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Lenyűgöző dizájnnal és elképesztő méretekkel hódít a vadonatúj Toyota
Highlander
A legújabb generációval két évtizedes tengerentúli sikertörténet után Európában is bemutatkozó vadonatúj Toyota
Highlander kontinensünkön is teljessé teszi a világ legnagyobb autógyártójának hibrid SUV kínálatát. A lenyűgöző
formavilágú és méretű, 2850 mm-es tengelytávú, hétüléses kialakítású Highlander csomagtere nem csupán a
leghosszabb a kategóriában, de a két hátsó üléssor lehajtásával akár 1,909 literesre is bővíthető, ráadásul a második
üléssor 180 mm-en tologatható. Az slágergyanús nagyméretű Toyota SUV kizárólag a világ legfejlettebb és
leghatékonyabb, negyedik generációs öntöltő full hibrid elektromos hajtásláncával érkezik, amelyhez intelligens
AWD-i összkerékhajtás párosul, míg a lenyűgöző 248 lóerős teljesítményhez mindössze 149 g/km CO2-kibocsátás
társul. A Highlander egyszerre áramvonalas, kifinomult SUV, egyben kemény és elnyűhetetlen összkerékhajtású autó,
amelyben 7 colos TFT kijelző, 12,3 colos multimédia-, és 10,1 colos head-up kijelző is helyet kapott.

Első pillantásra is impozáns méretű az immáron Magyarországon is elérhető legnagyobb Toyota SUV, a vadonatúj
Highlander Hybrid: a 4966 mm-es hosszúság, 1755 mm-es magasság önmagában is tekintélyt parancsoló, amelyhez
nagyvonalú, 2850 mm-es tengelytávolság párosul. A Highlander Hybrid kombinálja a praktikus, dinamikus, prémium
városi SUV-k kifinomultságát az összkerékhajtású terepjárók erejével, elnyűhetetlenségével és keménységével. A jármű
széles, 1662 mm-es első és 1690 mm-es hátsó nyomtávját még inkább hangsúlyozzák a nagy kerékívek, míg az enyhén
trapéz alakú alsó és felső hűtőmaszk tovább erősíti a Highlander Hybrid robosztus kiállását. Profilból az autó határozott
oldalvonala az utastér emelkedő vonalával és a fekete A-, B- és C-oszlopokkal dinamikus látványt nyújt, amit a 20 colos
könnyfém keréktárcsák prémium megjelenéssel egészítenek ki. Hátulról nézve az autó markáns megjelenését a hátsó
kerekek magas kerékívei erősítik, az ezzel kontrasztos vékony hátsó lámpatestek és a nagyméretű alsó koptatólemez
pedig eleganciát sugároz. Az új Highlander Hybrid nyolcféle fényezéssel kapható, köztük az új Holdpor színben is, amely
a kétrétegű festési technikának köszönhetően a tiszta fém fényhatását adja vissza.

Álomszerű beltér
A belső tér óriási, és a felszereltség praktikus: a modell a hétüléses családi SUV-któl elvárt sokoldalúságot, tartósságot
kínálja, a térigényt pedig maximálisan kielégíti, emellett minden utas számára kényelmes, prémium környezetet
biztosít. A műszerfal közepén helyezkedik el a 12,3 colos központi multimédiás érintőképernyő, aminek finom kerete
összeszűkülve teljes szélességében végigfut a műszerfalon. Ehhez alulról tökéletesen illeszkedik a széles, szögletes
középkonzol. Minden kapcsoló finoman működik, elegáns megjelenést és könnyű kezelhetőséget biztosítva. A belső
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térben selyemfény és famintázat, illetve lágyan párnázott, finom tapintású, minőségi varrással készített, finom bőrrel
bevont felületek teremtenek prémium hangulatot. A gazdag elérhető felszereltség (három felszereltségi szinttel, a
Comfort, az Executive és a Prestige felszereltségekkel rendelhető a modell) között szerepel a vezető látómezejében
elhelyezett 7 colos TFT kijelző, az Apple CarPlay® és Android Auto™ funkciókat is kínáló 12,3 colos központi multimédiás
érintőképernyő műholdas navigációval, a háromzónás légkondicionáló, az elől-hátul fűthető, elöl hűthető ülések, a
head-up kijelző, a Harman 1200 wattos, 11 hangszórós JBL hangrendszere, a vezeték nélküli telefontöltő, illetve a
kapcsolható digitális visszapillantó tükör, ami nagy látószögű képet kínál anélkül, hogy képét zavarná a többi utas, vagy
a fejtámlák beállítása. A Highlander Hybrid prémium színvonalát erősíti a fekete vagy grafitszürke belső színvilág. A High
felszereltségnél elérhető a perforált bőrkárpit, Sötét Ezüst díszítéssel és Sötét Fa dekorációs betéttel, a Premium kivitel
vásárlói pedig a perforált bőrkárpit mellé Ezüst Textúra díszítőelemeket és a Sötét Fa dekorációs betéteket kapnak.

Pazar csomagtér
Nagyvonalú, 2850 mm-es tengelytávjával a Highlander Hybrid igazi hétüléses autó: a 180 mm-en mozgatható második
üléssor kényelmes ki- és beszállást biztosít a méretes, két felnőttnek is kényelmes harmadik üléssorban. Az egyetlen
lábmozdulattal nyitható csomagtér hétüléses használatban 332 literes, de emellett 27 liternyi egyéb rakodóhely is
rendelkezésre áll. A második és a harmadik üléssor teljes lehajtásával a csomagtér akár 1909 literesre is bővíthető. Az
utastérben számtalan tároló és rakodóhely található, emellett pedig az első és a második üléssorban egyaránt van
elektromos aljzat, illetve USB- és HDMI csatlakozó.

A Toyota Highlader 16,7 milliós induló árával (Comfort felszereltség) a fentiek ismeretében meglehetősen jó ár-érték
arányt képvisel, ha pedig azt is figyelembe vesszük, hogy a hét ülésnek köszönhetően a nagycsaládos autóvásárlási
program jelentette támogatás is elérhető hozzá, egyértelmű a következtetés, hogy a környezetbarát japán óriás SUV
szegmensének új csillaga lehet. A Prestige felszereltség ára 18.050.000 Ft-tól, míg az Exexutive felszereltésg 21.150.000
Ft-tól érhető el.
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