HILUX
Wyprzedaż
rocznika 2015

Oferta specjalna!
Bogate wyposażenie w standardzie, niezwykły komfort jazdy, niezawodne silniki i bezpieczeństwo
na najwyższym poziomie – to wszystko i wiele więcej znajdziesz w Toyocie Hilux. Tylko teraz ostatnie
modele z rocznika 2015 są dostępne w niezwykle atrakcyjnych cenach.

CENY BRUTTO (PLN)

Cennik obowiązuje od 18 maja 2016 r. | Rok modelowy: 2015, rok produkcji: 2015

Podwójna kabina

Wersja wyposażenia

Cena katalogowa

Rabat

Cena po rabacie

3,0 D-4D 171 KM 4x4 5 M/T

SR5 + nawigacja

145 110

8 210

136 900

3,0 D-4D 171 KM 4x4 5 A/T

SR5 + nawigacja

150 110

8 210

141 900

Lakier metalik 3 900 | Nawigacja Toyota Touch 2 with Go 3 210

Dla Ciebie

2 181 zł/mc 10%
2 029 zł/mc 30%

od
•

od

Dla Twojej firmy
*
**

od
•

1 656 netto
zł/mc 10%
992 netto
zł/mc 30%

*

od

Rabat wyprzedażowy 8 210 zł

**

PAKIETY DODATKOWE
PAKIET INVINCIBLE

12 000 PLN

NIEZWYCIĘŻONY, topowy pakiet wyposażenia TOYOTY HILUX
jest przeznaczony dla najbardziej wymagających Klientów.
Dostępny dla wersji SR5.
– srebrna osłona pod przedni zderzak
– światła LED do jazdy dziennej
– chromowana obudowa wlotu powietrza na masce
– skórzana dźwignia hamulca ręcznego
– emblematy INVINCIBLE na masce
– aluminiowe nakładki progowe z logo HILUX INVINCIBLE
– chromowane obudowy lamp przeciwmgielnych
– chromowane progi boczne
– chromowane obudowy tylnych lamp
– orurowanie przestrzeni ładunkowej
– duży napis TOYOTA na tylnej burcie

Dostępny w wersji SR5.

Pakiety dodatkowe
Pakiet BIS Gwarancja Serwisowa: rok lub 2 lata dodatkowego
ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdu

Opcje
Roleta przestrzeni ładunkowej
Skórzana tapicerka INVINCIBLE
Podgrzewanie foteli
Czarno-srebrne 17" felgi aluminiowe INVINCIBLE
Nawigacja Toyota Touch 2 with Go
1

Szczegóły programu dostępne u Dilerów Toyoty lub na www.toyota.pl.

SR5
Opcja1

SR5
Opcja
Opcja
Opcja
Opcja
3 210 PLN

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo

SR5

Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
Immobilizer
ABS + VSC
EBD + BA
Boczne poduszki powietrzne
Boczne kurtyny powietrzne
Przednie światła przeciwmgielne
Spryskiwacze reflektorów
Światła LED do jazdy dziennej

Wygląd zewnętrzny

Invincible

SR5

Zderzak przedni w kolorze nadwozia
Zderzak tylny chromowany
Kierunkowskazy boczne w lusterkach
Chromowane obramowanie grilla
Chromowane klamki i lusterka
Poszerzane błotniki
Progi boczne
Przyciemniane szyby w tylnym rzędzie
Roleta przestrzeni ładunkowej

Opcja

Srebrna osłona pod przedni zderzak

Invincible

Chromowana obudowa wlotu powietrza na masce

Invincible

Chromowane obudowy lamp przeciwmgielnych

Invincible

Chromowane obudowy tylnych lamp

Invincible

Chromowane progi boczne

Invincible

Orurowanie przestrzeni ładunkowej

Invincible

Logo INVINCIBLE na błotnikach i na tylnej burcie

Invincible

Duży napis TOYOTA na tylnej burcie (srebrny lub czarny)

Invincible

Komfort

SR5

Podgrzewane lusterka
Lusterka sterowane elektrycznie
Lusterka składane elektrycznie
Klimatyzacja automatyczna
Wspomaganie kierownicy
Centralny zamek z pilotem
Tylna szyba podgrzewana
Elektryczne szyby (przód/tył)

/

Tapicerka welurowa
Skórzana tapicerka INVINCIBLE

Opcja

Skórzana dźwignia hamulca ręcznego

Invincible

Aluminiowe nakładki progowe z logo Hilux INVINCIBLE

Invincible

Podgrzewanie foteli
6 głośników
Skórzana kierownica i gałka zmiany biegów
Radio z CD, MP3, USB, Aux-In, Bluetooth
System multimedialny Toyota Touch 2
Komputer pokładowy
Komfortowe fotele
Kamera cofania
Wielofunkcyjna kierownica
Tempomat
Czujnik zmierzchu
Blokada tylnego dyferencjału

Opcja

Koła

SR5

Opony 265/65/17, felgi aluminiowe
Czarno-srebrne 17" felgi aluminiowe INVINCIBLE

Opcja

Systemy multimedialne Toyota Touch 2

Toyota Touch 2
•
•
•
•
•
•
1

dotykowy wyświetlacz 6,1" (480x800) z obsługą w języku polskim
radio, złącza USB i Aux-In, obsługa plików MP3, WMA
zestaw głośnomówiący Bluetooth 3.0 z funkcją wyświetlania SMS-ów1
kamera cofania
Bluetooth audio: możliwość słuchania muzyki z telefonu1
integracja z odtwarzaczem iPod

Lista kompatybilnych modeli telefonów dostępna w stacjach dilerskich.

Toyota Touch 2 with Go

Elementy dodatkowe względem Toyota Touch 2:
• nawigacja satelitarna z mapami Europy Centralnej i Zachodniej
• darmowa aktualizacja map przez 3 lata
• darmowy dostęp do usługi TomTom Real Time Traffic przez 3 lata
• aplikacje multimedialne, m.in: Pogoda, Paliwo, Parking, Google Street View
• komunikaty drogowe TMC

DANE TECHNICZNE
Silnik

3,0 D-4D 171 KM
5 M/T (4x4)

Typ

1KD-FTV

3,0 D-4D 171 KM
5 A/T (4x4)
1KD-FTV

Norma spalin

Euro V

Liczba i układ cylindrów

4 cylindry, układ rzędowy

Mechanizm zaworów

16-zaworowy DOHC

Rodzaj wtrysku

common rail

Pojemność skokowa [cm3]

2982

2982

Średnica x skok [mm x mm]

96,0 x 103,0

96,0 x 103,0

Stopień sprężania

15,0:1

15,0:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

171 (126)/3600

171 (126)/3600

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

343/1400–3400

360/1400–3200

Skrzynia biegów

5-stopniowa manualna

5-stopniowa automatyczna

Sprzęgło

suche, tarczowe

–

Przełożenia

1. – 4,313; 2. – 2,330; 3. – 1,436;
4. – 1,000; 5. – 0,788

1. – 3,520; 2. – 2,042; 3. – 1,400;
4. – 1,000; 5. – 0,716

Bieg wsteczny

4,220

3,224

Przełożenie przekładni głównej

3,583

3,727

Maksymalna prędkość [km/h]

170

175

0–100 km/h [s]

12,0

11,9

Średnia emisja CO2 [g/km]

203

227

Zużycie paliwa średnio/miasto/poza miastem [litry/100 km]

7,7/9,5/6,7

8,6/10,9/7,3

Napęd

Osiągi

Zawieszenie
Przód

podwójne wahacze poprzeczne, stabilizator

Tył

resory piórowe

Hamulce
Przód

tarczowe wentylowane

Tył

bębnowe

Masy i wymiary
Pojemność zbiornika paliwa [litry]

80

80

Masa własna [kg]*

2001

2028

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

2730

2730

Maks. masa przyczepy z hamulcami/bez hamulców [kg]

2800/750

2800/750

Ładowność [kg]2

729

Wysokość całkowita [mm]
Długość całkowita [mm]

5260

Szerokość całkowita [mm]

1760/1835 (SR5)

Rozstaw kół [mm]

1510/1540 (SR5)

Rozstaw osi [mm]

3085

Zwis przedni [mm]

890

Zwis tylny [mm]

1285

Kąt natarcia/rampowy/zejścia (º)

30/25/22

Minimalny prześwit [mm]

2

702
1850 (1860 w wersji SR5)

212 (222 z 17" felgami)

212 (222 z 17" felgami)

Wymiary przedziału bagażowego:
długość/szerokość/wysokość [mm]

1545/1515/450

Wymiary wnętrza:
długość/szerokość/wysokość [mm]

1765/1475/1195

Mierzone bez kierowcy.

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja
o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń
z zagranicy, opłata według stawek operatora

801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne

Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję
na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję
na wady powłoki lakierniczej.

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program
zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 7,3 do 8,6 l/100 km i od 194 do 227 g/km (cykl średni). Podane zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi
w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji:
www.toyota.pl.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji
pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub
parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane
w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym
pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan
pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów, itp.).
Samochody prezentowane na zdjęciach mogą różnić się od oferowanych.
Reprezentatywny przykład dla kredytu SMARTPLAN: cena nowego samochodu 70 000,00 zł, wpłata własna 14 000,00 zł, czas obowiązywania umowy 36 miesięcy, miesięczna wartość raty kredytowej 1 252,00 zł, z Ostatnią
Ratą 21 000,00 zł, oprocentowanie nominalne w skali rocznej 5,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 11,27%. Całkowita kwota kredytu 56 000,00 zł, całkowity koszt kredytu 12 357,33 zł (obejmuje prowizję
bankową 1 680,00 zł, odsetki 7 152,17 zł oraz szacunkowy koszt ubezpieczenia komunikacyjnego AC 3 525,16 zł), całkowita kwota do zapłaty przez kredytobiorcę 68 357,33 zł. Kalkulacja ważna na dzień: 18.05.2016 r.
Rata Leasingu SMARTPLAN netto, kalkulacja z dnia 18.05.2016 r. O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

www.toyota.pl

www.toyota.pl/business

