Toyota Corolla

Corolla sedan Comfort + STYLE + TECH, Salon
PL, Serwis ASO TYLKO KINTO
KINTO ONE

KINTO ONE

1 371 zł

1 687 zł

dla Firmy

netto / mc

dla Ciebie

brutto / mc

Okres finansowania 24 mc
Wpłata własna 10%
Limit 30 000 km

Przykładowa Rata miesięczna netto w Leasingu KINTO ONE dla umowy leasingu zawartej na 24 miesięcy z wpłatą własną 10% ceny pojazdu i limitem przebiegu 30000 km w okresie umowy. Rata nie obejmuje kosztów rejestracji
pojazdu. Szczegóły Leasingu KINTO ONE i ostateczne warunki ﬁnansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Przyznanie ﬁnansowania jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy.
W związku z korzystaniem z Leasingu KINTO ONE pobierane są opłaty przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji. Niniejszy materiał przeznaczony jest dla przedsiębiorców, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma
charakter wyłącznie informacyjny. Zdjęcie samochodu ma charakter poglądowy, może przedstawiać model w innej wersji wyposażenia. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 18b, 02-676 Warszawa.
Przykładowa Kwota Łączna do zapłaty co miesiąc, przygotowana na dzień 26.11.2022 r. przy następujących założeniach: okres umowy 24 miesięcy, wpłata własna klienta 10% ceny pojazdu brutto, limit przebiegu pojazdu
30000 kilometrów. Kalkulacja nie uwzględnia kosztu rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenia GAP. W skład Kwoty Łącznej do zapłaty co miesiąc (w zależności od wyboru przez Korzystającego określonego wariantu umowy
leasingu) może wchodzić obok raty leasingu również rata zwrotu kosztu ubezpieczenia pojazdu. Kwoty Łączne do zapłaty co miesiąc w podanych powyżej wysokościach obowiązują w dniu kalkulacji. Finansującym jest Toyota
Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02- 676 Warszawa. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter informacyjny. Zawarcie umowy leasingu
konsumenckiego KINTO ONE jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Usługa leasingu konsumenckiego KINTO ONE dostępna jest dla osób ﬁzycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i
dostępna jest w dwóch wariantach: umowy leasingu z usługą serwisową lub samodzielnej umowy leasingu. Szczegóły dotyczące warunków leasingu konsumenckiego KINTO ONE dostępne są w salonach Dilerów Toyoty.
Autoryzowany Diler Toyoty zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyﬁkacji pojazdów. Wszelkie
informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz
o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące
ustalenie ceny i wyposażenia pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13
Ustawy. W wypadku udzielenia gwarancji, jej warunki zostaną określone przy sprzedaży pojazdu w dokumencie gwarancyjnym.
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WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO
KOMFORT
INNE

KONTAKT Z DORADCĄ
Przemysław Banasz
Reprezentant Handlowy, Samochody Używane



602 281 548



p.banasz@toyota-chorzow.pl

CHARAKTERYSTYKA POJAZDU
POJEMNOŚĆ

ROK PRODUKCJI

DATA PIERWSZEJ
REJESTRACJI

PRZEBIEG

MOC

RODZAJ NADWOZIA

RODZAJ PALIWA

KOLOR NADWOZIA

SKRZYNIA BIEGÓW

LICZBA DRZWI/MIEJSC

NR SYSTEMOWY

VIN

1 598 cm3

23.12.2019
132 KM

Benzyna

DILER
Toyota Chorzów

Manualna

2019

31 773 km

Sedan

Brązowy Metalik

4/5

Chorzów, ul. Drogowa Trasa Średnicowa 55



www.toyota-czajka.pl



693 985 504



uzywane@toyota-chorzow.pl



Poniedziałek: 09:00-17:00
Wtorek: 09:00-17:00
Środa: 09:00-17:00
Czwartek: 09:00-17:00
Piątek: 09:00-17:00
Sobota: 09:00-15:00
Niedziela: Nieczynne
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Sprawdzony stan techniczny
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