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CENNIK BRUTTO
Cennik obowiązuje od 21 grudnia 2015 r.

WERSJA WYPOSAŻENIA

CENA KATALOGOWA

RABAT

CENA PO RABACIE

SILNIK
2,0 D-4D 4x2 124 KM
6 MT Start&Stop

2,0 D-4D 4x4 124 KM
6 MT

ACTIVE

WYPRZEDANY

PREMIUM +

VIP

PREMIUM +

EXECUTIVE +

PREMIUM 20th ANNIVERSARY +

WYPRZEDANY
VIP
VIP

136 000 zł

17 000 zł

119 000 zł

136 000 zł

17 000 zł

119 000 zł

2,0 Valvematic 152 KM
6 MT

PREMIUM +

EXECUTIVE +

VIP

WYPRZEDANY

2,2 D-4D 150 KM
6 MT

PREMIUM +

EXECUTIVE +

VIP

WYPRZEDANY

ACTIVE

PREMIUM

Lakier metalik

2 900 zł

2 900 zł

Lakier biały perłowy

4 400 zł

4 400 zł

Nawigacja Toyota Touch 2 & Go

3 200 zł

3 200 zł

DOPŁATY

PAKIET EXECUTIVE
18" felgi aluminiowe, lampy ksenonowe, elektrycznie unoszone drzwi bagażnika,
przyciemniane tylne szyby, system „Inteligentny kluczyk”, osłona przedniego
zderzaka, osłona tylnego zderzaka, podgrzewanie przednich foteli, spryskiwacze
reflektorów, podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby

9 900 zł

PAKIET VIP
Przednie i tylne czujniki parkowania, system multimedialny Toyota Touch 2 & Go
(nawigacja)

5 200 zł

3 200 zł

PAKIET CHROME
Chromowane listwy boczne, chromowana listwa klapy bagażnika

1 200 zł

1 200 zł

880 zł

880 zł

DODATKOWA OCHRONA
Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza
diagnostycznego z możliwością dodatkowego zwiększenia jego stopnia ochrony1
Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system antykradzieżowy:
ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji włamania oraz identyfikację kierowcy
poprzez kartę PROXY w przypadku kradzieży kluczyków samochodu2
1

Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. 2 Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. Koszt brutto z montażem w ASD.

PAKIET VIP

5 200 zł / 3 200 zł

System multimedialny Toyota Touch 2 & Go

Elementy dodatkowe w Toyota Touch 2 & Go:

Przednie czujniki parkowania

•

nawigacja satelitarna, menu i wskazówki głosowe w języku polskim,

•

katalog miejsc użyteczności publicznej POI,

•

komunikaty drogowe TMC oraz informacje o fotoradarach,

•

integracja z Google Local Search,

•

aplikacje multimedialne (m.in.: SMS, prognoza pogody, aplikacja „szklanka
wody” ułatwiająca ekonomiczną jazdę).

Tylne czujniki parkowania

Rabat 17 000 zł
Dla Ciebie
od
•

od
* Wysokość wpłaty własnej.

Dla Twojej firmy

1 896 zł/mc 10%
1 764 zł/mc 30%

*
*

od
•

1 380 netto
zł/mc 10%
800 netto
zł/mc 30%

*

od

*

WYPOSAŻENIE

ACTIVE

PREMIUM

BEZPIECZEŃSTWO
7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy oraz pasażera,
kolanowa kierowcy, kurtyny boczne
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Aktywne zagłówki
Zagłówki z regulacją wysokości
ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach
ABS, EBD, BA
System stabilizacji toru jazdy (VSC+) i kontrola trakcji (TRC)
System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)
Światła do jazdy dziennej typu LED
Czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Przednie lampy przeciwmgielne
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) – tylko ze skrzynią
Multidrive S
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
Czujniki deszczu (automatyczne wycieraczki)
Czujniki zmierzchu (automatyczne światła)
Tempomat
Spryskiwacze reflektorów
Lampy ksenonowe

EXECUTIVE
EXECUTIVE / 3 900 zł

WNĘTRZE
Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
Sportowe fotele
Skórzane siedzenia (skóra naturalna/syntetyczna) w kolorze beżowym lub
terracotta

4 900 zł1

Siedzenia z elementami z alcantary w kolorze czarnym (skóra syntetyczna)

6 000 zł1

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów
Boczne panele pokryte skórą syntetyczną
Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną
Szare wykończenie wnętrza
Podgrzewanie przednich foteli
Kieszenie w oparciach przednich foteli

1

Opcja dostępna tylko z Pakietem Executive z podłokietnikiem obszytym czarną skórą syntetyczną. 2 Opcja do wyboru dostępna wyłącznie z Pakietem Executive.

OPCJA2
EXECUTIVE

ACTIVE

PREMIUM

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne
Chromowana listwa okienna
Kierunkowskazy w lusterkach
Tylny spojler dachowy
Chromowana listwa przedniego zderzaka
Koła 225/65 R17, felgi stalowe
Koła 225/65 R17, felgi aluminiowe
Koła 235/55 R18, felgi aluminiowe

EXECUTIVE

Osłona przedniego zderzaka

1 200 zł3

EXECUTIVE / 1 200 zł3

Osłona tylnego zderzaka

1 200 zł3

EXECUTIVE / 1 200 zł3

Przyciemniane tylne szyby
Relingi dachowe

EXECUTIVE

1 700 zł

1 700 zł

KOMFORT
Klimatyzacja manualna
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Kierownica wielofunkcyjna
Regulacja kierownicy w pionie i w poziomie
Wspomaganie kierownicy
Komputer pokładowy
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
Koło dojazdowe
Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40
Centralny zamek sterowany pilotem
System opóźnionego wyłączania świateł po zgaszeniu silnika
„Follow me home”
Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych
Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa
Kamera cofania (widok na ekranie 6,1")
Manetki zmiany biegów przy kierownicy (Multidrive S)
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie samochodu bez użycia kluczyka)

EXECUTIVE

Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika

EXECUTIVE

Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby

EXECUTIVE

Czujniki cofania

1 750 zł3

1 750 zł3

AUDIO
Złącze Aux-In do podłączania urządzeń zewnętrznych i port USB
Bluetooth
System audio CD, MP3, WMA, 4 głośniki
System multimedialny Toyota Touch 2, dotykowy ekran 6,1",
MP3, WMA, 6 głośników
System multimedialny Toyota Touch 2 & Go (nawigacja)
3

Koszt brutto z montażem w ASD.

3 200 zł

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
FOTELE

4 900 zł

4 900 zł

Skóra w kolorze TERRACOTTA

Skóra w kolorze BEŻOWYM

KOMPLETNE KOŁA ZIMOWE

6 000 zł

Skóra w kolorze CZARNYM z elementami z ALCANTARY

Koła są wyposażone w fabryczny system monitorowania ciśnienia

5 914 zł

6 613 zł

17" felgi aluminiowe,
opony Nokian WR SUV3

18" felgi aluminiowe,
opony Nokian WR SUV3

DANE TECHNICZNE
2,0 Valvematic 152 KM 2,0 Valvematic 152 KM
6 MT
Multidrive S

2,0 D-4D 124 KM
6 MT

2,0 D-4D 124 KM
6 MT

2,2 D-4D 150 KM
6 MT

(4x4)

(4x4) Start&Stop

(4x2) Start&Stop

(4x4)

(4x4)

Średnio [litry/100 km]

7,3

6,5

4,9

5,3

5,6

Miasto [litry/100 km]

9,3

8,2

5,7

6,3

6,7

Poza miastem [litry/100 km]

6,1

5,6

4,4

4,7

5,0

Pb 95 lub więcej

Pb 95 lub więcej

ON

ON

ON

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

60

60

60

60

60

Średnia emisja CO2 [g/km]

169

152

127

136

147

Euro 6

Euro 6

Euro 5

Euro 5

Euro 5

16-zaworowy DOHC

16-zaworowy DOHC

16-zaworowy DOHC

16-zaworowy DOHC

16-zaworowy DOHC

ZUŻYCIE PALIWA

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

Zalecane paliwo

SILNIK
Norma spalin
Mechanizm zaworów
System wtrysku paliwa

elektroniczny wtrysk wielopunktowy

common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi

Pojemność skokowa [cm3]

1987

1987

1998

1998

2231

Średnica x skok [mm x mm]

80,5 x 97,6

80,5 x 97,6

86,0 x 86,0

86,0 x 86,0

86,0 x 96,0

10,0:1

10,0:1

15,8:1

15,8:1

15,7:1

152 (111)/6200

152 (111)/6200

124 (91)/3600

124 (91)/3600

150 (110)/3600

195/4000

195/4000

310/1600–2400

310/1600–2400

340/2000–2800

Maksymalna prędkość [km/h]

185

185

180

180

190

0-100 km/h [s]

9,9

10,7

10,5

11,0

9,5

0–400 m [s]

16,8

17,6

16,8

17,6

16,4

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

0,31

0,31

0,31

0,31

0,31

5,3/5,6

5,3/5,6

5,3/5,6

5,3/5,6

5,3/5,6

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

podwójny wahacz

podwójny wahacz

podwójny wahacz

podwójny wahacz

podwójny wahacz

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

tarczowe wentylowane

tarczowe pełne

tarczowe pełne

tarczowe pełne

tarczowe pełne

tarczowe pełne

1570/1585

1605/1615

1535/1625

1585/1670

1605/1710

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

2110

2110

2135

2190

2220

Długość / szerokość / wysokość bagażnika
(do wysokości rolety bagażnika) [mm]

951/1337/492

951/1337/492

951/1337/492

951/1337/492

951/1337/492

547–1746

547–1746

547–1746

547–1746

547–1746

Stopień sprężania
Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]
Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

OSIĄGI

Min. promień skrętu [m] koła 17"/18"

ZAWIESZENIE
Przód
Tył

HAMULCE
Przód
Tył

MASY I WYMIARY
Masa własna [kg] min./maks.

Pojemność bagażnika
(do wysokości rolety bagażnika) [litry]

1935/1505/1220

1935/1505/1220

1935/1505/1220

1935/1505/1220

1935/1505/1220

Odległość między przednimi i tylnymi
siedzeniami (mm)

Długość / szerokość / wysokość wnętrza [mm]

972

972

972

972

972

Prześwit [mm]

187

187

187

187

187

4570/1845/1660

4570/1845/1660

4570/1845/1660

4570/1845/1660

4570/1845/1660

2660

2660

2660

2660

2660

Długość / szerokość / wysokość [mm]
Rozstaw osi [mm]

Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:
Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję
na perforację blach oraz 3-letnią
gwarancję na wady powłoki lakierniczej.

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

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 4,9 do 7,3 l/100 km i od 127 do 169 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. Powyższa informacja
stanowi wyłącznie opinię Spółki Toyota Motor Europe i zgodnie z obowiązującym prawem jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące kompletności i dokładności przedstawionych informacji lub kompatybilności z innymi produktami nie mogą
stanowić podstaw roszczeń gwarancyjnych. Ani Toyota Motor Europe, ani jej przedstawiciele lub oddziały nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich, pośrednich lub wtórnych strat, włącznie z utratą zysków lub danych,
powstałych w związku z przedstawioną wyżej informacją. Nazwa i logo BLUETOOTH są własnością BLUETOOTH SIG, Inc. i jakiekolwiek ich wykorzystanie przez Toyota Motor Europe odbywa się na podstawie umowy licencyjnej. Inne znaki
i nazwy handlowe są własnością odpowiednich właścicieli.
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 nowej Toyoty 119 000,00 zł, wpłata własna 11 900,00 zł, finansowana prowizja bankowa 2,00% kwoty kredytu, okres umowy 48 miesięcy, miesięczna wartość równej raty kredytowej
1 896,05 zł, z Ostatnią Ratą 38 080,00 zł, oprocentowanie nominalne w skali rocznej 5,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,13%. Całkowita kwota kredytu 107 100,00 zł, całkowity koszt kredytu 28 176,56 zł, całkowita kwota do
zapłaty przez kredytobiorcę 135 276,56 zł, w tym szacunkowy koszt ubezpieczenia komunikacyjnego AC 8 082,04 zł. Kalkulacja ważna na dzień: 13.01.2016 r.
Reprezentatywny przykład dla kredytu SMARTPLAN: cena nowej Toyoty 119 000,00 zł, wpłata własna 35 700,00 zł, finansowana prowizja bankowa 2,00% kwoty kredytu, okres umowy 48 miesięcy, miesięczna wartość równej raty kredytowej
1 763,63 zł, z Ostatnią Ratą 14 280,00 zł, oprocentowanie nominalne w skali rocznej 5,99%, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 10,44%. Całkowita kwota kredytu 83 300,00 zł, całkowity koszt kredytu 19 712,20 zł, całkowita kwota do
zapłaty przez kredytobiorcę 103 012,20 zł, w tym szacunkowy koszt ubezpieczenia komunikacyjnego AC 5 841,68 zł. Kalkulacja ważna na dzień: 13.01.2016 r.

