
Executive D1

Executive + Tech C7

Executive + Solar AF
Megjegyzés: a feltüntetett árak a metál / mica fényezést nem tartalmazzák.

4 hengeres 1.8 literes benzinmotor VVT-i Atkinson ciklus; 72 kW / 98 LE

FELSZERELTSÉG

AUDIO Kettős 4,2"-os multiinformációs kijelző RDS-es rádió

INFORMÁCIÓ Digitális kilométeróra Digitális rádióvétel (DAB)

Hangszórók száma: 6 Rádió és CD-lejátszó kormányról vezérlése

Bluetooth telefon- és audiokapcsolat MP3 és WMA lejátszás

TOYOTA Touch2 multimédia, 8" multifunkcionális érintőképernyő Aux és USB audiokapcsolat

integrált tolatókamerával, segédvonalakkal

Touch & Go navigációs rendszer

Navigációs rendszer magyar nyelvű menüvel, hangvezérléssel, teljes Európa térképpel,

on-line szolgáltatásokkal (pl.valós idejű közlekedési információk, Google Street View stb.)

3 év ingyenes adatbázis frissítés

BIZTONSÁG Toyota Safety Sense biztonsági csomag ABS EBD-vel, blokkolásgátló elektronikus fékerőelosztóval

Ütközés-megelőző rendszer (PCS) TRC - kipörgésgátló, kikapcsolható

Ütközésveszélyre történő figyelmeztetés (FCW): felhívja a vezető figyelmét szemből VSC+ - A járműstabilitásvezérlő és az EPS összehangolt működése

történő ütközés veszélyére, 0-180 km/ó-ig és minimum 10 km/ó sebesség különbségig Hűtött tárcsafék elöl, teli tárcsafék hátul

Vészfék-asszisztens (PBA): támogatja a vezetőt a vészhelyzet elkerülésében EPS - Elektromos szervokormány, sebességfüggő rásegítés

vagy enyhítésében 30-180 km/ó jármű és 30-80 km/ó gyalogos esetében LED kombinált hátsó lámpatestek és LED irányjelzők

Önálló vészfékezés (gyalogos-észleléssel) (AEB): ha a vezető vészhelyzetben Vészfékezésnél automatikus vészvillogó

nem reagál, automatikusan fékez, 10-180 km/ó sebességtartományban jármű SRS vezetőoldali légzsák

 és 10-80km/ó gyalogos esetében maximum 40 km/ó sebességcsökkentéssel SRS utasoldali légzsák

minimum 10 km/ó sebesség különbségig SRS oldallégzsákok elöl

Adaptív sebességtartó automatika (ACC) SRS függönylégzsákok, elöl-hátul

A beállított sebességtartományon belül segít a vezetőnek a biztonságos távolság Térdlégzsák a vezető oldalán

megtartásában az előtte haladó járműtől SRS biztonsági övek överőhatárolóval és övfeszítővel, elöl

Sávelhagyás-figyelmeztető rendszer (kormányzási beavatkozás nélkül) (LDA) SRS biztonsági öv 3 darab hárompontos, hátul

Észleli az irányjelzés nélküli sávelhagyást és figyelmezteti a vezetőt MICS - minimálisan deformálódó karosszéria szerkezet

Jelzőtábla-felismerő rendszer (RSA) Oldalütközésvédelem az ajtókban

Előzési tilalmat és sebességkorlátozást jelző ill.feloldó táblákra figyelmezteti a vezetőt ISOFIX gyermekülés rögzítési pontok, hátsó szélső üléseken

Automatikus távolsági fényszóró (AHB) TPWS - guminyomás figyelmeztető rendszer

Szemben v.előttünk haladók, ill.környezet világítását érzékelve ki- és bekapcsolja a távfényt Fáradtság érzékelő

 illetve a LED Mátrix megfelelő szegmensét

JÁRMŰVÉDELEM Távirányítású központizár Integrált audio egység

Indításgátló Tanksapka fedél belülről nyitható

Smart entry - intelligens nyitási rendszer az első és a hátsó ajtóknál

KÜLSŐ 15"-os könnyűfém kerekek Ködlámpa elöl a lökhárítóba integrálva

195/65 R15 gumiabroncsok Padlólemez alulról burkolt

Fényezett kilincsek LED Matrix adaptív fényszórók

Fényezett tükörborítás LED nappalifény

Fényezett lökhárító "Cápauszony" tetőantenna

Ablaktörlő és ablakmosó az 5. ajtón Defekt javító szett (nem tartalmazza az emelőt és a kerékkulcsot)

Színezett UV szűrős üvegek, hátsó szélvédő páramentesítővel

BELSŐ Háromküllős bőr kormánykerék Belső kilincsek króm színűek

Kartámasz középen Hátsó ülés: 60:40 arányban dönthető

Rakodódoboz a kartámaszban Napellenző fedett piperetükörrel

Térképtartók az ajtókban Digitális műszeregység a műszerfal közepén

Térképzseb az ülések háttámláján "Active" szövet ülésborítás: világosszürke vagy fekete

Szövet szőnyeg 4 ülés

KÉNYELEM Ablakemelő elektromos, elöl és hátul Első térképolvasó lámpa

Elektromos állítású, fűtött külső tükrök Fényszóró kikapcsolására figyelmeztető hangjelzés

Automatikusan is behajtható külső tükrök Magasságban és tengelyirányban állítható kormánykerék

Elektromos, automata, digitális légkondicionáló Audio, telefon, ACC, LDA kezelő gombok a kormánykeréken

START gombbal történő rendszerindítás Pollenszűrő

Normal, EV City, és HV/EV (autópálya) üzemmód kapcsolás Elektromos deréktámasz a vezetőülésben

Magasságban állítható vezetőülés Szürkületérzékelő (automatikusan bekapcsolódó világítás)

Automatikus fényszórómagasság-állítás 230V-os töltőkábel

HUD - Szélvédőre kivetített információ Mennekes töltőkábel utcai töltőoszlophoz

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör Fűthető első ülések

Vezeték nélküli mobiltelefon-töltő talapzat Esőérzékelős ablaktörlő

Holttérfigyelő rendszer (BSM)

Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés (RCTA)

OPCIÓK

JBL premium audio rendszer, +2 hangszóró (összesen 8) Napcellás üvegtető

IPA - automatikusan beparkoló rendszer első-hátsó parkolásérzékelőkkel Álló helyzetben és menet közben is tölti a nagyfeszültségű akkumulátort

Parkolás érzékelő koccanás védelemmel Álló helyzetben és menet közben is tölti a 12V-os akkumulátort

Bőr ülésborítás: világosszürke vagy fekete EV hatótávolságot növelheti a napcellás töltés c.a. 5 km-rel

Hátsó keresztirányú forgalomra figyelmeztetés (RCTA) - nem elérhető

Holttérfigyelő rendszer (BSM) - nem elérhető

HUD - Szélvédőre kivetített információ - nem elérhető

Elektronikusan is behajtható külső tükrök - nem automatikus

Alap garancia feltételek Fényezés opciók - Bruttó ügyfélár

Metál és Mica fényezés

Érzéki vörös (3T7)

Gyöngyfehér

Extra garancia szerződések

+ 1 év vagy összesen 130 ezer km

+ 2 év vagy összesen 160 ezer km

Az árlista érvényes 2017. február 24-től megrendelt autókra.

A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek,

a gyártástól függően változhatnak! 

Az árak a magyar forint árfolyammozgásának és az ÁFA valamint 

 regisztrációs adó változások függvényében változhatnak.

A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

3 év, első év kilométerkorlátozás nélkül további két év vagy 100.000 km, amelyik előbb 

bekövetkezik.

A hybrid hajtáslánc elemeire 5 év vagy 100.000 km.

(Nagyfesz. akku, akkumulátor vezérlő-egység, hybrid vezérlő-egység, inverter 
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