Dealer: Toyota Nowakowski &#8211; Bielany Wrocławskie

Województwo Dolnoslaskie

Telefon 71 799 60 60

Miejscowość Bielany Wrocławskie
Adres ul. Czekoladowa 10
E-mail 078@toyota.pl

Fax 71 799 60 61
WWW www.toyotanowakowski.pl

Info

Nasza firma jest Autoryzowanym Dealerem produktów marki Toyota od 1991 roku. Rozpoczynaliśmy w Świebodzicach, skąd Salon został
przeniesiony w listopadzie 2009 roku do nowego obiektu w Wałbrzychu przy ulicy Uczniowskiej, tuż przy Urzędzie Skarbowym. Generalny importer
docenił nasze wieloletnie doświadczenie i doskonałą opinię, i w maju 2004 roku otworzyliśmy kolejną Autoryzowaną Stację Dealerską, tym razem w
Bielanach Wrocławskich.
Firma Toyota Bielany Nowakowski Sp. z o.o., przez prawie 6 lat swojej działalności, wyrobiła sobie bardzo dobrą opinię. Profil usługowy naszej firmy
zaczyna się od sprzedaży samochodów nowych i używanych, łącznie z ich finansowaniem oraz ubezpieczeniem, poprzez serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny, na likwidacji szkód komunikacyjnych kończąc.
Nasz salon został stworzony z myślą o klientach i ich potrzebach. Współpracujemy z Toyota Bank Polska i Toyota Leasing Polska, oraz EFL i Lukas
Bank, które umożliwiają finansowanie umów kredytowych i leasingowych na preferencyjnych warunkach. Oferujemy również najlepsze cenowo pakiety
trzech dużych towarzystw ubezpieczeniowych, specjalnie dla pojazdów marki Toyota. Stacja posiada zaplecze serwisowe do jednoczesnej obsługi 15
pojazdów. Dla posiadaczy samochodów po gwarancji, oferujemy Serwis Dobrych Cen, gdzie ceny usług obniżone są o 20-30%.
W celu ciągłej dbałości o zadowolenie naszych klientów, jakość naszych usług jak i środowisko naturalne, 23 sierpnia 2005 roku, wdrożyliśmy
Zintegrowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz 14001:2004, W listopadzie 2007 roku rozbudowaliśmy halę serwisową o kolejne
600m&#178;, a w marcu 2008 roku dobudowaliśmy nowoczesny magazyn części zamiennych i akcesoriów.. Zajmujemy trzecie miejsce w Polsce (na
62 stacje) pod względem obrotu oryginalnymi częściami mechanicznymi i blacharskimi. W planach na 1-szą połowę 2011 roku jest budowa
najnowocześniejszego serwisu blacharsko-lakierniczego oraz Stacji Kontroli Pojazdów.
Naszym atutem jest kompetentna kadra pracownicza, dobra lokalizacja, uczciwość i rzetelność oraz chęć ciągłego rozwoju i doskonalenia się.
Zapraszamy do:
&#8226; salonu pon-pt

8-19, so 9-14,

&#8226; serwisu pon-pt 7-19, so 8-14

Pojazdy dostępne u dealera

1

Toyota

Corolla (2007- )

Cena: 70 573 Rok produkcji: 2012

Premium

1,6 Valvematic 132KM 6MT

Błękitny metalik

Od reki

Srebrny metalik

Demo

Uwagi: NOWA Corolla wersja 2010
Cena: 70390

2

Toyota

Auris (2006-10)

Premium

1,6 Valvematic 132KM 6MT

Uwagi: poduszki powietrzne (9) , reflektory przeciwmgielne , centralny zamek , klimatyzacja automatyczna , radio CD , szyby
otwierane elektrycznie(4) , wspomaganie kierownicy , felgi aluminiowe , alarm , bezwypadkowy , immobiliser , napęd przedni ,
samochód testowy ,
3

Toyota

Avensis Sedan (2008-11)

Prestige

2,0 Valvematic 152KM MT Czerwony metalik

Demo

Uwagi: aktywne zagłówki , ASR system kontroli trakcji , BA-system wspomagania hamowania , EBD-elektroniczny rozkład siły
hamowania , elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne , elektryczny hamulec postojowy , ISOFIX , poduszki powietrzne (9) ,
reflektory ksenonowe z funkcją dośw. zakrętów , reflektory przeciwmgielne , VSC+ system stabilizacji pojazdu , bluetooth ,
centralny zamek , centralny zamek sterowany pilotem , czujnik deszczu , czujniki parkowania , elektryczne wspomaganie
układu kierowniczego , fotele regulowane elektrycznie(2) , inteligentny kluczyk , kierownica wielofunkcyjna , klimatyzacja
automatyczna wielostrefowa , komputer pokładowy , lusterka elektrycznie składane i regulowane , podgrzewane siedzenia ,
radio CD + MP3 , skórzana kierownica , szyby otwierane elektrycznie(4) , tapicerka skórzana , tempomat , tylne siedzenia
składane , felgi aluminiowe , zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia , alarm , gwarancja , immobiliser , kupiony w salonie ,
napęd przedni , pierwszy właściciel , samochód testowy , właściciel niepalący ,

4

Toyota

Verso (2009- )

Sol Plus

1,8 Valvematic Multidrive S

Czarny metalik

Demo

Uwagi: aktywne zagłówki , BA-system wspomagania hamowania , elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne , ISOFIX , poduszki
powietrzne (9) , reflektory przeciwmgielne , TRC system kontroli trakcji , VSC+ system stabilizacji pojazdu , bluetooth ,
centralny zamek sterowany pilotem , chłodzony schowek , czujnik deszczu , elektryczne wspomaganie układu kierowniczego ,
inteligentny kluczyk , kamera cofania , kierownica wielofunkcyjna , klimatyzacja automatyczna , klimatyzacja automatyczna
wielostrefowa , komputer pokładowy , lusterka elektryczne regulowane , nawigacja satelitarna , radio CD + MP3 , skórzana
kierownica , szyby otwierane elektrycznie(4) , tempomat , trzeci rząd siedzeń , tylne siedzenia składane , wspomaganie
kierownicy , felgi aluminiowe , zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia , alarm , bezwypadkowy , gwarancja , immobiliser ,
kupiony w salonie , napęd przedni , pierwszy właściciel , samochód testowy ,
CENA: 92.900

