БЕНЗИН

НИВА НА ОБОРУДВАНЕ
COMFORT
BUSINESS
EXECUTIVE
EXECUTIVE PLUS
LUXURY
LUXURY PLUS

ХИБРИД

1.6 Valvematic
132 h.p.
6 МТ

1.6 Valvematic
132 h.p.
6 CVT

1.8 Hybrid
122 h.p.
E-CVT

33 990
38 990
41 990
45 990
-

41 990
44 990
48 990
50 490

42 490
46 490
49 490
53 490
55 490
Посочените цени са в лева с ДДС

TOYOTA STANDARD
>Удължена гаранция 6 години или 200,000 км (което настъпи първо)
>Удължена гаранция 6 години или 200,000 км (което настъпи първо)
на хибридната система
>10 години безплатна грижа за хибридната батерия
>Гаранция срещу перфорация от корозия: 12 години
>Оригинални текстилни стелки
>Специални условия на финансиране с Toyota Optimal Leasing /
Toyota Hybrid Optimal Leasing

TOYOTA SAFETY SENSE 2 система за активна безопасност:
> Система Pre-Collision с функция засичане на Пешеходци и
Колоездачи
> Адаптивен круиз контрол
> Асистент за напускане на пътната лента (LDA) с асистент за
волана
> Система за разпознаване на пътни знаци
>Автоматични дълги светлини

COMFORT

● Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на
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спирачното усилие и спирачен асистент (ABS+EBD+BA)
Системата за управление на динамичната устойчивост (VSC)
Асистент за потегляне по наклон (HAC)
Предупредителна система за ниско налягане в гумите
Двустепени въздушни възглавници за водача и пътника
(с възможност за изключване на последната)
Въздушна възглавница за коленете на водача
Странични въздушни възглавници за предните седалки
Странични въздушни завеси за предните и задните места
Пиротехнически колани с автоматични дообтегачи, контролиране на
натягането и регулиране по височина (за предните седалки)
Триточкови колани за задните седалки
Предни седалки намаляващи на степента на травмите при камшичен удар
Isofix система за закрепване на детски седалки
Климатик
4,2” TFT мутлиинформационен дисплей
Централeн панел на инструменталното табло със сензорни бутони
Централно заключване с дистанционно управление
Предни и задни електрически стъкла
Регулируем във височина и дълбочина (телескопичен) волан с електрическо
сервоусилване
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Интелигентен Адаптивен Cruise Control
Подгряване на задното стъкло
Електрически странични огледала с функция подгряване
Вградени мигачи в страничните огледала
Делима (60:40) и падаща облегалка на задната седалка
Предни и задни дискови спирачки (предните - вентилирани)
LED Дневни светлини LED задни светлини
Стоп светлини сигнализиращи за внезапно спиране

Дву-лъчеви автоматични халогенни предни светлини с функция
"Изпращане до вкъщи"
Bluetooth® свързаност с мобилни телефони за разговор "свободни ръце"
Контролиранe на аудиосистемата от волана
Радио-CD с 6 тонколони
CD-плейър поддържащ MP3 и WMA (Windows Media Audio)
Aux in + USB вход 1 бр. и 12V изход на централната конзола
Антена тип акулова перка

15" стоманени колела с гуми 195/65R15
Имобилайзер
Оригинални текстилни стелки

BUSINESS
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Ниво COMFORT плюс:
Електрическа ръчна спирачка
Стартиране на двигателя с бутон

● Предни и задни паркинг сензори
● Двузонов автоматичен климатик с въздховоди за задните места

EXECUTIVE
Ниво COMFORT плюс:
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LED Фарове за мъгла
Алуминиеви 16" колела и гуми 205/55R16
Електрическа ръчна спирачка
Дигитален скоростомер
Мултимедийна система Toyota Touch 2 с 8" сензорен дисплей
Задна камера за подпомагане на паркирането с визуализация на 7" дисплей
Електро-хроматично огледало
Кожена топка на скоростния лост с хром апликация
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Ниво EXECUTIVE плюс:
LED светлинни водачи – дневни светлини и LED комбинирани задни светлини
LED Дву-лъчеви предни светлини и LED мигачи
Затъмнени задни стъкла
Автоматично сгъване на страничните огледала
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7” TFT мутлиинформационен дисплей зад волана
Автоматичен двузонов климатик и въздуховоди за задните места
Хромирани рингове на приборното табло и въздуховодите
Електрически настроваща се лумбална опора в седалката на водача
Подгряване на предните седалки
Сенник за водача и спътника му с огледало и осветление
Кожен волан
Заден подлакътник с чашкодържатели

EXECUTIVE +
● Система за безконтатно отключване и стартиране
на автомобила - Smart Entry & Start

● Светло-синьо амбиентно осветление в предните и задните врати, на предната
ниша, предните чашкодържатели о осветление в долната част на таблото
"сигнатура"

LUXURY
Ниво EXECUTIVE+ плюс:

● 17" Двуцветни, черни алуминиеви колела с машинно шлайфани повърхности (10 лъча) и ● Предупреждение за ниско ниво на течността за
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гуми 225/45 R17
Долна предна решетка в пиано лак
Хромирана вложка в предната броня
Хромирана рамка на страничните прозорци
Шумоизолиращ слой на предното стъкло
Интелигентни предни и задни паркинг сензори с функция за автоматично
спиране

чистачки

● Интелигентна самонасочваща се система за паркиране (Simple IPA)
● Декоративен шев на предното табло
●
Салон с имитация на кожа - Седалки с комбинация текстил и имитация на кожа

● Волан с подгряване
● Задни седалки с подгряване
● Безжично зареждане на мобилен телефон

LUXURY+
Ниво LUXURY плюс:

● 18" Двуцветни, черни алуминиеви колела с машинно шлайфани повърхности (10 лъча) и ● Цветен 7" TFT мулти-информационен дисплей с
гуми 225/40 R18

3D ефект

● Система следяща трафика зад автомобила (Rear Cross Traffic Alert)
● Toyota Touch® 2 with Go Навигационна система

● Информационен дисплей на челното стъкло Head Up Display
● Системата за следене на мъртва точка (Blind Spot Monitor)
ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ

Ефект
Цена

Не

0 лв

040
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работен обем на двигателя (cm³)
Ход на буталото (mm x mm)
Степен на сгъстяване
Маскимална мощност (h. p. / rpm)
Макс. въртящ момент (Nm / rpm)
Максимална мощност на хибр. система (h. p.)
Трансмисия
Максимална скорост (km/ h)
Ускорение 0 - 100 km/h (sec)
Разход - комбиниран (l / 100 km)
Емисии CO2 комбиниран цикъл (g / km)
Екологична норма
Обем на резервоара (l)
ТЕГЛО И ПРИКАЧЕН ТОВАР
Максимално допустимо общо тегло (kg)
Тегло празен автомобил (kg)
Макс. допустимо тегло на ремарке със спирачки (kg)
Макс. допустимо тегло на ремарке без спирачки (kg)
ОКАЧВАНЕ
Предно окачване
Задно окачване
СПИРАЧКИ
Предни спирачки
Задни спирачки
ИНТЕРИОРНИ РАЗМЕРИ И ОБЕМ НА БАГАЖНИКА
Ширина на интериора (mm)
Височина на интериора (mm)
Дължина на багажника при вдигнати седалки (mm)
Обща ширина на багажника (mm)
Обща височина на багажника (mm)
Товарен обем (m³)
Вместимост на багажника по VDA с вдигнати седалки,
до кората (l)

Металик

890 лв

4W9

Перла

890 лв

890 лв

890 лв

890 лв

890 лв

209

1К3

6X1

1K0

1F7

1190 лв

1190 лв

070

3T3

1.6 Valvematic M/T
1598
80.5 x 88.3
13.0 : 1
130 / 6400
159 / 4200
6 M/T
200
9,7
5,7
130
Euro 6 AG
43

1.6 Valvematic CVT
1598
80.5 x 88.3
10.7 : 1
130 / 6400
159 / 4200
CVT
190
10,2
5,5
125
Euro 6 AG
50

1.8 Hybrid e-CVT
1798
80.5 x 88.3
10.7 : 1
97/5200
142 / 4200
122
e-CVT
180
11
3.8
87
Euro 6 AG
50

3075
1310-1425
1300
450

3130
1185-1380
1300
450

2585
1340-1385
750
450

Макферсон
Двойни носачи

Макферсон
Двойни носачи

Макферсон
Двойни носачи

вентилирани дискови
твърди дискови
1510
1155
1055
1360
520
0.47
471

вентилирани дискови
твърди дискови
ЕКСТЕРИОРНИ РАЗМЕРИ
Външна дължина (mm)
Външна ширина (mm)
Външна височина (mm)
Предна колея (mm)
Задна колея (mm)
Преден надвес (mm)
Заден надвес (mm)
Междуосие (mm)

вентилирани дискови
твърди дискови
4630
1780
1435
1531
1544
935
995
2700

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA: МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 056/ 87 64 64; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575
700; МОТОТОМ, Добрич, тел. 058/ 600 777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880; ТИКСИМ, Пловдив, тел. 032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111;
КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665; ТМ АУТО, София, тел. 02/ 960 41 10; ГЛОБАЛКАР, Стара Загора, тел. 042 /919 414; ПОЛИХРОНОВ МОТЪРС, Хасково, тел. 038/ 606 401

Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да варират в
зависимост от модификация, ниво на оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва правото по всяко
време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA. Посочените цени са
препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за продажба на продуктите и/или услугите
TOYOTA с клиенти. Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен договор за продажба със
съответния клиент. В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е
други държавни данъци и/или такси.

