Ford KA

1.2 Trend EU5
Standard Kredyt

15 500 zł

Okres finansowania 48 mc
Wpłata własna 30%

od 273

zł brutto/mc

Reprezentatywny przykład dla Standard Kredytu na zakup używanego samochodu w cenie 58686,03 zł, wpłata własna 27054,58 zł, czas obowiązywania umowy 36
miesięcy: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,48 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 31631,45 zł, całkowita kwota do
zapłaty 36748,80 zł, oprocentowanie stałe 6,49 %, całkowity koszt kredytu 5117,35 (w tym prowizja 5,31 % (1679,63 zł) odsetki 3437,72 zł), 36 miesięcznych rat
równych w wysokości 1020,80 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2020-07-22 na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia dodatkowej umowy
ubezpieczenia autocasco (AC) i z tytułu kradzieży (KR) dla kredytowanego samochodu, której kosztu nie da się przewidzieć - koszt niewliczony do RRSO.
Autoryzowany Dealer 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
ABS, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszka powietrzna
pasażera

KOMFORT
CD, Klimatyzacja manualna

INNE
Immobilizer, Radio fabryczne, Wspomaganie kierownicy

CHARAKTERYSTYKA POJAZDU
POJEMNOŚĆ

DATA PIERWSZEJ REJ.

PRZEBIEG

MOC

RODZAJ NADWOZIA

RODZAJ PALIWA

KOLOR NADWOZIA

SKRZYNIA BIEGÓW

ILOŚĆ DRZWI/MIEJSC

NR SYSTEMOWY

1242 cm3

KONTAKT Z DORADCĄ
Łukasz Oleś
Doradca ds. Sprzedaży Samochodów Używanych



(12) 340 92 92



lukasz.oles@toyotakrakow.com.pl

152 628 km

Hatchback

Srebrny

3/4

DILER
Toyota Romanowski Kraków

2/2014

69 KM

Benzyna

Manualna

#95978

VIN

WF0UXXLTRUEY64674

Kraków, Zakopiańska 68
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Sprawdzony stan techniczny
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