CENNÍK

Ceny
CENA

VÝBAVA

MOTOR

VÝKON

PREVODOVKA

SPORT

2,0 D-4S Boxer

147 kW

6 M/T

29 590 €

2,0 D-4S Boxer

147 kW

6 A/T

31 190 €

2,0 D-4S Boxer

147 kW

6 M/T

33 290 €

2,0 D-4S Boxer

147 kW

6 A/T

34 890 €

EXECUTIVE
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Predĺžená záruka
CENA

ZÁRUKA

OBSAH

Voliteľná predĺžená záruka
TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km

Predĺžená záruka na 5 rokov od dátumu prevzatia alebo do najazdenia 160 000 km
a asistenčné služby na 5 rokov bez obmedzenia najazdených kilometrov

599 €*

* cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla

Výbava
PNEUMATIKY A DISKY

SPORT

EXECUTIVE

205/55R16

215/45R17

16×6,5J

17×7JJ

Zliatinové disky kolies





Súprava na opravu pneumatík (bez hevera a kľúča na matice kolies)





TPWS (výstražný systém tlaku pneumatík)





SPORT

EXECUTIVE

Anténa v tvare žraločej plutvy





Zadný spojler





Dvojitá koncovka výfuku





SPORT

EXECUTIVE

Spätné zrkadlá - elektricky ovládané vo farbe karosérie





Spätné zrkadlá - vyhrievané





Spätné zrkadlá - elektricky sklopné





Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie





Nárazníky vo farbe karosérie





Rozmer pneumatík
Rozmer diskov

EXTERIÉR

VONKAJŠIE ZRKADLÁ, KĽUČKY A NÁRAZNÍKY

Zadný nárazník s difúzorom





VONKAJŠIE OSVETLENIE

SPORT

EXECUTIVE

LED svetlomety pre denné svietenie





LED parkovacie svetlá





Bi-LED predné svetlomety





Ostrekovače svetlometov





Predné hmlové svetlá





Zadné kombinované svetlá LED





Tretie brzdové svetlo LED





SPORT

EXECUTIVE

Počet sedadiel - 4 (usporiadanie 2 + 2)





Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča





Vyhrievanie predných sedadiel





Čalúnenie sedadiel textilné (čierne alebo čierno-červené)





Čalúnenie sedadiel v kombinácii prírodná koža a Alcantara® (čierne alebo čierno-červené)





SPORT

EXECUTIVE

Čierna palubná doska





Karbónové dekory na palubnej doske





Odkladacia schránka pred spolujazdcom





Vnútorné spätné zrkadlo - s automatickou clonou





Vnútorné spätné zrkadlo - športové, bezrámčekové





Slnečné clony s kozmetickými zrkadlami





Osvetlenie kozmetických zrkadiel





Odkladací box medzi prednými sedadlami





Držiak nápojov v stredovej konzole





Držiaky fliaš v predných dverách





Elektrická zásuvka 12V na stredovej konzole





Kryt batožinového priestoru





Osvetlenie batožinového priestoru





SPORT

EXECUTIVE

Trojramenný kožený volant





Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant





Kožená hlavica radiacej páky





Radenie ovládačmi pod volantom (iba prevodovka 6 A/T)





Kožená rukoväť parkovacej brzdy





SEDADLÁ

INTERIÉR A ODKLADACIE PRIESTORY

VOLANT, RADIACA PÁKA A RUČNÁ BRZDA
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KLIMATIZÁCIA A VENTILÁCIA
Klimatizácia - manuálna
Klimatizácia - automatická 2 zóny (vodič + spolujazdec)

SPORT

EXECUTIVE









SPORT

EXECUTIVE

Elektricky ovládané predné okná





Sťahovanie okna vodiča a spolujazdca jedným dotykom





Dozelena tónované predné bočné okná s UV ochranou





Dozelena tónované zadné bočné okná s UV ochranou





Dozelena tónované okno veka kufra s UV ochranou





SPORT

EXECUTIVE

Ľavý ciferník - rýchlomer





Prostredný ciferník
• otáčkomer
• displej s ukazovateľom rýchlosti
• kontrolka dosiahnutia max. otáčok ( je možné užívateľsky nastaviť)
• multiinformačný displej (celkové počítadlo najazdených km, denné počítadlo najazdených km
(A/B), vonkajšia teplota, okamžitá spotreba, priemerná spotreba, nastavenie indikácie maximálnych
otáčok motora, ukazovateľ odporúčaného radenia prevodových stupňov





Prostredný ciferník
• otáčkomer
• displej s ukazovateľom rýchlosti
• ukazovateľ stavu paliva
• ukazovateľ odporúčaného radenia prevodových stupňov





Pravý ciferník
• ukazovateľ stavu paliva
• ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny





Pravý ciferník
• multiinformačný farebný 4,2" TFT displej (teplota chladiacej kvapaliny, teplota oleja, napätie
akumulátora, celkové počítadlo najazdených km, denné počítadlo najazdených km (A/B), vonkajšia
teplota, okamžitá spotreba, priemerná spotreba, nastavenie indikácie maximálnych otáčok motora,
ukazovateľ preťaženia G, ukazovateľ priebehu krútiaceho momentu, stopky , prehľad zabehnutých
časov na okruhu)





OKNÁ A VIDITEĽNOSŤ

PALUBNÉ PRÍSTROJE

Nastavenie intenzity podsvietenia prístrojov





SPORT

EXECUTIVE

Senzor šera (automatická aktivácia svetiel)





Stierače predného okna s nastaviteľným cyklovačom





SPORT

EXECUTIVE





SENZORY A STIERAČE

AUDIO, KOMUNIKÁCIA A INFORMÁCIE
Multimediálny systém Toyota Touch® 2
• 6,1" dotykový displej
• rádio
• Bluetooth® hands-free
• Bluetooth® streaming
• ovládanie iPod a MP3 prehrávača prostredníctvom dotykového displeja
Toyota Touch® 2 s navigáciou Go vrátane 3 ročnej aktualizácie (slovenský jazyk)

600 €

600 €

Podpora MP3 a WMA





Externý vstup Aux-In/USB





4 reproduktory vpredu





2 reproduktory vzadu





SPORT

EXECUTIVE

Kotúčové brzdy vpredu (ventilované) 15"





Kotúčové brzdy vpredu (ventilované) 16"





Kotúčové brzdy vzadu (plné) 15"





Kotúčové brzdy vzadu (ventilované) 15"





ABS/EBD/BA





VSC/TRC





Tempomat





Elektrický posilňovač riadenia (EPS)





SPORT

EXECUTIVE

Airbagy predné (vodič + spolujazdec)





Airbagy bočné (vodič + spolujazdec)





Airbagy hlavové (v každom rade sedadiel)





Airbag kolenný (vodič)





Deaktivácia predného airbagu u spolujazdca





Trojbodové bezpečnostné pásy vpredu (2×) a vzadu (2×)





Bezpečnostné pásy vpredu s predpínačmi a obmedzovačom sily





Indikácia zapnutia predných bezpečnostných pásov (vodič + spolujazdec)





Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× krajné sedadlá 2. radu)





AKTÍVNA BEZPEČNOSŤ A JAZDNÁ DYNAMIKA

PASÍVNA BEZPEČNOSŤ
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ZABEZPEČENIE A ŠTARTOVANIE

SPORT

EXECUTIVE

Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie





Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúč)





Imobilizér





VÝBAVA NA ŽELANIE

SPORT

EXECUTIVE

Metalický lak karosérie

600 €

600 €

Perleťový lak karosérie

900 €

900 €

Povinná výbava (súprava obsahuje lekárničku, výstražný trojuholník, reflexnú vestu a ťažné lano)

22 €

22 €

TOYOTA PROTECT

SPORT

EXECUTIVE

5 ročná ochrana laku karosérie (prostredníctvom kremíkovej vrstvy) a navyše dokonalá ochrana
kolies a interiéru proti znečisteniu

320 €

320 €

Farby laku

61K Sivá - tmavá*

D4S Čierna - kryštalická*

G1U Strieborná - ľadová*

H8R Oranžová - ohnivá*

K1X Biela - saténová**

K3X Modrá - vesmírna*

M7Y Červená - žeravá

* Metalický lak karosérie
** Perleťový lak karosérie
 - štandardná výbava
 - nie je k dispozícii

ABS (Anti-lock Brake System) - protiblokovací brzdový systém
EBD (Electronic Brake force Distribution) - elektronická distribúcia brzdnej sily
BA (Brake Assist) - brzdový asistent
VSC (Vehicle Stability Control) - kontrola stability vozidla
TRC (Traction Control) - kontrola trakcie pri rozjazde
EPS (Electric Power Steering) - elektrický posilňovač riadenia
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Bi-LED - stretávacie a diaľkové svetlá s technológiou LED
TPWS (Tyre Pressure Warning System) - výstražný systém tlaku pneumatík
D-4S (Direct-injection 4 stroke gasoline engine Superior) - kombinácia
priameho vstreku paliva do valcov a nepriameho vstrekovania do sania
RWD (Rear Wheel Drive) - pohon zadnej nápravy
LSD (Limited Slip Differential) - diferenciál s obmedzeným preklzom

Technické údaje
2,0 D-4S Boxer
POHONNÉ ÚSTROJENSTVO
Typ motora

plochý zážihový štvorvalec Boxer s protichodnými piestmi

Rozvodový mechanizmus

16 ventilov DOHC

Zdvihový objem (cm3)

1998

Palivo

benzín

Maximálny výkon [kW (k)/ot.min-1]

147 (200) / 7000

Maximálny krútiaci moment (Nm/ot.min-1)

205 / 6400-6600

Pohon

zadná náprava (RWD)

Diferenciál zadnej nápravy

diferenciál s obmedzeným preklzom (LSD)*

Prevodovka

6 M/T

6 A/T

Maximálna rýchlosť (km/h)

226

210

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)

7,6

8,2

RÝCHLOSTI

SPOTREBA PALIVA A EMISIE
Mesto (l/100 km)

10,4

9,6

Mimo mesta (l/100 km)

6,3

5,7

Kombinovaná (l/100 km)

7,8

7,1

Emisie CO2, kombinované (g/km)

180

164

Emisná norma

Euro 6 W

Objem palivovej nádrže (l)

50

ROZMERY A HMOTNOSTI
Vonkajšie - dĺžka / šírka / výška (mm)

4240 / 1775 / 1320

Rázvor (mm)

2570

Previs - predný / zadný (mm)

845 / 825

Rozchod kolies - predný / zadný (mm)

1520 / 1540

Svetlá výška (mm)

120

130

Polomer otáčania - stopový / obrysový (m)

5,4 / 5,7

Interiér - dĺžka / šírka / výška (mm)

1615 / 1490 / 1060

Celková hmotnosť (kg)

1670

1700

Prevádzková hmotnosť (kg)

1312

1335

Užitočná hmotnosť vozidla (kg)

433

440

BATOŽINOVÝ PRIESTOR
Objem (l)

243

ZAVESENIE KOLIES
Zavesenie kolies predné / zadné

MacPherson / dvojité lichobežníkové

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO2 zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. V prípade získania ďalších
informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od
nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na
spotrebu paliva a hodnoty emisií CO2 Vášho vozidla.
6 M/T = manuálna šesťstupňová prevodovka

6 A/T = automatická šesťstupňová prevodovka

* neplatí pre výbavu Sport s prevodovkou 6 A/T

Všeobecná záruka na vozidlo
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo:
Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je
poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas
prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu
alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov,
v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia.
Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek detail
v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
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Platnosť od 9. 1. 2017
do vydania nového cenníku

CEN-GT86-SK-05

Interiér
Čalúnenie interiéru môžete voliť v čiernej alebo čierno-červenej farebnej variácii.
Materiálové prevedenie textilné alebo v kombinácii prírodná koža a Alcantara®
je závislé na stupni výbavy.
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