Toyota Hilux

2,8 DC 6M/T 4x4 ACTIVE

1 015 990 Kč
839 661 Kč bez DPH

Využijte výhodné ﬁnancování Toyota Financial Services . Na tento vůz lze využít značkové ﬁnanční produkty Toyota. Kontaktujte svého autorizovaného prodejce,
který Vám připraví konkrétní nabídku. Sjednat můžete ﬂexibilní úvěr Toyota Kredit, povinné ručení i havarijní pojištění s širokým výběrem krytí. Přejeme Vám
spoustu šťastných kilometrů s Vaším vozem Toyota.
Tento dokument má čistě informativní charakter a neslouží jako podklad k vypracování kupní smlouvy či smlouvy o financování vozu.

ADRESA NABÍDKY
https://proverenevozy.toyota.cz/nabidka/toyota-hilux/2496

DATUM VYTVOŘENÍ
01:33 19.05.2022

VÝBAVA
6 rychlostních stupňů, 7x airbag, ABS, airbag řidiče,
Android Auto, Apple CarPlay, asistent jízdy v jízdním
pruhu, asistent rozjezdu do kopce (HSA), aut. klimatizace,
aut. uzávěrka diferenciálu, aut. zabrždění v kopci,
autorádio, AUX, bluetooth, brzdový asistent, centrál
dálkový, Centrální zamykání, deaktivace airbagu
spolujezdce, denní svícení, digitální příjem rádia (DAB),
dojezdové rezervní kolo, el. okna, el. startér, el. zrcátka,
hands free, imobilizér, Isofix, klimatizovaná přihrádka, LED
denní svícení, litá kola, manuální převodovka, mlhovky,
Multifunkční volant, nastavitelný volant, nouzové brzdění
(PEBS), otáčkoměr, palubní počítač, Parkovací kamera,
plní 'EURO VI', Pohon 4x4, polohovací sedadla, posilovač
řízení, přední světla LED, protiprokluzový systém kol
(ASR), regulace rychlosti při jízdě ze svahu, stabilizace
podvozku (ESP), Tažné zařízení, Tempomat, USB, uzávěrka
diferenciálu, venkovní teploměr, vyhřívaná sedadla,
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, výsuvné opěrky hlav,
zadní světla LED, závěsné zařízení

CHARAKTERISTIKA VOZIDLA
OBJEM

VÝKON

DATUM PRVNÍ REG.

BARVA KAROSERIE

PALIVO

POČET DVEŘÍ/MÍST

NAJETO

PŘEVODOVKA

2 800 cm3

KONTAKT
Karolína Novotná
Asistentka prodeje nových vozů



+420 727 952 855, +420 727 952 85
5



prod-toy.p14@emilfrey.cz

Diesel

1 km

204 k

Zelená metalická

4/5

Manuální

SYSTÉMOVÉ Č.

#02496

AUTORIZOVANÝ PARTNER
Emil Frey s.r.o., pobočka Černý Most nové a
předváděcí vozy
Praha 9 - Černý Most, Skorkovská 1530



www.emilfrey.cz



+420 727 952 855



prod-toy.p14@emilfrey.cz



Po - Pá: 9:00 - 17:00
So: zavřeno
Ne: zavřeno
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