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Joanna Jabłczyńska jeździ hybrydową Toyotą C-HR
Joanna Jabłczyńska, znana z serialu „Na Wspólnej”, otrzymała
nowego crossovera C-HR w wersji hybrydowej od autoryzowanego
dealera Toyota Radość.
Joanna Jabłczyńska, ambasadorka salonu Toyota Radość, otrzymała na
rok najnowszy model Toyoty, crossovera C-HR. Maja Kleszczewska,
prezes firmy Toyota Radość, przekazała aktorce kluczyki do samochodu
podczas uroczystej gali 2 lutego 2017 roku. Samochód z napędem
hybrydowym w wersji Dynamic ma bogate wyposażenie, na które składa
się m.in. pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety
Sense, dwustrefowa klimatyzacja, multimedialny system Toyota Touch
2 z 8-calowym ekranem dotykowym oraz elektryczna regulacja odcinka
lędźwiowego w fotelu kierowcy. Joanna Jabłczyńska wybrała samochód
w kolorze niebieskim Nebula Blue z czarnym dachem Black Star.
„Toyota C-HR to piękny samochód, obok którego nie można przejść
obojętnie. Pierwszy raz mam do czynienia z napędem hybrydowym i
jestem zachwycona. Jest bardzo cichy, mało pali, a automatyczna
skrzynia biegów i silnik elektryczny, dzięki któremu samochód rusza bez
najmniejszego dźwięku, dają komfort jazdy, jakiego nie doświadcza się w
zwykłym samochodzie. C-HR ma pięknie wykończone wnętrze i bardzo
dobry system nagłośnienia, który jako fanka muzyki potrafię docenić” –
podzieliła się swoimi wrażeniami Joanna Jabłczyńska.
„Jest nam bardzo miło, że najnowszy model Toyoty spodobał się pani
Joannie. Uważam, że C-HR to jeden z najbardziej ekscytujących
samochodów na rynku, dzięki któremu segment crossoverów bardzo się
wzmocnił oraz rozszerzył ofertę o innowacyjny napęd hybrydowy.
Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży hybryd – co roku odnosimy na
tym polu duże sukcesy. Cieszę się, że Joanna Jabłczyńska
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zainteresowała się naszą ofertą” – skomentowała Maja Kleszczewska
współwłaścicielka i prezes Toyota Radość.
Joanna Jabłczyńska to osoba o wielu talentach. Jest aktorką,
współautorką książek, fanką sportu i prawniczką. Publiczność zna ją
najlepiej z roli Marty Konarskiej w serialu „Na Wspólnej”. Karierę
artystyczną łączy z pracą radcy prawnego we własnej kancelarii. W
wolnym czasie startuje w maratonach i zawodach triathlonowych.
Toyota Radość jest przedsiębiorstwem z bogatymi tradycjami i
ogromnym doświadczeniem. Firma otworzyła w 1987 roku pierwszy
profesjonalny salon sprzedaży w Polsce, rozpoczynając nową epokę w
historii motoryzacji naszego kraju.
Toyota C-HR zadebiutowała w Polsce w styczniu tego roku. Jest to
zupełnie nowy model, który wprowadza do segmentu crossoverów
napęd hybrydowy, świetne właściwości jezdne przy zwiększonym
prześwicie SUV-a oraz niespotykany, bardzo nowoczesny styl. Pod
względem jakości wykonania i wykończenia wnętrza oraz wyposażenia
nowemu crossoverowi Toyoty bliżej do aut klasy premium niż do
konkurentów popularnych marek. Samochód jest dostępny z napędem
hybrydowym oraz benzynowym w wersji turbo. Napęd hybrydowy
wybiera 3 na 4 nowych właścicieli tego modelu.
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