RAV4 PLUG IN
HYBRID
Toyota no "Amserv Motors" – vienmēr izdevīgi!
Visas cenas norādītas ar iekļautu pievienotās
vērtības (PVN) nodokli.
PVN likme: 21%
Cenās nav iekļauts transportlīdzekļu
reģistrācijas nodoklis.
Cenas un specifikācijas var mainīties bez
iepriekšēja brīdinājuma un internetā izvietotā
informācija nevar tikt uzskatīta par saistošu
komerciālos darījumos!

Hibrīds

Transmisija

Durvju skaits

Cena

Akcijas Cena

Toyota RAV4 2.5 Plug-in
Hybrid Dynamic Force
AWD-i Executive

e-CVT

5

53 600 EUR

-

Toyota RAV4 2.5 Plug-in
Hybrid Dynamic Force
AWD-i Premium

e-CVT

5

57 600 EUR

-

Toyota RAV4 2.5 Plug-in
Hybrid Dynamic Force
AWD-i GR SPORT

e-CVT

5

58 300 EUR

-

Par interesējošo automašīnas komplektāciju
un cenām lūdzam sazināties ar pārdošanas
konsultantu pa tālruni 67204746 vai Rīgā,
Krasta ielā 3.
Īpašā cena norādīta aktuālajai tirdzniecības
dienai!
Cenrādī esošajai informācijai ir informatīvs
raksturs. Šajā cenrādī norādītās cenas ir
spēkā jauno automašīnu pirkuma līgumiem,
kas ir noslēgti šī cenrāža spēkā esamības
laikā, bet tikai attiecībā uz tām automašīnām,
kas ir (tiks) piegādātas 6 (sešu) mēnešu laikā
no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Toyota importētājs Baltijas valstīs, Toyota
Baltic AS, patur tiesības paaugstināt to
automobiļu ieteicamās mazumtirdzniecības
cenas, kas tiks reģistrēti vēlāk nekā 6 (sešus)
mēnešus no to pirkuma līguma noslēgšanas
dienas, bet ne vairāk kā par 4,0 %
salīdzinājumā ar šo cenrādi. Jebkurā
gadījumā cena nedrīkst būt augstāka par
reģistrācijas dienā spēkā esošo ieteicamo
mazumtirdzniecības cenu.
Garantijas nosacījumi un iespējas Toyota
automašīnām.
Toyota Relax garantija līdz pat 10 gadiem:
Ikvienai jaunai un lietotai Toyota ir tiesības
saņemt Toyota Relax garantiju līdz pat 10
gadiem. Jaunam automobilim šis 10 gadu
periods ietver Toyota 3 gadu vai līdz 100 000
km nobraukuma ražotāja garantiju. Ja visas
noteiktās, regulārās apkopes ir veiktas Toyota
pārstāvniecībā, pēc ražotāja garantijas
beigām stājas spēkā Toyota Relax garantija.
Katra apkope, kas ir veikta Toyota
pārstāvniecībā, nodrošina 12 mēnešu
papildgarantiju līdz automobilis sasniedz 185
000 km nobraukumu vai 10 gadu vecumu (kas
iestājas ātrāk).
10 gadu hibrīda vilces akumulatora garantija.
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RAV4 PLUG IN
HYBRID
Toyota no "Amserv Motors" – vienmēr izdevīgi!
Cenas ir spēkā no 01.10.2022. līdz 31.12.2022.
vai līdz turpmākiem paziņojumiem. Lūgums
vienmēr sazināties ar mūsu pārdošanas
konsultantiem par automašīnu un to izvēlēto
komplektāciju pieejamību, piedāvājumiem un
aksesuāriem kā arī precizētu un paplašinātu
informāciju par garantijas jautājumiem.
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