LAND CRUISER 150
3-drzwiowy

SPECYFIK ACJA 2016

CENY BRUTTO (PLN)

Cennik obowiązuje od 1 września 2016 r.

3-drzwiowy

Prado

Premium

Invincible

2,8 D-4D (177 KM) 6 M/T diesel

189 000

209 000

239 000

2,8 D-4D (177 KM) 6 A/T diesel

199 000

219 000

249 000

Lakier metalik 4 200 | Lakier biały perłowy 4 200 | Nawigacja Toyota Touch 2 with Go 3 200

Dla Ciebie
od
•

* Wysokość wpłaty własnej.

3 026 zł/mc
2 814 zł/mc

od

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA WERSJA:

Dla Twojej firmy
10%*
30%*

10%*

od

30%*

•

3-drzwiowy 2,8 D-4D (177 KM) 6 A/T diesel Premium

2 418 netto
zł/mc
1 499 netto
zł/mc

od

Zapytaj w salonie
o specjalną ofertę
1. Zaawansowane systemy terenowe, m.in.:
pełny napęd 4x4 z centralnym mechanizmem
różnicowym LSD Torsen, monitor pokazujący
kąt skrętu kół podczas manewrów (Tyre Angle
Display), aktywna kontrola trakcji (A-TRC).

2. Bogate wyposażenie w standardzie, m.in.
tempomat, system „Inteligentny kluczyk”,
podgrzewana kierownica.

3. Możliwość konfiguracji: doposażenie
m.in. o szyberdach czy system audio Pioneer
z 12 głośnikami.

Pakiety dodatkowe
PAKIET AUDIO

15 000 PLN

– system audio Pioneer z 12 głośnikami
– system multimedialny z nawigacją Toyota Touch 2 with Go
z dodatkowymi funkcjami nawigacji: trójwymiarowymi
mapami, możliwością połączenia systemu z Internetem
za pośrednictwem sieci Wi‑Fi i rozpoznawaniem komend
głosowych

Dostępny dla wersji Premium.

PAKIET LEATHER

10 000 PLN

– skórzane siedzenia (skóra naturalna/
syntetyczna, czarna lub beżowa)
– podgrzewane fotele przednie

Dostępny dla wersji Premium.

PAKIET BI-COLOUR

10 000 PLN

– dwukolorowe (brązowo-czarne)
skórzane siedzenia
– podgrzewane fotele przednie
– deska rozdzielcza i konsola środkowa
z wykończeniem w kolorze aluminium

Dostępny dla wersji Premium i Invincible.

Pakiety dodatkowe

Prado

Premium

Invincible

System multimedialny z nawigacją Toyota Touch 2 with Go

3 200 PLN

3 200 PLN

–

Szyberdach

6 000 PLN

6 000 PLN

–

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo

Prado

Premium

Invincible

–/2 000 PLN

/

/

–

7 000 PLN

Przednie oraz boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka kolanowa kierowcy
Boczne kurtyny powietrzne
ABS + EBD + BA
A-TRC + VSC
ISOFIX na skrajnych miejscach w drugim rzędzie siedzeń
Czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Światła stopu typu LED
Kierunkowskazy typu LED w lusterkach zewnętrznych
System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu
Spryskiwacze reflektorów oraz przednie lampy przeciwmgielne
Alarm z podwójnym ryglowaniem drzwi, czujnikami ruchu i zbicia szyby
Czujnik deszczu

–

Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne

–

Czujniki parkowania z przodu/z tyłu
Multi-terrain Monitor – system 4 kamer przekazujący obraz wokół
pojazdu z 6 perspektyw

P ełny napęd 4 x 4 z centralnym mechanizmem

różnicowym

LSD T orsen

Napęd 4x4 poprawia przyczepność pojazdu i sprawia, że przyspieszanie i wykonywanie manewrów jest łatwiejsze. Mechanizm różnicowy dobiera moc przekazywaną na przednie
i tylne koła w celu uzyskania najlepszych osiągów.

M ulti - terrain M onitor

Po wciśnięciu przycisku na kierownicy widać obraz
wybranego otoczenia z 4 kamer zewnętrznych w 6 różnych
perspektywach.

A ktywna

kontrola trakcji

(A-TRC)

System przyhamowuje jednym z kół, które traci
przyczepność, przekazując równomiernie moc
na pozostałe trzy, co pomaga poruszać się
nawet w najbardziej wymagających warunkach
off-roadowych.

M onitor pok azujący k ąt skrętu kół
(T yre A ngle D isplay )

Podczas jazdy w nierównym terenie, gdy ciężko jest
określić ułożenie kół, wielofunkcyjny wyświetlacz
pokazuje kąt ich skrętu, ułatwiając manewrowanie.

Wygląd zewnętrzny

Prado

Premium

Invincible

Grill czarny/srebrny z chromowanymi elementami

/–

–/

–/

Stopień boczny czarny/chromowany z podświetleniem

/–

–/

–/

–

–

Premium

Invincible

Zderzaki, klamki zewnętrzne i lusterka boczne w kolorze nadwozia
Relingi dachowe
Pełnowymiarowe koło zapasowe na tylnej klapie
Koła 265/65 R17 + felgi aluminiowe
Koła 265/60 R18 + felgi aluminiowe

–

Przyciemniane tylne szyby

–

Komfort

Prado

System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie auta bez użycia kluczyka)
Akustyczna szyba przednia z funkcją podgrzewania wycieraczek
Podgrzewane, elektrycznie sterowane i składane lusterka zewnętrzne
Roleta bagażnika
Oświetlenie przestrzeni bagażowej
Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z nawiewami w drugim rzędzie siedzeń
Podłokietnik z tyłu i z przodu
Dodatkowe lusterko wewnętrzne do obserwacji osób w drugim rzędzie siedzeń
Elektryczna regulacja szyb z przednich
Tempomat
Skórzana kierownica wielofunkcyjna, gałka dźwigni zmiany biegów i dźwignia
hamulca ręcznego
Manualna regulacja foteli przednich
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach (manualna/elektryczna)

/–

Zegary typu OPTITRON1

–

Chromowane klamki wewnętrzne

–

Deska rozdzielcza i konsola środkowa z wykończeniem drewnopodobnym

–

Deska rozdzielcza i konsola środkowa z wykończeniem w kolorze aluminium

–

Podgrzewana kierownica

–

Podgrzewane fotele przednie

–

Lodówka w podłokietniku

–

Tapicerki

Prado

Tapicerka materiałowa PRADO (czarna lub beżowa)

–/

Bi-colour

–/

Bi-colour

Leather/Bi-colour

Premium

Invincible

–

–
–

Tapicerka materiałowa PREMIUM (czarna lub beżowa)

–

Skórzane siedzenia (skóra naturalna/syntetyczna, czarna lub beżowa)

–

Leather

Dwukolorowe (brązowo-czarne) skórzane siedzenia

–

Bi-colour

Bi-colour

Premium

Invincible

Off-road

Prado

LSD Torsen – centralny mechanizm różnicowy
Blokada centralnego mechanizmu różnicowego
HAC – system wspomagający pokonywanie podjazdu (tylko dla skrzyni A/T)
DAC – system wspomagający zjazd ze wzniesienia (tylko dla skrzyni A/T)
Tyre Angle Display – monitor pokazujący kąt skrętu kół podczas manewrów

–

1
Wyświetlane funkcje: przebieg/długość poszczególnych tras, wskaźnik biegu i ustawień zawieszenia, temperatura na zewnątrz, kompas, ułożenie kół, prędkość, dystans
możliwy do pokonania na paliwie znajdującym się w baku, spalanie średnie i chwilowe, średnia prędkość oraz czas podróży.

Audio

Prado

Premium

Invincible

Wejścia USB/Aux
System multimedialny Toyota Touch 2 z dotykowym ekranem 7" i kamerą cofania
Bluetooth
Gniazdo 12 V x 2/x 3

–/

Gniazdo 220 V w tylnej części samochodu

/–

/–

–

System audio z CD (9 głośników)

–

System audio Pioneer z 12 głośnikami
System multimedialny z nawigacją Toyota Touch 2 with Go

–

Audio

3 200 PLN

3 200 PLN

1

Funkcje dodatkowe nawigacji w wersji Invincible: trójwymiarowe mapy, możliwość połączenia systemu z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi i rozpoznawanie
komend głosowych.

1

Kompletne koła zimowe

komplet

koła są wyposażone
w fabryczny system
monitorowania
ciśnienia.

opony Nokian WR SUV3

18" felgi aluminiowe

6 950 PLN

Silnik

2,8 D-4D
(177 KM)
6 M/T (6 A/T)
diesel

Kod silnika

1GD-FE

Liczba i układ cylindrów

4 cylindry, układ rzędowy

Rodzaj wtrysku

wtrysk bezp. common rail z intercoolerem

Mechanizm zaworów

16-zaworowy DOHC

Pojemność skokowa [cm3]

2755

Średnica x skok cylindra [mm x mm]

92,0 x 103,6

Stopień sprężania

15,6:1

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

177 (130)/3400

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

420/1400–2600 (450/1600–2400)

DANE TECHNICZNE

Skrzynia biegów
Rodzaj
Sprzęgło

stały napęd na 4 koła LSD z blokadą mechanizmu różnicowego, skrzynia rozdzielcza
suche, jednotarczowe

Przełożenia

1. 4,171 (3,600); 2. 2,190 (2,090); 3. 1,488 (1,488); 4. 1,193 (1,000); 5. 1,000 (0,687);
6. 0,799 (0,580)

Bieg wsteczny

3,607 (3,732)

Przełożenie przekładni głównej

3,727 (3,909)

Typ mechanizmu LSD Torsen

o zmiennym nacisku

Skrzynia rozdzielcza

2-biegowa o stałym zazębieniu

Przełożenie w pozycji H/w pozycji L

1/2,566

Zawieszenie
Przednie

wahacze podwójne rozwidlone

Tylne

4-wahaczowe z drążkiem poprzecznym

Hamulce
Przednie

hamulce tarczowe wentylowane

Tylne

hamulce tarczowe wentylowane

Układ kierowniczy
Rodzaj

przekładnia z listwą zębatą ze zmienną charakterystyką

Przełożenie

15,7

Liczba obrotów koła kierownicy

3

Minimalny promień skrętu kół/nadwozia [m]

5,8/5,9

Osiągi
Prędkość maksymalna [km/h]

175

0–100 km/h [s]

12,1 (12,7)

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

0,35

Zużycie paliwa (UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)
Norma

Euro 6

Średnio [litry/100 km]

7,4 (7,4)

Miasto [litry/100 km]

8,6 (9,0)

Poza miastem [litry/100 km]

6,5 (6,3)

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

87

Zalecane paliwo

olej napędowy

Średnia emisja CO2 [g/km]

190 (190)

Masy i wymiary
Masa własna [kg]

2150

Dopuszczalna masa całkowita [kg]

2600

Masa przyczepy holowanej z hamulcami/bez hamulców [kg]

3000/750

Pojemność przedziału bagażowego [litry]
– 2. rząd rozłożony/2. rząd złożony/2. rząd złożony, do poziomu dachu

381/827/1434

Długość/szerokość/wysokość całkowita [mm]

4505/1885/1830 (1875 – z relingami)

Rozstaw osi [mm]

2450

Rozstaw kół z przodu i z tyłu [mm]

1585

Zwis przedni/tylny [mm]

915/1140 (970 bez koła zapasowego)

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

22 574 04 35 z zagranicy, opłata według stawek operatora 801 20 20 20 opłata jak za połączenie lokalne
dla telefonów komórkowych i dla połączeń

tylko z telefonów stacjonarnych,

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 7,4 l/100 km i 170 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.
pl. 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.
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.).
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

