Exmo.(s) Senhor(es)
Associação de Música e Cultura Xarabanda
Travessa Capuchinhas 4
9000-030 FUNCHAL
Funchal

Nossa Ref.:

(SV_21_94_2013_00704)
10 Novembro 2021

Exmo.(s) Senhor(es)
Agradecendo a atenção que V.Ex.(as) se dignaram dispensar, vimos pela presente submeter à vossa
apreciação a nossa melhor proposta tendo em vista o eventual fornecimento da viatura e dos
serviços indicados:
Marca
Modelo
Cód. Toyota
Unidades

TOYOTA
Proace Verso L2 Comfort 9L 1.5D 120cv
MPY16SCW B5
1

Proposta de Valores Unitários

Extras Incluídos

Preço Base Público
Desconto Frota
Preço Base Líquido
Extras
Contratos
Contratos Manutenção

27.937,63 €
6.705,03 €
21.232,60 €
414,69 €
0,00 €
0,00 €

Despesas
Pintura Metalizada
Imposto sobre Veículos
Eco Valor

1.600,00 €
0,00 €
3.867,25 €
7,80 €

Sub Total
Iva 22%
TOTAL

Tapete Borracha VERSO Dianteiro
Tapete Borracha VERSO 2ª ou 3ª Fila
(1 unidade)
Kit Sensores Proace L2

27.122,34 €
5.966,91 €
33.089,25 €

De acordo com o definido no Código de Imposto Único de Circulação (IUC), e conforme procedimentos da Autoridade Tributária, o
valor relativo ao 1º ano de IUC (181,77 €) será liquidado pelo importador, Toyota Caetano Portugal, no momento da atribuição de
matrícula. Este mesmo valor será posteriormente cobrado ao cliente final, aquando da entrega da viatura.

Principal Equipamento : Proace Verso L2 Comfort 9L 1.5D 120cv
Porta-luvas refrigerado
Tomada de 12V dianteira
Sistema de fixação ISOFIX
Espelhos retrovisores exteriores retráteis
Faróis de nevoeiro dianteiros
Parachoques traseiro à cor da carroçaria
8 colunas de som
Porta traseira basculante
Controlo de Estabilidade do Veículo (VSC)

Espelhos retrovisores exteriores à cor da
carroçaria
Puxadores exteriores das portas à cor da
carroçaria
Espelho retrovisor interior eletrocromático
Apoio de braço para condutor
Parachoques dianteiro à cor da carroçaria
Iluminação interior 2ª fila de bancos
Tacómetro analógico
Vidros dianteiros elétricos
Luzes individuais dianteiras

Validade da Proposta :
30 Dias ou alteração de impostos ou validade das campanhas
Garantia Toyota :
3 anos para a Pintura e 12 anos para Anti-corrosão (6 anos para viaturas comerciais)
3 anos / 100.000 kms para a Mecânica
Prazo de Entrega :
60/90 Dias após encomenda, salvo venda.
INCLUI:
-Extensão de Garantia Mais (3+4 anos/160.000 km)
-Garantia Legal(2 anos sem limite de quilómetros)
-Assistência em Viagem: Toyota Assistência Total (1 ano)
Observações :
Ficamos ao inteiro dispor de V.Ex.(as) para esclarecimentos adicionais eventualmente necessários,
entretanto, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.
João Abreu
Técnico de Vendas
961386688
joao.abreu@mgl.pt

Norberto Sousa
Chefe de Vendas
965101979
norberto.sousa@mgl.pt

Autorizo expressamente que os dados pessoais ora indicados sejam objeto de recolha, tratamento e armazenamento, por meio automatizado ou não, pela sociedade [Concessão/RTA de recolha da
informação], para efeitos de marketing, campanhas, inquéritos de satisfação e atualização de base de dados, e que sejam armazenados, partilhados e comunicados à Toyota Caetano Portugal, S.A.
para promoção, divulgação e apresentação de propostas comerciais de bens ou serviços por estas comercializados, aceitando ser contactado pela referida sociedade.
O titular dos dados poderá aceder aos dados prestados junto da sociedade responsável pelo seu tratamento, bem como proceder à sua retificação ou eliminação, através do endereço
www.toyota.pt ou do telefone 808 248 248.
[ ] Assinalar caso não consinta na recolha e tratamento dos dados pessoais ou na sua comunicação para efeitos de promoção, divulgação e apresentação de propostas comerciais de bens ou
serviços comercializados pela Toyota Caetano Portugal, S.A.
Empresa aderente do Centro de Arbitragem do Consumo da Madeira

Mendes Gomes
Caminho Poço Barral, n.º 40
9000-155 Funchal
T 291200080 - F 291220528

