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Ügyintéző: 
 
 

Az ajánlat adatai 

Ajánlat kelte: 2020.05.07, Érvényes: készlet erejéig 

Szállítási határidő: Raktárról 

Tisztelt! 

 
 

Az ajánlott gépkocsi adatai 

Márka TOYOTA 

Modell Hilux 

Felszereltség Pick up DC 2.4 D-4D 6M/T 4x4 9H Live  

1602 

Ajtók száma 4 

Motor 2 393 cm3 DÍZEL 

Teljesítmény 110 KW / 150 LE 

Specifikáció 1Y GUN125L-DNFSHW 9L 

Szín [040] SUPER WHITE 2 

Kárpit [FG20] BLACK/MD.  BROWN 

   
Árkalkuláció  

Gépkocsi ára (nettó) 7 375 000 

Flotta kedvezmény 590 000 

  
Extra felszereltségek Peremes plató bélés 113 400  
  
Kedvezményes vételár nettó: 6 899 000  

 

Vagyonszerzési illeték 0 

Forgalomba helyezés költségei bruttó 100 000 

Költségek összesen 100 000 

Regisztrációs adó (tájékoztató adat) 0 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 
Opcionális ajánlataink: 
 

+1 év ExtraCare 55.906 Ft+ Áfa 

+2 év ExtraCare 118.110 Ft+ Áfa 

 

Toyota Biztosítási Csomag 
 

Felelősségbiztosítás (KGFB) éves díj - Ft. 

Díjkalkulációban figyelembe vett bonusz besorolás - 

 
A(z) Toyota Hilux Live (Live 4x4 duplakabinos 2.4 D-4D 150 M/T 6) gépkocsi gyári felszereltsége: 
 

Belső Biztonság 
 

Be nem kötött első biztonsági övekre figyelmeztető jelzés Be nem kötött hátsó biztonsági övekre figyelmeztető jelzés 

Hosszabbító a vezetőoldali állítható biztonsági övhöz Biztonsági övek överő-korlátozóval és előfeszítővel 

SRS légzsákrendszer - 7 légzsák Az utasoldali frontlégzsák automatikus ki/be kapcsolása 

Légzsák érzékelő az utasoldalon ISOFIX gyerekülésrögzítés 

Ostorcsapás sérülés elleni védelem (WIL), első ülések Hátsó fejtámlák (3 db) 

Elválasztó védőkeret a kabin és a plató között Adjustable front passenger seat belt extender 

Belső Kényelem  

Lábtéri fűtés a hátsó üléssorban Analóg sebességmérő 

Manuálisan állítható magasságú kormánykerék Manuálisan állítható távolságú kormánykerék 

Szervokormány Manuálisan állítható vakításgátló funkció a belső visszapillantó 

tükrön 

Manuális vezérlésű klímaberendezés Pollenszűrő 

Pollenszűrő Különálló utasülés 

Egyben felhajtható hátsó ülőlap Elektromos ablakemelők elöl 

Fix hátsó ablak Elektromos ablakemelők hátul 

Automatikus fel-le mozgatás funkció kizárólag a vezetőoldali 

ablaknál 

Becsípődés elleni védelem (csak a vezetőoldali oldalablaknál) 

Utasoldali elektromos ablakemelők tiltása UV-szűrő üvegezés a vezető- és utasoldalon 

UV-szűrő üvegezés a hátsó ablakokon Olvasólámpa a vezető és az utas oldalán 

Középső mennyezetvilágítás Belső világítás késleltetett kikapcsolás 

Felső kapaszkodók elöl Felső kapaszkodók hátul 

Kapaszkodók az első ajtóoszlopokon Kapaszkodó a középső ajtóoszlopon 

Tükör a vezetőoldali napellenzőben 12 V-os elektromos csatlakozó elöl 

Központi zár Gyermekzár 

Bent felejtett kulcsra figyelmeztető jelzés Monokróm TFT multi-információs kijelző 

ECO-driving Indicator 4WD üzemmód kapcsolója a vezető oldalán 

Az ECO-driving üzemmód kapcsolója a középkonzolon Power üzemmód kapcsolója a középkonzolon 

Az audio kezelőszervei a kormánykeréken A multimédia kezelőszervei a kormánykeréken 

A telefon kezelőszervei a kormánykeréken A hangvezérlés kapcsolója a kormánykeréken 

Zajszigetelő motorburkolat Hátsó szélvédő páramentesítő 

Belső stílus  

4 küllős, műanyag kormánykerék Ezüstszínű betét a kormánykeréken 

Ezüstszínű gyűrű az analóg sebességmérő körül Fekete középkonzol 

Fekete betét a középkonzolon Fekete keret a váltókar körül 

Kézifék Műanyag kézifékkar 

Műanyag kartámasz az első tárolórekeszen A műszerfal felső része fekete 

A műszerfal alsó része fekete Az utasoldali műszerfal alsó része fekete 

Fekete középső szellőzőnyílás Fekete betét a középső szellőzőnyílás körül 

Fekete oldalsó szellőzőnyílások Fekete keret az oldalsó szellőzőnyílások körül 

Szövetborítású kartámasz az első ajtókon Fekete kartámasz az első ajtón 

Belső Szállítás  

Tárolórekesz elöl Fedél az első tárolórekeszen 

Nagyméretű tárolórekesz az első konzoldobozban Zárható kesztyűtartó 

Hűtő a felső kesztyűtartóban Tárolórekesz az első ajtókban 

Tárolórekesz a hátsó ajtókban Pohártartók elöl 

Palacktartók hátul Pohártartók elöl 

Kabátakasztó a hátsó utasok számára (2 db) Jegytartó a vezetőoldali napellenzőben 

Napszemüvegtartó Zsebek a két első ülés háttámláján 

Belső Teljesítmény  

Üzemanyaggal működő kiegészítő fűtés PTC és viszkózus fűtőrendszer 

Belső Védelem  

Szőnyegek  

Kerekek és abroncsok  

17" acél keréktárcsa (fekete) Terepmintázatú gumiabroncsok 

Teljes méretű pótkerék, acél keréktárcsával  



 

Külső Biztonság  

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) elektronikus fékerőelosztóval 

(EBD) 

Vészfékasszisztens (BA) 

Vészfékjelzés (EBS) Magasan elhelyezett féklámpa (LED) 

Hátsó kombinált lámpatest (izzós rendszerű) Multireflektoros halogén fényszórók 

Manuális fényszórómagasság-állítás Nappali menetfény (izzós rendszerű) 

A külső tükörházba épített irányjelző Járműstabilitás-vezérlő (VSC) 

Utánfutó kilengés-csillapítás (TSC) Aktív kipörgésgátló (A-TRC) 

Hegymeneti elindulássegítő (HAC) Indításgátló 

Külső Kényelem  

Hazakísérő fény Bekapcsolva hagyott fényszóróra figyelmeztető jelzés 

Szürkületérzékelő Elektromosan állítható külső visszapillantó tükrök 

Fűthető külső tükrök Távirányítású ajtózár 

Platóhátfal Platóhátfal kilincs 

Zárható platóhátfal Oldalfellépők nélkül 

Külső stílus  

Fekete felső hűtőrács Fekete első lökhárító 

Fekete hátsó lökhárító Széles első lökhárító 

Fekete külső tükörburkolat Fekete kilincsek 

Fekete kilincs a plató hátfalán A karosszéria színére fényezett első ajtóoszlop 

Rövid antenna Tetőantenna 

Toyota embléma  

Külső Szállítás  

Plató Belső csomagrögzítő kampók a platón 

Külső Teljesítmény  

Kemény, teherbíró rugózás Bólintás- és pattogásszabályzó rendszer 

1 tonnás hasznos teherbírás Hátsó differenciálzár 

Külső Védelem  

Széles sárvédők Alsó védőburkolat 

Sárfogó gumik elöl Hátsó sárfogó gumik 

Multimédia  

Rádió CD-lejátszóval, WMA és MP3 kompatibilis 4 hangszóró 

Aux csatlakozó USB csatlakozó 

Bluetooth® telefonkihangosító  

  

 
Fizetési feltételek: 
 

. 
 
Garanciális feltételek: 
 

A gépkocsi vételára 3 évig vagy 100 000 km-ig érvényes TOYOTA garanciát tartalmaz. A gépkocsi karosszéria elemeire (a 

rakteret/platót kivéve)  6 év átrozsdásodásra vonatkozó, és 3 év fényezési garanciát biztosítunk. A raktérre/platóra vonatkozóan az 

átrozsdásodási garancia időtartama 3 év, a fényezési garancia 1 év. 
 
Adatkezelési nyilatkozat 
 

Az Ön által tett nyilatkozat alapján cégünk és a Toyota Central Europe Kft.  a megfelelő minőségű szolgáltatás érdekében az Ön adatait 

ügyfél-elégedettségi méréséhez nem használhatja fel. 

 

Az Ön által tett nyilatkozat alapján cégünk és a Toyota Central Europe Kft.  termékeiről, szolgáltatásairól Önt nem tájékoztathatja. 

 

Az adatkezelés részletes szabályait honlapunkon a www.toyota.hu oldalon találja meg. 

 

 

 

Pécs, 2020.05.07 
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ÉDELMANN, László - NSA (OD8APW) Ügyfél aláírása 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


