
Ismerje meg a legújabb ajánlatainkat
KEDVEZMÉNYES AJÁNLATOK 

RENDELJE MEG ÚJ AUTÓJÁVAL EGY 
IDŐBEN A TÉLI SZERELT KEREKEKET, 

ÉS ÉLVEZZE 3 ÉVEN ÁT A GUMIABRONCS 
BIZTOSÍTÁS ELŐNYEIT!

SEDAN
2019 MODELLÉV

ÚJ

TOYOTA RESTART 
AJÁNLAT:2

már 5 390 000 Ft‑tól

akár 1 400 000 Ft árelőnnyel

ÚJ TOYOTA EASY FINANSZÍROZÁSI 
AJÁNLATUNK RÉSZLETEIRŐL 

KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJÖN 
MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN!

EGYES FELSZERELTSÉGEK 
KORLÁTOZOTTAN ELÉRHETŐEK, 

KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJÖN 
MÁRKAKERESKEDÉSEINKBEN!

KIZÁRÓLAG A

KÉSZLET EREJÉIG
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KIZÁRÓLAG A

KÉSZLET EREJÉIG

KIZÁRÓLAG A

KÉSZLET EREJÉIG

ALAPFELSZERELTSÉG 

Ismerje meg a felszereltségeket!

Comfort Tech 
Az alapfelszereltség néhány tétele

– 17" könnyűfém keréktárcsák 225/45 R17 gumiabronccsal
– LED fényszórók
– Színes TFT multiinformációs kijelző (7")
– Első és hátsó parkolásérzékelők
– Intelligens nyitási és indítási rendszer

– Elektromosan behajtható külső tükrök
– Fűthető első ülések és szélső ülések hátul
– Fűtött kormánykerék
– Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon
– Szövet ülésborítás bőr betétekkel

– 16" könnyűfém keréktárcsák 205/55 R16 gumiabronccsal
– Első LED ködfényszóró
– Toyota Touch® MM17 színes érintőképernyővel (8")
– Tolatókamera
– Automata kétzónás légkondicionáló
– Bőr borítású kormánykerék és sebváltógomb

– Krómozott külső dekorációs elemek
– Színes TFT multiinformációs kijelző (7”)
– Digitális sebességmérő
– Első és hátsó parkolásérzékelők
– Fűthető első ülések
– Csomagtértálca

Executive 
Az alapfelszereltség néhány tétele

* Gyalogosfelismerés éjjel‑nappal, kerékpáros felismerés nappal.

Lista ár: 7 020 000 Ft‑tól

Kedvezmény: 1 400 000 Ft

Kedvezményes ár 5 620 000 Ft-tól

Lista ár: 8 090 000 Ft‑tól

Kedvezmény: 1 400 000 Ft

Kedvezményes ár 6 690 000 Ft-tól
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ELŐNYÖK 

Business
1.6 Valvematic 132 LE benzines 6 M/T

Miért remek ajánlat a Toyota Corolla Sedan?

Stílus
Az első ködfényszórók még az éjszakai 
forgalomban is azonnal felismerhetővé 
teszik a Corollát.

21

3

Kényelem
Ez a felszereltség a kényelmi funkciók 
legjobb kombinációját kínálja. Széria az 
automata légkondicionáló, tolatókamera, 
intelligens adaptív, radaros sebességtartó 
automatika és a fűthető első ülések.

Innovatív technológiák
A műszerek között látható 7 colos színes multiinformációs kijelző és a középkonzolon 
elhelyezett 8 colos központi érintőképernyő rendkívül sokféle hasznos információval 
látja el a vezetőt. Az ütközést megelőző biztonsági rendszer immár éjjel is felismeri 
az autó elé lépő gyalogosokat, és ha kell, automatikusan fékez. További jó hír, 
hogy a berendezés nappali fénynél a kerékpárosokat is képes azonosítani.

Érdekli ez a változat?
Kérjük, lépjen kapcsolatba 
márkakereskedőjével!

Ha valami mást keres, ismerje meg 
a többi modellváltozatot, és válasszon 

olyan Corollát, ami tökéletesen 
megfelel az Ön igényeinek.

A LEGJOBB

A JÁ N L AT

AJÁNLATUNK 

Ismerje meg készletünk legnépszerűbb változatát!

1.

GARANCIA
– Minden új Toyotára 3 év vagy 

100 000 km garancia érvényes.
– Minden új Toyotára 12 éven át érvényes 

a karosszéria átrozsdásodására 
nyújtott garancia.

2.

BIZTONSÁG
– Magabiztosabb vezetési élmény 

a Toyota Safety Sense aktív 
biztonsági rendszernek köszönhetően.

– 7 légzsák 
az alapfelszereltség részeként: 
Vezető, utas oldali, elöl, hátul illetve 
függönylégzsákkal és térdlégzsák 
a vezető oldalán.

3.

HYBRID
 – Költséghatékony és kifinomult 

működésével a forradalmi 
hibrid hajtás kellemes 
vezethetőséget biztosít.

– Toyota Hybrid hajtás 
népszerűsége töretlen: 1997‑es 
bemutatása óta, több mint 12 millió 
hibrid autó talált gazdára.

4.

MEGJELENÉS 
ÉS TECHNOLÓGIA
– Megújult külső formavilága és LED 

fényszórói modern presztízst 
sugárzó megjelenést adnak.

– Prémium kidolgozású utastér 
számos kényelmi szolgáltatást nyújt: 
vezeték nélküli telefontöltő, 8 colos 
multimédiás érintőképernyő és 7 colos 
információs kijelző tartozik hozzá.

5.

LEGENDÁS MINŐSÉG
– Hosszú évek óta a világ 
legnépszerűbb autója: 1966‑os 
bemutatása óta a Corollából összesen 
több mint 46 millió talált gazdára 
a világ több mint 150 országában. 
A Corolla név egyet jelent a minőséggel, 
megbízhatósággal, értékállósággal.

Válogasson készleten lévő 
Corolla Sedan modelljeinkből!

Toyota RESTART ajánlat:

6 935 000 Ft
Kedvezményes ár:

5 535 000 Ft2
Kezdő részlet: 2 767 500 Ft

Futamidő: 60 hónap

THM: 5,9%

Törlesztő részlet 1‑6. hónapig: 0 Ft/hó

Törlesztő részlet 7‑60. hónapig: 59 820 Ft/hó
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Kedvezményes Értékőr finanszírozási ajánlat:
Új Toyota Corolla Sedan Comfort Tech benzines változatban havi 90 020 Ft‑tól, 5,9% THM‑mel.

Személyre szabott finanszírozási 
ajánlatunkért lépjen kapcsolatba 

helyi Toyota márkakereskedésével!

ÁRAK 

Tekintse meg árlistánkat! (Ft)
Az árlista 2020. május 15-től érvényes a készlet erejéig.

Sedan Business Comfort Comfort Tech
Comfort 

Style Tech Executive

1.6 Valvematic Dual VVT‑i 132 LE 6 M/T benzines
 6 790 000 

5 390 000 –  7 020 000 
5 620 000

7 530 000 
6 130 000

 8 090 000 
6 690 000

1.6 Valvematic Dual VVT‑i 132 LE Multidrive S benzines – – – –  8 565 000 
7 165 000

M/T = kéziváltó

FINANSZÍROZÁS 

Válasszon a remek finanszírozási lehetőségek közül!

Világos szövet ülésborítás (FB00)
A képeken Executive felszereltség látható.

Fekete szövet ülésborítás (FB20)

KAROSSZÉRIA SZÍNEK 

Válassza ki kedvenc színét!

ÜLÉSBORÍTÁS ÉS BELSŐ DEKORÁCIÓS ELEMEK 

Válassza ki kedvenc színét!

209 Éjfekete*
145 000 Ft

4W9 kávébarna* 
145 000 Ft

1K0 Higanyezüst*
145 000 Ft

040 Hófehér
felár nélkül

1F7 Ultraezüst*
145 000 Ft

1K3 Szürkéskék metál* 
145 000 Ft

* Metálfényezés.   ** Gyöngyház fényezés.
A korlátozott darabszámú készlet miatt nem minden szín és beltér kombináció érhető el. Érdeklődjön a Toyota márkakereskedőknél a konkrét választékról.
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CSOMAGOK 

TECH CSOMAG
420 000 Ft

STYLE CSOMAG
580 000 Ft

választható a Comfort felszereltséghez

választható a Comfort felszereltséghez

– 17" könnyűfém keréktárcsák 
225/45 R17 gumiabronccsal

– Bi‑LED fényszórók
– Fényszórómosók

– Hátsó kombinált LED lámpa
– Sötétített hátsó üvegek
– Csomagtértálca*
– Küszöbtakaró szett*

– Színes TFT multiinformációs kijelző (7")
– Digitális sebességmérő
– Első és hátsó parkolásérzékelők
– Fűthető első ülések
– Elektromos deréktámasz a vezetőülésben
– Esőérzékelős ablaktörlők

– Fényre sötétedő belső tükör
– Elektromosan behajtható külső tükrök
– Beépített piperetükör a vezető 

oldali napellenzőben
– Csomagtértálca*
– Küszöbtakaró szett*

* Style és Tech csomagok együttes választása esetén az autó csak egy csomagtértálcával és egy szett küszöbtakaróval kerül leszállításra.



Válasszon kiegészítőink közül! 
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Egyéb rendelhető tartozék csomagok

Rendelhető tartozékok és tartozék csomagok Comfort Executive

Toyota Touch® Go navigációs rendszer magyar nyelvű menüvel és 3 éves térképfrissítéssel – 300 000 Ft

Króm csomag: Króm oldaldíszlécek, csomagtérajtó króm díszléc 98 000 Ft 98 000 Ft

Vonóhorog csomag: Levehető vonóhorog, 13 pólusú kábelköteg 218 000 Ft 218 000 Ft

Biztonsági csomag: Meta riasztórendszer, M43 indításgátló 146 000 Ft 146 000 Ft

Helytakarékos pótkerék csomag: Helytakarékos pótkerék, rögzítő csavar, emelő, kerékanyakulcs 85 000 Ft 85 000 Ft

16"‑os teljes értékű pótkerék csomag: Teljes értékű pótkerék, rögzítő csavar, emelő, kerékanyakulcs 86 000 Ft 86 000 Ft

Védelmi csomag (hagyományos hajtású modellek): Rozsdamentes acél védőlemez a hátsó lökhárítóra, 
védőfóliák az első ajtókilincsekre 44 000 Ft 44 000 Ft

Szállítás csomag: Tetőcsomagtartó, összecsukható tárolódoboz 98 000 Ft 98 000 Ft

„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – BODY”: Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére 51 000 Ft 51 000 Ft

„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – ALLOY”: Nanotechnológiás védőbevonat az alufelnik tartós védelmére 19 000 Ft 19 000 Ft

KIT‑IN védelem 24 000 Ft 24 000 Ft

Autójához vásárolt téli szerelt kerekek mellé 3 évig tartó (a nyári gumiabroncsra is vonatkozó) 
gumibiztosítást adunk ajándékba! A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél!

Téli szerelt kerék ajánlatok
Komplett téli szerelt kerék
352 200 Ft/4db
16"‑os téli szerelt kerék 
alufelnivel és 205/55 R16 91H 
Bridgestone LM005 
gumiabronccsal

Komplett téli szerelt kerék
236 800 Ft/4db
16"‑os téli szerelt kerék 
acélfelnivel és Semperit 
Speed‑Grip 3 
gumiabronccsal

Komplett téli szerelt kerék
449 400 Ft/4db
17"‑os téli szerelt kerék 
alufelnivel és Continental 
WinterContact TS 860 
gumiabronccsal

TARTOZÉKOK 

EXTRA GARANCIA 

Biztonság és kényelem a 3 év vagy 100 ezer km 
gyártói garancián felül is

2 CVT vagy Hybrid változat esetén.

3+1 év vagy összesen 130 ezer km hagyományos hajtású modellek 52 000 Ft

3+2 év vagy összesen 200 ezer km hagyományos hajtású modellek 111 000 Ft

Gumiszőnyeg garnitúra 
17 600 Ft

Vonóhorog csomag 
241 700 Ft

Króm csomag 
98 000 Ft

Tetőcsomagtartó 
87 100 Ft

Toyota Protect a karosszéria 
tartós védelmére 
51 000 Ft

Hátsó lökhárítóvédő-fólia 
18 400 Ft
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Kényelem és funkcionalitás Comfort Executive
Intelligens adaptív sebességtartó automatika (IACC)
Manuális légkondicionáló digitális kijelzővel – hagyományos hajtású modellek – –

Kétzónás, automata légkondicionáló
– hagyományos hajtású modellek
– kizárólag hibrid változat esetén

12V‑os csatlakozó a középkonzolban
Automata ablakemelő funkció az első‑hátsó ablakokon
Elektromos ablakemelők elöl, hátul
Magasságban és mélységben állítható kormány
Utastérből nyitható csomagtérajtó
Fényre sötétedő belső tükör Tech
Első‑hátsó parkolásérzékelők Tech
Fűtött külső tükrök
Fűtött kormánykerék –
Belső világítási rendszer
Olvasólámpa a vezető és az utasoldali napellenzőben –
Beépített piperetükör a vezető és az utasoldali napellenzőben
Multifunkciós kormány
Fedélzeti számítógép
Elektromos állítású külső tükrök
Elektromosan behajtható külső tükrök Tech

Nyomógombos indítás
– hagyományos hajtású modellek –
– kizárólag hibrid változat esetén

Szellőző nyílások a második üléssorban
– hagyományos hajtású modellek
– kizárólag hibrid változat esetén

Tolatókamera
Távirányítós központi zár
Intelligens nyitási és indítási rendszer –
Vezeték nélküli telefontöltő a középkonzolon –

Világítás Comfort Executive
Hazakisérő fény (Follow me home)
Vetítőlencsés fényszórók Style –
LED fényszórók Style
Fényszórómosók Style
LED nappali menetfény
Első LED ködfényszóró
Hátsó kombinált LED lámpa Style

Külső megjelenés Comfort Executive
Karosszéria színére fényezett kilincsek
Karosszéria színére fényezett külső tükrök
Cápauszony tetőantenna
Krómozott külső elemek
Krómozott ablakkeret díszítés Style
Sötétített hátsó üvegek Style

Utastér Comfort Executive
Analóg sebességmérő –
Digitális sebességmérő Tech
Lágy tapintású burkolat a műszerfal felső részén
Fordulatszámmérő
Fekete belső dekorációs elemek (FB20) 3 3
Világos belső dekorációs elemek (FB00) 3 3
Világos tetőkárpit
Krómozott belső dekorációs elemek
Bőr borítású kormánykerék
Bőr sebességváltógomb
Bőr hatású belső dekorációs elemek –
Napfénytető –

Kerekek Comfort Executive
15" acél keréktárcsák dísztárcsával, 195/65 R15 gumiabronccsal – –
16" könnyűfém keréktárcsák 205/55 R16 gumiabronccsal –
17" könnyűfém keréktárcsák 225/45 R17 gumiabronccsal Style –
Defektjavító készlet

3 Választható bézs vagy fekete színben.

FELSZERELTSÉG 
Hasonlítsa össze az egyes modellváltozatok felszereltségét!

 Alap    Gyári csomag részeként érhető el    Gyári opció   – Nem rendelhető
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4 Gyalogosfelismerés éjjel‑nappal, kerékpáros felismerés nappal.
5 Kizárólag CVT vagy hibrid változat esetén.

Ülések Comfort Executive
Szövet ülésborítás –
Szövet ülésborítás bőr betétekkel –
Kartámasz elöl

Kartámasz a második üléssorban
– hagyományos hajtású modellek
– kizárólag hibrid változat esetén

Állítható magasságú vezetőülés
60:40 arányban dönthető hátsó ülések
Első ülések oldaltámaszokkal

Zsebek az első utasülés háttámláján
– hagyományos hajtású modellek
– kizárólag hibrid változat esetén

Ülésfűtés (vezető és utas oldal) Tech
Fűthető szélső ülések hátul –
Elektromos deréktámasz a vezetőülésben Tech

Multimédia rendszerek Comfort Executive
Bluetooth® rendszer
AUX csatlakozó
USB csatlakozó
Színes TFT 4,2" képernyő –
Színes TFT 7" képernyő Tech
6 hangszóró
Toyota Touch® multimédia, 8" képernyő

Toyota Touch® 2 with Go navigációs rendszer
– hagyományos hajtású modellek –
– kizárólag hibrid változat esetén

Biztonság és új technológiák Comfort Executive
Vezetőoldali térdlégzsák
Függönylégzsákok
SRS oldallégzsákok, elöl
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető hangjelzés és lámpafigyelmeztetés
Járműstabilitás‑vezérlő (VSC+) és kipörgésgátló (TRC)
Blokkolásgátló (ABS) elektronikus fékerőelosztóval (EBD) és fékasszisztenssel (BA)
Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken

Elektromos parkolófék
– hagyományos hajtású modellek
– kizárólag hibrid változat esetén

Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) gyalogos‑ és kerékpárosfelismeréssel 4 4
Jelzőtábla‑felismerő rendszer (RSA)
Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA) kormányrásegítéssel (SC)
Sávkövető asszisztens (LTA) 5 5
Hegymeneti elindulás‑segítő (HAC)
Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
Automata távolsági fényszóró (AHB)
Szürkületérzékelő, automatikusan bekapcsolódó világítás
Automata sebességhatároló (ASL) Tech
Esőérzékelős ablaktörlő elöl Tech
Kikapcsolható utaslégzsák
Guminyomásra figyelmeztetés (TPMS)
Gyerekzár

Garancia és vagyonvédelem Comfort Executive
3 év vagy 100 000 km gyári garancia
5 év vagy 100 000 km gyári garancia a hibrid rendszer elemeire – kizárólag hibrid változat esetén
Indításgátló
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MŰSZAKI ADATOK 

Tekintse meg a műszaki adatokat!
Üzemanyag-fogyasztás 
[liter/100 km]
(a megfelelő direktíva alapján)

1.6 Valvematic Dual VVT-i
132 LE
6 M/T
benzines

1.6 Valvematic Dual VVT-i
132 LE
Multidrive S
benzines

1.8 Hybrid
122 LE
e-CVT

VL Min6
Kombinált 6,1 6,5 4,3

VL Max7
Kombinált 7,3 7,4 5,2

Széndioxid, CO2 [g/km]
(a megfelelő direktíva alapján)
VL Min6
Kombinált 138,8 146,4 97,9

VL Max7
Kombinált 164,2 167,1 118,9

Motor
Hengerek száma 4 henger, soros 4 henger, soros 4 henger, soros
Motor kódja 1ZR‑FAE 1ZR‑FAE 2ZR‑FXE
Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC 16 szelepes DOHC 16 szelepes DOHC
Üzemanyagellátó rendszer EFI EFI EFI
Lökettérfogat [cm3] 1598 1598 1798
Furat × löket [mm×mm] 80,5×88,3 80,5×88,3 80,5×88,3
Sűrítési arány 10,7:1 10,7:1 13,0:1
Legnagyobb teljesítmény
[LE (kW)/percenkénti ford. sz.] 132 (97)/6400 132 (97)/6400 98 (72)/5200

Legnagyobb nyomaték
[Nm/percenkénti ford. sz.] 159/4200 159/4200 142/3600

Hibrid hajtás
Legnagyobb teljesítmény
[LE (kW)] – teljes hibrid rendszer – – 122 (90)

Kiegészítő információk a HSD generátorról

Típus – – Állandó mágneses, 
szinkron villanymotor

Legnagyobb teljesítmény [kW] – – 53
Legnagyobb nyomaték [Nm] – – 163

Kiegészítő információk az akkumulátorról
Típus – – EV‑MNR01
Névleges feszültség [V] – – 202
Akkumulátormodulok száma – – 168
Kapacitás (3HR) [Ah] – – 6,5

Teljesítmény
Gyorsulás 0–100 km/órára [mp] 9,7 10,2 11,0
Végsebesség [km/óra] 200 190 180
Légellenállási együttható 0,282 0,282 0,282

1780 mm 1780 mm

14
35

 m
m

1530 mm 1545 mm 
(1540 – 15" keréktárcsák)935 mm995 mm 2700 mm

4630 mm

Csomagtér térfogata 

471 l
Fordulókör 

5,2 m

Sedan

6 Legkisebb tömeggel terhelt ciklus.
7 Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus.



1, 2 A hirdetés nem minősül konkrét ajánlat tételnek, annak célja a figyelem felkeltés, a Toyota Central Europe Kft. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 

2 Ajánlatunk 2020. május 15–június 30. között vagy visszavonásig megkötött szerződésekre érvényes. A finanszírozási ajánlat alapja a Toyota Pénzügyi Zrt. forint alapú, változó kamatozású 
(referencia kamatláb 1 hónapos BUBOR), maradványértékes zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, ami teljes körű casco biztosítás megkötése és teljes futamidő alatti fenntartása esetén érvényes, 
Toyota ÉrtékŐr Programban. Toyota ÉrtékŐr Program feltételei – önerő: minimum 20%, futamidő: 36–60 hónap, minimum finanszírozott összeg: 2 000 000 Ft, maradványérték (utolsó részlet): 
15%–40%. A feltüntetett havi részlet alapja: Új Corolla Sedan 1.6p Comfort Tech MY19 metál – Bruttó kedvezményes ár: 5 965 000 Ft, Kezdő részlet: 1 193 000 Ft, Finanszírozott összeg: 4 772 000 Ft, 
Maradványérték (utolsó részlet): 1 252 650 Ft, Futamidő: 48 hónap, THM: 4,9%, havi lízingdíj: 87 425 Ft. Referencia THM: 4,9% (3 millió Ft finanszírozott összeg és 60 hónap futamidő esetén). 
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 +2 év kiterjesztett Extracare 
garancia minden magánszemélyként vagy egyéni vállalkozóként finanszírozási szerződést kötő ügyfélnek jár díjmentesen. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért 
keresse fel Toyota Márkakereskedését.

2 Ajánlatunk 2020. május 15‑június 30. között vagy visszavonásig megkötött privát szerződésekre érvényes. 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. Referencia THM: 
5,9% (3 millió Ft finanszírozott összeg és 60 hónap futamidő esetén). A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok 
figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát. A konkrét ajánlatban és szerződésben a THM 
megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedesjegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, 
továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket (pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. 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 folyósítás feltétele a pozitív 
hitelbírálat. Az ajánlat más akcióval, kedvezménnyel nem összevonható. A tájékoztatás nem teljeskörű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.

A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1‑jétől bizonyos 
új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) alapján történik, 
amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag‑fogyasztás és a CO2‑kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1‑jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az Új Európai Menetciklust (NEDC). 
A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO2‑kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC‑ben mért értékeknél.

Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag‑fogyasztását 
és a CO2‑kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok 
(pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, 
és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag‑fogyasztásra és a CO2‑kibocsátásra vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális 
extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.

Hivatalos Toyota márkakereskedés

Jelentkezzen tesztvezetésre 
és fedezze fel, miért érdemes 
a Toyota Corollát választani!
www.toyota.hu


