REALIZUJEMY MARZENIA

Kompletacja samochodu marki Toyota Yaris, rok
do oferty firmy Hanmon, oferującej najwyższą jakość obsługi.

Marka: Toyota
Model: Yaris
Rok produkcji: 2018
Silnik: 998 cm3, 69 KM
Paliwo: benzyna
Skrzynia biegów: manualna

produkcji

Lakier: biały
Tapicerka: materiałowa ciemna
Liczba miejsc: 5
Liczba drzwi: 4
Rodzaj nadwozia: kompakt
Przebieg: 3500 km

Cena: 46 000 PLN brutto
W sprawie zakupu zadzwoń +48 791 555 100 lub napisz biuro@hanmon.pl
Hanmon Spółka z o.o., ul. T.A. Wendy 10B, 70-656 Szczecin
biuro@hanmon.pl
www.hanmon.pl

2018,

Wyposażenie:
Wersja Active
Wygląd zewnętrzny
Lakierowany przedni zderzak
Przedni spojler
Lakierowany tylny zderzak
Lakierowane klamki
Lakierowane lusterka zewnętrzne
Wykończenie czarnego słupka środkowego
Antena krótka
Opony i felgi
Koło dojazdowe
Koła 175/65 R15, felgi stalowe
Zestaw naprawczy opony
Komfort
System "Follow me home"
Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek sterowany zdalnie
Ochrona
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
ABS + EBD + BA
Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)
Światła do jazdy dziennej halogenowe
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Tylne światła zespolone
Światła do jazdy dziennej
Kierunkowskazy w lusterkach
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Kontrola trakcji (TRC)
System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)
System monitorowania ciśnienia w oponach
Immobilizer
Multimedia
Radio z CD + MP3 + WMA
6 głośników
Gniazdo USB
System Bluetooth

Styl
Górna część deski rozdzielczej w kolorze czarnym
3 ramienna kierownica z tworzywa sztucznego
Czarna konsola środkowa
Centralny wlot powietrza w kolorze czarnym
Boczne wloty powietrza w kolorze czarnym
Czarne obramowania bocznych wlotów powietrza
Czarne wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów
Materiałowe podłokietniki w drzwiach przednich
Komfort
Komputer pokładowy
Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
Kierownica regulowana w pionie i poziomie
Kierownica wielofunkcyjna
Analogowy prędkościomierz
Obrotomierz
Obsługa układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu za pomocą
przycisków na dolnej części deski rozdzielczej kierowcy
Sterowanie systemem audio na kierownicy
Obsługa telefonu za pomocą przycisków na kierownicy
Wspomaganie kierownicy
Klimatyzacja manualna
Filtr kabinowy
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Tylny podłokietnik w drzwiach przednich
Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Funkcja automatycznego podnoszenia i opuszczania szyby wyłącznie po stronie
kierowcy
Oświetlenie wewnętrzne z przodu
Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera
Podświetlenie bagażnika
Przednie uchwyty górne
Tylne uchwyty górne
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej dla pasażera
Monochromatyczny wielofunkcyjny ekran LCD
Gniazdo 12V z przodu
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Schowki i przestrzeń bagażowa
Schowek jednokomorowy
Kieszenie w przednich drzwiach
Kieszenie w tylnych drzwiach
Przednie uchwyty na napoje
Tylny uchwyt na napoje
Twarda pokrywa przestrzeni bagażowej

Ochrona
Sygnalizacja niezapiętych pasów z przodu
Sygnalizacja niezapiętych pasów z tyłu
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły naciągu
7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa
kierowcy, kurtyny boczne
ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach
Fotele przednie kierowcy i pasażera z systemem ochrony kręgosłupa (WIL)
Aktywne zagłówki
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