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Coupé Sport Executive Leather Sport

2,0 Boxer (200 LE) 6 M/T benzines 9 175 000 10 160 000

2,0 Boxer (200 LE) 6 A/T benzines – 10 600 000

Metálfényezés 165 000  Kristály- és gyöngyházfényezés 250 000

BRUTTÓ ÁR (Forint) Az árlista 2019. április 10-től, májusi gyártástól megrendelt autókra érvényes.

Bestseller
2,0 Boxer (200 LE) 6 M/T benzines Executive Leather Sport

Kérjen ajánlatot 
márkakereskedőjétől!

3. Egyedülálló 200 lóerős motor, amely 7,6 másodperc alatt 
gyorsul fel 100 km / órára.

2. Felszereltségek széles választéka: Intelligens kulcs, 
nyomógombos indítással, 4,2" TFT kijelzős fedélzeti 
számítógép, automata digitális kétzónás légkondícionáló, 
Bi-LED fényszórók és LED nappali menetfény, tempomat.

1. Egyedülálló karosszéria, 17"-os kerekekkel, 
mely tökéletesen érzékelteti az autó dinamizmusát.



Metálfényezés 165 000 Ft
(sötétszürke, világosszürke, lápiszkék  
és világoskék)

Prémium fényezés 250 000 Ft
(kristályfekete, kristályfehér)

6 sebességes automata váltó 500 000 Ft
(kormányra szerelt váltófülekkel)

Toyota Touch® 2 & Go navigáció 300 000 Ft

a Toyota Touch® 2 multimédia eszközre épül
– 3 év ingyenes adatbázis frissítés
– Magyar nyelvű menü
– Teljes Európa térkép
– On‑line szolgáltatások (pl. valós idejű közlekedési információk, 

Google Street View stb.)
– Megnövelt Bluetooth® kapacitás*

Opciók

* Kompatibilis Bluetooth®-képes mobiltelefon szükséges hozzá.



Felszereltség

Biztonság Sport Executive Leather Sport
ABS‑EBD‑BA, blokkolásgátló elektronikus fékerőelosztóval, fékasszisztenssel
VSC ( járműstabilitás‑vezérlő kipörgésgátlóval)
SRS légzsákok, vezető‑ és utasoldali
SRS oldallégzsákok, elöl
SRS függönylégzsákok elöl-hátul
SRS térdlégzsák a vezető oldalán
Utasoldali légzsák kulccsal kikapcsolható
Állítható magasságú fejtámlák az első üléseknél
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
15"‑os belső hűtésű tárcsafékek elöl
15"‑os belső hűtésű tárcsafékek hátul
Övfeszítővel, erőhatárolóval ellátott első ELR biztonsági övek
Ostorcsapás sérülés elleni védelem (WIL) az első üléseken
Hárompontos automata ELR / ALR biztonsági övek hátul
Indításgátló
Harmadik féklámpa (LED)
ISO fix gyermekülés‑rögzítési pontok (2 hátsó ülésen)
Oldalvédelem az ajtókban
Guminyomás ellenőrző rendszer

Audio Sport Executive Leather Sport
Beépített hangszórók száma: 6
Fedélzeti számítógép
Beállítható fordulatszám‑tartomány visszajelzővel.
Sebességfokozat kijelző (MT és AT)
Toyota Touch® 2, 6,1" multifunkcionális érintőképernyő
RDS-es rádió, egylemezes CD lejátszóval, MP3 és WMA dekóderrel
Mini Jack és USB bemenettel
Bluetooth® telefon- és audiokapcsolat
4,2" TFT kijelző, fedélzeti számítógép –
Toyota Touch® 2 with Go navigáció 300 000 300 000

 = Alap – = Nem választható



Belső Sport Executive Leather Sport
Szövet ülésborítás, fekete szövet ezüst hímzéssel –
Bőr sportkormány, három küllős audió gombokkal –
Textil utastéri szőnyeg
Síkba dönthető hátsó ülések
Alumínium sport pedálok
Bőr borítású, szegett sebességváltó‑ és kézifékkar
Sebességváltó-pillangókapcsolók a kormányon (csak AT!) –
Tároló az első ülések között kivehető pohártartóval
Palacktartó az első ajtókban
Zsebek az ülés háttámláján (utasoldalon)
Kilépőfény az ajtókban –
Bőr / Alcantara® ülésborítás (Alcantara ülőfelület, bőr oldalsó rész) 
fekete ezüst hímzéssel vagy fekete és piros hímzéssel –

Térdtámasz a vezető oldalon a középkonzolnál és az ajtóknál –
Szürkület érzékelő –
Megvilágított piperetükör a vezetős és utasoldalon –
Karbon betétek a klíma kezelőszervei körül –
Karbon betétek az ablakemelő kapcsolók körül –
Alumínium küszöbborítás –
Keret nélküli visszapillantó tükör –
Puha műszerfal borítás –
Csomagtérajtó borítás –
Puha borítás ajtókon váll magasságban –

Külső Sport Executive Leather Sport
16" könnyűfém keréktárcsák, 205/55R16 gumiabroncsok –
17" könnyűfém felnik, 215/45R17 gumiabroncsok –
Defektjavító szett
Külső tükrök és kilincsek a karosszéria színében
Lökhárítók a karosszéria színében, hátul szürke alsó résszel
Karosszéria színére fényezett díszcsík a csomagtérajtón
Dupla sport kipufogók (belső átmérő 86 mm)
Cápauszony antenna
Nappali menetfény (LED)
Ködfényszóró a lökhárítóba integrálva
Hátsó ködlámpa alul középen
LED-es hátsó lámpa
Hátsó spoiler
Bi LED fényszórók
Nagynyomású fényszórómosó
16" első féktárcsák –
TORSEN® LSD‑részlegesen önzáró hátsó differenciálmű
Sachs sport lengéscsillapítók –

Kényelem Sport Executive Leather Sport
Elektromos, automata ablakemelők elöl
Elektromos, automatikus fényszórómagasság-állítás
Fényszóró kikapcsolására figyelmeztető hangjelzés
Központi zár távirányítóval
Digitális óra
Manuális légkondicionáló
Pollenszűrő
Külső tükör elektromos állítású, fűtött
Elektomosan behajtható külső tükrök
Hátsóablak‑páramentesítő
Mélységében és magasságában állítható kormányoszlop
Elektromos szervokormány
Állítható magasságú vezetőülés
Vezetőülésből nyitható tanksapka és csomagtérajtó
Szélvédőn felső árnyékoló –
Intelligens kulcs, nyomógombos indítással –
Smart Entry – Intelligens nyitási és indítási rendszer (3 érzékelővel) –
Automata digitális kétzónás légkondicionáló –
Elektromos ülésfűtés az első ülésekben –
Tempomat –

 = Alap – = Nem választható



Kárpit az Executive Leather Sport felszereltségnél

* Prémium fényezés
§ Metálfényezés

Színek

Az üzemanyag‑fogyasztási, a széndioxid‑kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. A fogyasztást és széndioxid‑kibocsátást a vezetési 
stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.
Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező 
érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, 
ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. A Toyota Central Europe Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

K3X Lápiszkék§ P8Y Sötétszürke§ D4S Kristályfekete*

DAR Világoskék§

M7Y Monaco pirosG1U Világosszürke§K1X Kristályfehér*



Üzemanyag-fogyasztás [liter/100 km]
(a megfelelő direktíva alapján) 

2,0 l D4-S 
boxer benzin 
6 M/T

2,0 l D4-S 
boxer benzin 
6 A/T

VL Min*
Kombinált

 
N/A**

 
N/A**

VL Max***
Kombinált

 
N/A**

 
N/A**

Javasolt üzemanyag 95-ös vagy magasabb oktánszámú
Üzemanyagtartály térfogata (liter) 50 50
Széndioxid CO₂ [g/km]
VL Min*
Kombinált

 
N/A**

 
N/A**

VL Max***
Kombinált

 
N/A**

 
N/A**

Motor
2,0 l D4-S 
boxer benzin

Motor kód FA20
Hengerek száma 4 henger, boxer
Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC
Üzemanyagellátó rendszer D4-S közvetlen befecskendezés
Lökettérfogat (cm3) 1998
Furat × löket (mm × mm) 86,0 × 86,0
Sűrítési arány 12,5:1
Legnagyobb teljesítmény (LE) 200
Legnagyobb teljesítmény KW /percenkénti ford.sz. 147/7000
Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti ford.sz.) 205/6400-6600

Teljesítmény

2,0 l D4-S 
boxer benzin 
6 M/T

2,0 l D4-S 
boxer benzin 
6 A/T

Végsebesség (km/óra) 226 210
Gyorsulás 0-100 km/órára (mp) 7,6 8,2
Légellenállási együttható 0,27/0,28* 0,27

Felfüggesztés
Elöl MacPherson típusú rugóstag
Hátul Kettős keresztlengőkar

Fékek
Elöl Hűtött tárcsa
Hátul Tárcsa/Hűtött tárcsa*

Csomagtér
Csomagtér térfogat, kalaptartóig (liter) 243

Méretek
Teljes hossz (mm) 4240
Teljes szélesség (mm) 1775
Teljes magasság (mm) 1320
Nyomtáv (mm) elöl 1520
Nyomtáv (mm) hátul 1540
Túlnyúlás elöl (mm) 845
Túlnyúlás hátul (mm) 825
Tengelytáv (mm) 2570
Fordulókör sugara, gumik (m) 5,4
Beltér hossz (mm) 1615
Beltér szélesség (mm) 1490
Beltér magasság (mm) 1060

Tömegek

2,0 l D4-S 
boxer benzin 
6 M/T

2,0 l D4-S 
boxer benzin 
6 A/T

Megengedett össztömeg (kg) 1670 1700
Saját tömeg (kg) 1222-1263 1242‑1285

Kerekek Sport Executive
16" könnyűfém keréktárcsák, tízküllős –
17" csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsák, tízküllős –
Defektjavító szett

 = Alap – = Nem választható

* Legkisebb tömeggel terhelt ciklus.

** Az adat nem elérhető.

*** Legnagyobb tömeggel terhelt ciklus.

Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy az összes új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatát 
tartalmazó kiadvány. A gépkocsi üzemanyag‑gazdaságossági jellemzői mellett a vezető magatartása, valamint további nem műszaki tényezők is szerepet játszanak a gépkocsi 
üzemanyag-fogyasztásában és CO2-kibocsátásában. A CO2 a globális felmelegedést okozó legfontosabb üvegház hatású gáz.

Műszaki adatok



www.toyota.hu


