


Детальніше про співробітництво

дізнавайтеся, будь ласка, у офіційного

дилера Toyota - Автосаміт на Столичному

Статус

Якість

Надійність

Довговічність

Гібридні технології

Співвідношення ціна/якість

Широкий модельний ряд

Велика сервісна мережа

пріоритетний запис на обслуговування

розширені години роботи

виїзний сервіс

 pick-up сервіс

підмінний автомобіль

послуги евакуатора



*

**

* Робочий об'єм (см3) 1 598 ** Робочий об'єм (см3) 1 798

Тойота на Столичному.
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Тойота на Столичному.
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Тойота на Столичному.

Переможець на ралі Дакар 2019.



Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації - 21.04.2020. Офіційний дилер автомобілів Toyota залишає за собою право вносити 

зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому 

матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будьякий спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви 

комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших 

документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливаєна повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

Базова гарантія поширюється строком на 3 (три) роки або 100 000 км пробігу, залежно від того, яка з умов настане раніше. Строк починається з дати продажу (дати видачі) автомобіля 

першому власнику, яка фіксується в сервісній книжці «Сервіста Гарантія». У разі придбання та встановлення оригінального аксесуара впродовж дії гарантійного строку експлуатації 

автомобіля дія гарантії на такий оригінальний аксесуар визначається залишковим строком гарантії на автомобіль, але не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з дати встановлення. На 

оригінальні аксесуари, придбані та встановлені у Дилера після завершення гарантійного строку експлуатації автомобіля, гарантія дійсна впродовж 12 (дванадцяти) місяців 

безобмеження пробігу з дати встановлення на автомобіль, яка фіксується у книжці «Сервіс та Гарантія».

Пакет послуг під назвою “Toyota Асістанс” надається Представництвом «АВП Польська Сп. з о.о.» в Україні,яка несе відповідальність за їхню якість.

програма допомоги
в дорозі

095 281 30 30          098 307 30 30 vodafone

ТОЙОТА НА
СТОЛИЧНОМУ

ВАШ АВТОМОБІЛЬНИЙ
БІЗНЕС-ПАРТНЕР

Артур Тараскін

Керівник відділу продажу автомобілів корпоративним клієнтам

+38 (067) 550-29-77

e-mail: Artur.Taraskin@autosummit-south.toyota.ua

Ірина Грянка

Адміністратор корпоративного відділу

+38 (067) 501-51-27

e-mail: Iryna.Hryanka@autosummit-south.toyota.ua

Євгеній Горбенко

Заступник керівника відділу продажу автомобілів корпоративним клієнтам

+38 (067) 555-82-76

e-mail: Yevheniy.Horbenko@autosummit-south.toyota.ua

Олександр Чубай

Консультант з продажу автомобілів корпоративним клієнтам

+38 (067) 557-61-91

e-mail: Oleksandr.Chubay@autosummit-south.toyota.ua

Ігор Хайлак

Консультант по роботі з корпоративними клієнтами сервісу

+38 (067) 550-40-44

e-mail: Igor.Haylak@autosummit-south.toyota.ua

Петро Бурма

Консультант по роботі з корпоративними клієнтами сервісу

+38 (067) 557-62-49

e-mail: Petro.Burma@autosummit-south.toyota.ua


