Touch®2, USB, Aux‑in,
Bluetooth® hands‑free
• multifunkčný kožený volant, predná lakťová opierka,
senzor dažďa

• zadná parkovacia kamera, inteligentný parkovací asistent
• LED predné svetlomety, LED hmlové svetlá, predné
hmlové svetlá, sekvenčné smerové svetlá, senzor šera
• adaptívny tempomat
• balík bezpečnostných prvkov Toyota Safety Sense
• multimediálny systém Toyota Touch®2, USB, Aux‑in,
Bluetooth® hands‑free
• multifunkčný kožený volant, predná lakťová opierka,
senzor dažďa

Vzorová kalkulácia:

Vzorová kalkulácia:
1,2 Turbo (116 k)
6 M/T FWD benzín

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business

17 908 €
-8%

Cena pre firemného zákazníka bez DPH

16 475 €

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business
Cena pre firemného zákazníka bez DPH

Informácie o zľavách na ostatné výbavy získate u autorizovaných partnerov Toyota.

1,8 Hybrid (122 k)
e‑CVT FWD hybrid
23 867 €
-8%
21 958 €

Toyota COROLLA

Corolla Comfort
Prvky výbavy:
• Vyhrievané predné sedadlá

• Senzor šera (ALC) – automatická aktivácia svetiel

• Zadná parkovacia kamera

• Systém oneskoreného zhasnutia svetiel (FMH)

• Predné a zadné parkovacie senzory

• Multiinformačný TFT displej – farebný 4,2"

• LED svetlá denného svietenia

• Tempomat

• Predné hmlové svetlá

• Spätné zrkadlá – elektricky ovládané, vyhrievané,
s integrovanými smerovými svetlami

• Zadné kombinované svetlá LED

• Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

• Bezpečnostný balík Toyta Safety Sense:

• 7 airbagov (predné, bočné, hlavové, kolenný)

• Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
• Systém upozornenia na opustenie jazdného pruhu (LDA)
• Rozpoznávanie dopravných značiek (RSA)

• Uchytenie detskej sedačky ISOFIX
• Elektricky ovládané predné a zadné okná
• Predná a zadná lakťová opierka

• Automatické diaľkové svetlá (AHB)

• Elektrická zásuvka 12 V vpredu a vzadu

• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)

Vzorová kalkulácia:
1,6 Valvematic
(132 k)
6 M/T benzín

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business

15 742 €
- 15 %

Cena pre firemného zákazníka bez DPH

13 381 €

Informácie o zľavách na ostatné výbavy získate u autorizovaných partnerov Toyota.

Toyota RAV4

RAV4 Active Style AWD benzín

RAV4 Hybrid Active Style FWD

Prvky výbavy:

Prvky výbavy:

• Smart Entry & Start

• automatická prevodovka

• 18" zliatinové disky kolies, zatmavené zadné bočné
okná a zadné okno

• Smart Entry & Start

• automatická dvojzónová klimatizácia
• Bi‑LED predné svetlomety, predné hmlové svetlá,
senzor šera
• zadná parkovacia kamera, parkovacie senzory vpredu
a vzadu

• 18" zliatinové disky kolies, zatmavené zadné bočné
okná a zadné okno
• automatická dvojzónová klimatizácia
• Bi‑LED predné svetlomety, predné hmlové svetlá,
senzor šera

• adaptívny tempomat

• zadná parkovacia kamera, parkovacie senzory vpredu
a vzadu

• balík bezpečnostných prvkov Toyota Safety Sense

• adaptívny tempomat

• multimediálny systém Toyota Touch®2, USB, Aux‑in,
Bluetooth® hands‑free

• balík bezpečnostných prvkov Toyota Safety Sense

• multifunkčný kožený volant, predná lakťová opierka,
senzor dažďa
• elektrické otváranie dverí batožinového priestoru
so senzorom na pohyb nohy

• multimediálny systém Toyota Touch®2, USB, Aux‑in,
Bluetooth® hands‑free
• multifunkčný kožený volant, predná lakťová opierka,
senzor dažďa
• elektrické otváranie dverí batožinového priestoru
so senzorom na pohyb nohy

Vzorová kalkulácia:

Vzorová kalkulácia:
2,0 Valvematic
6 M/T AWD benzín

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business

25 333 €
- 11 %

Cena pre firemného zákazníka bez DPH

22 547 €

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business
Cena pre firemného zákazníka bez DPH

Informácie o zľavách na ostatné výbavy získate u autorizovaných partnerov Toyota.

2,5 Hybrid (197 k)
e‑CVT FWD hybrid
27 417 €
- 12 %
24 127 €

Toyota HILUX

Toyota LAND CRUISER

Hilux Double Cab Active

Land Cruiser Active Trend

Prvky výbavy:

Prvky výbavy:

• H2/H4/L4, uzávierka zadného diferenciálu

• Systém audio JBL so 14 reproduktormi

• nosnosť 1 040 kg a príves do 3,5 t, svetlá výška 225 mm,
brodivosť 70 cm

• Navigácia Toyota Touch® 2 Go s rozšírenými funkciami

• vrstvené čelné sklo

• Automatická 2‑zónová klimatizácia

• zadná parkovacia kamera
• automatická klimatizácia, klimatizovaná predná
schránka, vyhrievanie predných sedadiel
• halogénové predné svetlomety s ostrekovačmi,
predné hmlové svetlá, senzor šera

• Kožené čalúnenie sedadiel (čierne alebo béžové)
• Adaptívny tempomat
• 8" dotyková obrazovka
• Vonkajšie spätné zrkadlá s kamerami pre sledovanie
okolia a s BSM

• zliatinové disky kolies, zatmavené zadné bočné okná
a zadné okno

Pokročilé Off‑Road Systémy

• tempomat

• Crawl Control – automatický systém pre jazdu v teréne

• multimediálny systém Toyota Touch®2, USB, Aux‑in,
Bluetooth® hands‑free

• Multi‑terrain Select – výber typu povrchu –
prispôsobenie trakcie typu zvoleného povrchu

• multifunkčný kožený volant, predná lakťová opierka,
farebný TFT displej

• Multi‑terrain ABS – protiblokovací brzdový systém

• ABS, SBD, BA, VSC, A‑TRC, TSC, HAC, DAC

• Panoramatický monitor PVM

• KDSS – kineticko‑dynamický systém pruženia
• Multiterénny monitor MTM – prenášajúci 360° obraz
okolo vozidla
Vzorová kalkulácia:

Vzorová kalkulácia:
2,4 D‑4D (150 k)
6 M/T (4×4),
diesel

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business

28 330 €
-5%

Cena pre firemného zákazníka bez DPH

26 914 €

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business
Cena pre firemného zákazníka bez DPH

Informácie o zľavách na ostatné výbavy získate u autorizovaných partnerov Toyota.

2,8 D‑4D (177 k)
6 A/T (4×4), diesel
54 075 €
- 10 %
48 668 €

Toyota PROACE VERSO

Toyota PROACE VAN

Predĺžená záruka Toyota Extracare Plus
5 rokov / 1 000 000 km
v cene vozidla

Viac informácií nájdete na www.toyota.sk

Proace Verso Shuttle L1, 5 miest (voliteľne 6–9)

Proace Van L1 Active

Prvky výbavy:

Prvky výbavy:

• Halogénové predné svetlomety

• 3‑miestne, posuvné dvere na pravej strane,
zadné krídlové dvere

• Predné hmlové svetlomety
• Kontrola stability vozidla (ESC), systémy ABS,
VSC a BA
• Tempomat a obmedzovač rýchlosti
• Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
• Senzor dažďa (automatická aktivácia stieračov)
• Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)
• Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)
• Elektricky ovládané okná v 1. rade s automatickou
funkciou zatvárania
• Čelné sklo akustické (pohlcujúce hluk)
• Vonkajšie spätné zrkadlá – elektricky ovládané
a vyhrievané
• Nárazníky predné a zadné lakované vo farbe karosérie

• užitočné zaťaženie 1 000 kg, objem nákladového
priestoru 5,3 – 5,8 m3 (3 europalety)
• konštrukčný otvor v prepážke na pravej strane
umožňujúci prepravu dlhých predmetov (+116 cm)
• manuálna klimatizácia
• výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča s lakťovou
a bedrovou opierkou
• elektricky ovládané predné okná, elektricky ovládané
a vyhrievané spätné zrkadlá
• plnohodnotné rezervné koleso
• Start & Stop systém
• tempomat, centrálne zamykanie, akustické čelné sklo
• rádio diaľkovo ovládané, USB, Bluetooth® hands‑free,
4 reproduktory
• ABS, VSC, BA, HAC
• modulačný systém smart cargo

Vzorová kalkulácia:

Vzorová kalkulácia:
1,5 D‑4D 120
6 M/T, diesel

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business

20 583 €
-6%

Cena pre firemného zákazníka bez DPH

19 348 €

Motorizácia
Štandardná cena bez DPH
Bonus Business
Cena pre firemného zákazníka bez DPH

Informácie o zľavách na ostatné výbavy získate u autorizovaných partnerov Toyota.

1,6 D‑4D (115 k)
6 M/T S&S SCR
diesel
17 165 €
-4%
16 478 €

Žilina
Poprad

Prešov

Trenčín
Horná Streda

Banská Bystrica

Košice

Zvolen

Trnava
Nitra
Bratislava

Komárno

Váš autorizovaný predajca

www.toyota.sk/business-plus

Kontaktné údaje autorizovaných predajcov nájdete na www.toyota.sk

www.facebook.com/ToyotaSK
Staňte sa naším fanúšikom na Facebooku!

Ponuka uvedená v tomto materiáli je platná do 31. decembra 2018 alebo do vypredania. Zobrazenie vozidiel je len ilustratívne. Všetky dáta, údaje a zobrazenia sú určené len na informačné účely a táto prezentácia nie
je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Údaje o spotrebe pohonných látok a o emisiách CO₂ zodpovedajú záverom meraní podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK. Ponuka platí pre
podnikateľské subjekty.
Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota.
Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B. IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765

