Toyota Avensis

AVENSIS 2.2 D-4D Sol

1 750 000 Ft
A jármű jellemzői

Toyota Plus

Térfogat cm 3

2231

Lóerő LE

Gyártási év

2009

Karosszéria Színe

Az első reg. dátuma
Az üzemanyag típusa
Futott km

150
Ezüst metálfényezés
4/5

Ajtók/helyek száma
Dízel
295 000

Sebességváltó.

Manuális

Rendszerszám

#01220

KAPCSOLAT A
TANÁCSADÓVAL
Road Service Kft.

VIN

+36 (59) 500-050
karcag@roadservice.hu

Extra felszereltségek

MÁRKAKERESKEDŐ

Biztonság

Road Service Kft.

ASR (kipörgésgátló), Szervokormány, Utasoldali légzsák, Vezetőoldali légzsák

Más
30%-tól elvihető, 6 hangszóró, ABS (blokkolásgátló), állítható kormány, CD-s autórádió, centrálzár,
digitális kétzónás klíma, elektromos ablak elöl, elektromos ablak hátul, elektromos tükör, esőszenzor,
fedélzeti komputer, függönylégzsák, fűthető tükör, fűthető ülés, indításgátló (immobiliser), ISOFIX
rendszer, ködlámpa, könnyűfém felni, Magyarországon újonnan üzembe helyezett, manuális (6 fokozatú)
sebességváltó, multifunkciós kormánykerék, szervizkönyv, színezett üveg, tempomat, térdlégzsák,
tolatóradar, ülésmagasság állítás

Karcag, Gyarmati u. hrsz. 01120/2.
tel.: +36 (59) 500-050
email: karcag@roadservice.hu
www: www.roadservice.hu

A ﬁnanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású (referencia kamatláb 1 hónapos BUBOR) zártvégű pénzügyi
lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes. Classic lízing ﬁnanszírozás
feltételei - önerő: minimum 20%, futamidő: 12-84 hónap, minimum ﬁnanszírozott összeg: 800 000 Ft. A gépjármű ára mellett feltüntetett
alapértelmezett havi részlet minden esetben 50% kezdő részlet és 60 hónapos futamidő ﬁgyelembe vételével került kiszámításra és
megjelenítésre. Ettől eltérő értékekkel a ﬁnanszírozási kalkulátorban tud kalkulációt készíteni. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés
ügyfél által, az első ﬁzetési ütem időpontjában ﬁzetendő összege: 7.000 Ft. A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve
hatályos jogszabályok ﬁgyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a ﬁnanszírozás
kamatkockázatát. A casco biztosítás díja előre nem ismert, így azt a THM nem tartalmazza. A tájékoztató nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti
ajánlattételnek, és az abban foglaltakat a Toyota Pénzügyi Zrt. külön tájékoztatás nélkül is visszavonhatja. A Toyota Pénzügyi Zrt. mindenkor
hatályos Általános Szerződési Feltételei, Üzletszabályzata, és Hirdetménye elérhetőek a toyotahitel.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljeskörű,
további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.

