ÚJ
TOYOTA
HIGHLANDER
ÁRLISTA

MÁR

16 700 000
Új Toyota Highlander

Ft‑tól
7 ÜLÉSES CSALÁDI MODELL
248 lóerő

ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!

COMFORT
Az alapfelszereltség néhány tétele
– 18" sötétszürke, csiszolt felületű
könnyűfém keréktárcsák,
235/65R18 gumiabronccsal
– 7" információs kijelző
– Toyota Touch2 multimédia, 8" színes
érintőképernyő, USB csatlakozó,
DAB digitális rádió vétel, 6 hangszóró
– LED fényszórók, első ködlámpák,
nappali menetfény, féklámpák
– Sötétített hátsó oldalüvegek
– Ezüst színű tetősín
– Connectivity: Android Auto™*,
Apple CarPlay™
– Vezetéknélküli telefontöltő
a kartámaszban
– Toyota Safety Sense biztonsági
rendszer: Ütközést megelőző
biztonsági rendszer, Sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer sávkövető
asszisztenssel, Jelzőtábla felismerő
rendszer, Automata távolsági
fényszóró, Intelligens adaptív
sebességtartó automatika,

Fáradtságra figyelmeztető rendszer,
Holttér monitor, Hátsó keresztirányú
forgalomra figyelmeztető rendszer
– Intelligens kulcsrendszer
– Fűtött bőr kormánykerék
– Kétzónás digitális légkondicionáló,
S-Flow vezérlés, ülésfoglaltság
érzékelés, szagmentesítés vezérlés
– Elektrokromatikus, fényre sötétedő
belső visszapillantó tükör
– AVAS - mesterséges hanggenerátor
– Szürkületérzékelő
– Esőérzékelős ablaktörlők
– Fűtött ablakmosófúvókák
– 7 személyes kivitel
– Bőr hatású szövet ülésborítás
– Elektromos állítású vezetőülés
– Elektromos állítású deréktámasz
a vezetőülésben
– Ülésfűtés az első ülésekben
– Helytakarékos pótkerék
– Hegymeneti elindulássegítő (HAC)
– Hátsó klímavezérlés automata digitális

BRUTTÓ LISTAÁR MÁR:

16 700 000

Ft‑tól

PRESTIGE
Az alapfelszereltség néhány tétele (Comfort felszereltségen felül)
– Elektromotoros 5. ajtó nyitás
– Bi‑LED fényszóró
– 20" ezüstszínű könnyűfém keréktárcsák
235/55 R20 gumiabronccsal
– Bőr ülésborítás
– Külső tükrök memóriával
– Selyemfényű króm színű tetősín
– Hűtőrács fekete és selyemkróm
színű díszítéssel
– Fényszórómosó
– Fa mintázatú középkonzol borítás,

szürkére fényezett műszerfalbetétek
– Küszöbborítás elöl aluminium, hátul
fekete műanyag
– Elektromos mozgatású első utasülés
– Parkolásérzékelők koccanásgátló
fékezéssel
– Tolatókamerában dinamikus
vezetővonalak
Opcionális felszereltségi csomag:
Tech csomag

BRUTTÓ LISTAÁR MÁR:

18 050 000

Ft‑tól

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele
(Prestige szereltségen felül)
– 20" kéttónusú könnyűfém keréktárcsák
235/55R20 gumiabronccsal
– Elektronikus‑digitális belső tükör
– 5. ajtó motoros mozgatással,
kéznélküli nyitással
– Körkörös kamerarendszer, kamerák:
első hűtőrács, kölső tükrök, 5. ajtó
– Szélvédőre vetített információ (HUD)
– Panoráma üvegtető, elektromosan
nyitható első résszel és árnyékolóval
BRUTTÓ LISTAÁR MÁR:

21 150 000

Ft‑tól

– Ülésfűtés elöl és a hátsó
szélső ülésekben
– Intelligens kulcsrendszer
minden ajtóra
– Fa mintázatú középkonzol borítás,
szürke selyemfényű műszerfalbetétek,
derítőfény
– Első lökhárító ezüst
lökhárítóvédő betéttel
– Hátsó lökhárító selyemfényű lökhárító
betéttel
– Fellépő
– Hátsó lökhárító védő
* Korlátozott elérhetőség
Magyarországon.
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ISMERJE MEG AZ EGYIK LEGNÉPSZERŰBB VÁLTOZATOT!

HIGHLANDER PRESTIGE
TECH
2.5 l TNGA Hybrid 248 LE AWD‑i e‑CVT

Letisztult dizájn és erőteljes dinamika
A látványos könnyűfém eréktárcsákkal felszerelt, 4966 mm–es hosszú Highlander
Hybrid nemcsak a prémium városi szabadidő–autók dinamikus és kifinomult stílusát,
hanem egy erőteljes, nagy teljesítményű, kemény és sokoldalú terepjáró előnyeit
is megcsillogtatja. A high tech full hibrid hajtásnak köszönhetően az új Highlander
248 lóerős teljesítményével és 149 g/km CO2–kibocsátásával a szegmens legjobb
teljesítmény–emisszió arányát kínálja.
Kényelem
A Highlander Hybrid teljes értékű hétüléses modell, hiszen második üléssora
180 mm–es sínen csúsztatható előre–hátra, így a leghátsó sorban két felnőtt
is kényelmesen elfér, ráadásul a ki– és beszállás is egyszerű. A Prestige Tech
felszereltség része a Toyota Touch® 2 multimédia 12,3" érintőképernyővel (műholdas
navigációval), a JBL prémium hangrendszer 11 hangszóróval, a Connectivity* –
Apple CarPlay™ és az Android Auto™ rendszerek, a vezeték nélküli telefontöltő,
az ülésszellőztetés és az elektromotoros nyitású csomagtérajtó.
Innovatív technológiák
Az új Highlander Hybrid alapfelszereltségének része a Toyota Safety Sense
legújabb változata; az aktív biztonsági technológiai csomagot úgy állította
össze a Toyota, hogy segítségével a lehető legtöbb közlekedési helyzetben
elkerülhetők legyenek a balesetek, vagy mérsékelhető legyen a súlyosságuk.
A csomagban megtalálható az ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS)
aktív elkerülő kormányzással, valamint éjjel–nappali gyalogosészleléssel és nappali
kerékpáros–észleléssel; a teljes sebességtartományban működő adaptív sebességtartó
automatika (ACC) jelzőtábla–felismeréssel (RSA); a sávkövető asszisztens (LTA);
a sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA); az automatikus távolságifény–vezérlés
(AHB) és a jelzőtábla–felismerés (RSA).
* Korlátozott elérhetőség Magyarországon.

BRUTTÓ LISTAÁR

19 550 000

Ft

Prestige Tech
2.5 Hybrid Dynamic Force 248 LE
AWD‑i e‑CVT

Érdekli ez a változat? Kérjük, lépjen kapcsolatba
márkakereskedőjével! Ha valami mást keres,
ismerje meg a többi modellváltozatot, és válasszon
olyan Toyota Highlandert, ami tökéletesen
megfelel az Ön igényeinek.
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TEKINTSE MEG ÁRLISTÁNKAT! (FT)
Modellév: 2021.

Az árlista a 2020. október 16‑tól megrendelt autókra érvényes.

Szereltség

Katashiki

SFX

Bruttó listaár
(Regadóval,
27% ÁFA‑val)

Regadó

Comfort
Comfort premium color
Prestige
Prestige premium color
Prestige Tech
Prestige Tech premium color
Executive
Executive premium color

AXUH78L‑ARXMHW
AXUH78L‑ARXMHW
AXUH78L‑ARXGHW
AXUH78L‑ARXGHW
AXUH78L‑ARXGHW
AXUH78L‑ARXGHW
AXUH78L‑ARXGHW
AXUH78L‑ARXGHW

A1
1A
F1
E1
F8
8F
Q4
4Q

16 700 000
16 850 000
18 050 000
18 200 000
19 550 000
19 700 000
21 150 000
21 300 000

76 000
76 000
76 000
76 000
76 000
76 000
76 000
76 000

Motor / Teljesítmény Váltó /
<LE>
Hajtás
2.5l hybrid 186+54 LE
2.5l hybrid 186+54 LE
2.5l hybrid 186+54 LE
2.5l hybrid 186+54 LE
2.5l hybrid 186+54 LE
2.5l hybrid 186+54 LE
2.5l hybrid 186+54 LE
2.5l hybrid 186+54 LE

Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid
Hybrid

A listaárak az opciós színek felárait tartalmazzák

15

millió

Több mint 15 millió eladott
Toyota hibridek az egész világon

10

Vegyes átlagf.
(l/100km)

CO2 (g/km)
kombinált

VL Min VL Max VL Min VL Max
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6

7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2
7,2

149
149
149
149
149
149
149
149

163
163
163
163
163
163
163
163

VL Min: Az adott verzió legkisebb tömegével mért adat.
VL Max: Az adott verzió legnagyobb tömegével mért adat.

év

A Toyota 10 év garanciát nyújt
a hibrid akkumulátorokra

MEGBÍZHATÓSÁG
A hibrid hajtásláncban nincsenek
nagy kopásnak kitett elemek
4

VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

1K5 Holdfény prémium
metálfényezés

3T3 Vörös prémium
metálfényezés

4X9 Sötétbarna
metálfényezés

8X8 Sötétkék mica
metálfényezés

070 Gyöngyfehér prémium
gyöngyház fényezés

1J9 Ezüstmetál
metálfényezés

A Highlander ügyfélárak tartalmazzák
a metálfény felárat, a prémium fényezés
felárát a Premium felszereltségek
tartalmazza.
1G3 Hamuszürke
metálfényezés

218 Fekete gyöngyház
metálfényezés

VÁLASSZON KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS ÜLÉSSZÖVETEKET

18" sötétszürke, csiszolt felületű könnyűfém felni
(5 küllős) 235/65 R18 gumibronccsal
Alapfelszereltség a Comfort modellváltozaton

Bőrhatású szövet
Alapfelszereltség a Comfort
modellváltozaton

20" ezüstszínű könnyűfém felni
235/55 R20 gumiabronccsal
Alapfelszereltség a Prestige
modellváltozaton

Fekete perforált bőr,
steppelt, fekete varrással
Alapfelszereltség a Prestige
modellváltozaton

Grafitszürke perforált bőr,
steppelt, fekete varrással
Alapfelszereltség a Prestige
modellváltozaton

20" kéttónusú könnyűfém felni
235/55 R20 gumiabronccsal
Alapfelszereltség az Executive
modellváltozaton

Fekete perforált bőr,
gyémántmintázatú, fekete
varrással
Alapfelszereltség
az Executive
modellváltozaton

Grafitszürke perforált bőr,
gyémántmintázatú, fekete
varrással
Alapfelszereltség
az Executive
modellváltozaton
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CSOMAGOK
TECH CSOMAG
1 500 000 Ft
Választható a Prestige felszereltséghez

– Üléslégkondícionáló az első ülésekben
– 12,3" érintőképernyő, A/C funkciók vezérléssel kiegészítve
– JBL 11 hangszórós audió rendszer
– Navigációs rendszer, Európa térképpel

EGYÉB RENDELHETŐ TARTOZÉK CSOMAGOK
Rendelhető tartozékok és tartozék csomagok

Comfort

Prestige

Executive

Védelmi csomag I.
Ajtókilincs védőfólia, köfelverődés‑védő a motorháztetőre

61 000 Ft

61 000 Ft

61 000 Ft

Védelmi csomag II.
Ajtóélvédő, hátsó lökhárítóvédő-lemez

104 000 Ft

104 000 Ft

–

Stílus csomag
Oldalfellépő szett, AWDi embléma

256 000 Ft

256 000 Ft

–

78 000 Ft

78 000 Ft

78 000 Ft

Vonóhorog szett
Levehető vonóhorog 7 pólusú kábelköteggel

302 000 Ft

302 000 Ft

302 000 Ft

Vonóhorog szett
13 pólusú kábelköteggel

306 000 Ft

306 000 Ft

306 000 Ft

„Transport” csomag
Tetőcsomagtartó keresztrúd, keresztrúd-tárolózsák

M43 indításgátló

80 000 Ft

80 000 Ft

80 000 Ft

GPS alapú védelmi csomag

166 000 Ft

166 000 Ft

166 000 Ft

„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – BODY”: Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére

56 000 Ft

56 000 Ft

56 000 Ft

„TOYOTA PROTECT LONGLIFE – ALLOY”: Nanotechnológiás védőbevonat az alufelnik tartós védelmére

21 000 Ft

21 000 Ft

21 000 Ft

KOMPLETT TÉLI SZERELT KERÉK

669 200 Ft/4db

928 900 Ft/4db

18"-os téli szerelt kerék alufelnivel
és Contil WinterContact TS 850 P
gumiabronccsal

20"-os téli szerelt kerék alufelnivel
és Contil WinterContact TS 850 P
gumiabronccsal

Autójához vásárolt téli szerelt kerekek mellé 3 évig tartó (a nyári gumiabroncsra is vonatkozó)
gumibiztosítást adunk ajándékba! A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél!
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HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EGYES MODELLVÁLTOZATOK FELSZERELTSÉGÉT!
HAJTÁS

FELFÜGGESZTÉS
és KORMÁNYMŰ
AUDIÓ
és INFORMÁCIÓ

BIZTONSÁG

JÁRMŰ VÉDELEM
VILÁGÍTÁS
és LÁTHATÓSÁG

KÜLSŐ
MEGJELENÉS

KEREKEK
és GUMIABRONCS
BELTÉR

KÉNYELEM
és MŰKÖDÉS

KLÍMA és
SZELLŐZÉS
ÜLÉSEK

COMFORT

– Elektromos 4WD
– Elöl Full Hbyrid hajtás (2.5 liter benzinmotor, 2 db eleketromos
motor bolygóművel összekötve)
– Hátul elektromos motor (40 kW és 121 Nm)
– Vonóhorog előkábelezés
– Önhordó karosszéria
– Elöl McPherson független kerékfelfüggesztés
– Hátul többlengőkaros független kerékfelfüggesztés
– MM19 Touch2 színes érintőképernyővel (8")
(CD és AUX nélkül) – USB adat csatlakozó
– Tolatókamera
– 6 hangszóró
– Connectivity: Android Auto™ (korlátozott elérhetőségű
Magyarországon), Apple CarPlay™
– DAB – digitális rádió vétel
– Vezetőoldali térdlégzsák
– Első légzsákok a vezető- és utasoldalon
– Oldallégzsákok elöl a vezető- és utasoldalon
– Függönylégzsákok elöl és hátul
– Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés
– Kikapcsolható utaslégzsák
– Vészhelyzeti figyelmeztető rendszer (eCall)
– Gyerekülés‑rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken (ISOFIX)
– Gyerekzár a hátsó ajtókon
– Elektromos parkolófék
– Guminyomást ellenőrző rendszer (TPMS)
– A kormányzást, a fékezést és a futómű működését támogató
rendszerek (ABS, EBD, BA, VSC/VDIM, TRC, EPS)
– Elektromos parkolófék
– Hátsó keresztforgalomra figyelmeztető rendszer (RCTA)
– Holttér monitor (BSM)
– Indításgátló
– Első ajtókban környezetvilágítás
– LED fényszórók
– Fényszóró magasságállítás kézi
– LED ködlámpák
– LED nappali fény (DLR)
– LED féklámpák
– Tükörbe integrált irányjelzők
– Széria metál fényezés (4×9, 8×8, 1J9, 1G3, 218)
– Színezett szélvédő, akusztikus
– Szélvédő fűtés a teljes felületen
– Színezett oldalüvegek elöl
– Sötétített oldalüvegek hátul
– Sötétített ablak az 5. ajtó
– 5. ajtó üvegén páramentesítő
– Helytakarékos pótkerék
– Emelő és szerszám a kerékcseréhez
– Bőr borítású sebességváltókar
– Bőr kormánykerék multifunkciós
– Kormányról vezérelt: audió, telefon, fed. számítógép, TSS 2.5
– Beltérvilágítás elöl és hátul
– Napellenző, tükörrel és világítással a vezető és az utas oldalán
– Puha műszerfalborítás
– Magasságban és mélységben állítható kormánykerék
– Kormánykerék bőrborítású
– Kormánykerék fűtött
– Intelligens kulcs- és zárrendszer
– Nyomógombos indítás
– Elöl: 12V csatlakozó, 2× USB töltő
– Hátul: 2× USB töltő
– A/C – elektromos hajtású, automata, kétzónás automata,
digitális vezérlésű
– Hátsó klímavezérlés automata digitális
– Hátsó szellőző
– 7 személyes kivitel
– Önálló ülések elöl
– Deréktámasz vezető ülésben elektromos állítású
– Az első ülésekben ülésfűtés
– Az első ülésekben tárolózseb
– Vezetőülés 8 irányban elektromos mozgatású
– Utasülés 4 irányban manuális mozgatású

– 2 487 ccm benzines, 4 hengeres kettős befecskendezéses
– 140 kW, 239 Nm
– Ni‑Mh akkumulátor (6,5 Ah) hátsó ülések alatt
– Vezetési módok: Normál, Sport, Eco, EV
– Elöl hátul tekercsrugók, hidraulikus‑gáztöltésű lengéscsillapítók
– Kanyarstabilizátor elöl‑hátul
– Elektromos kormányszervo, sebességfüggő rásegítésű
– 7" kijelző a műszerek közöttt
– Guminyomásérzékelő és kijelző rendszer 5 db kerékre
– Vezetéknélküli telefontöltő a kartámaszban
– MyT – Csatlakoztatott Szolgáltatasok

– TSS 2.5
– Intelligens adaptív sebességtartó automatika (IACC)
teljes sebesség tartomány
– Ütközést megelőző biztonsági rendszer (PCS) gyalogosés kerékpárosfelismeréssel
– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDA)
kormányrásegítéssel (SC)
– Sávkövető asszisztens (LTA)
– Jelzőtábla‑felismerő rendszer (RSA)
– Fáradtságra figyelmeztető rendszer (SWS)
– Automata távolsági fényszóró (AHB)
– Automata fényszóró bekapcsolás szürkületérzékelővel
– Automata sebességhatároló (ASL)
– Hegymeneti elindulás‑segítő (HAC)
– AVAS – mestereséges hanggenerátor (Hybrid)
– Intelligens kulcsrendszer 2 db kulcskártyával
– Vészfékezést jelző lámpa
– Elektromos állítású külső tükrök
– Fűthető külső tükrök
– Elektromosan behajtható külső tükrök
– BSM visszajelző fény a külső tükrökben
– Elektrokromatikus, fényre sötétedő belső tükör
– Első lökhárító fényezett
– Hátsó lökhárító fényezett
– Fényezett kilincsek
– Fekete‑ezüst első hűtőrács
– Tetőspoiler beépített féklámpával az 5. ajtón.
– Hosszanti tetősín ezüst
– 235/65 R18 gumiabroncsok
– 18" kéttónusú könnyűfém felni
– Anyagában fekete középkonzol borítás, szürkére fényezett betétek
– Megvilágított kesztyűtartó, csillapított nyitással
– Első ajtókon szintetikus bőrborítás
– Hátsó ajtókon szintetikus bőrborítás, árnyékoló roló
– Küszöbborítás elöl és hátul műanyag
– Kalaptartó
– Csomag rögzítő fülek 6 db
– Elektromos automata ablakemelők elöl
– Elektromos automata ablakemelők hátul
– Esőérzékelős ablaktörlők elöl
– Fűtött ablakmosófúvókák

– Klímavezérlés a középkonzolon
– S‑Flow vezérlés, ülésfoglaltság érzékelés – vezető ülésre
koncentrált légáram
– Szagmentesítő vezérlés
– 60:40 arányban osztottan, síkba dönthető ülés
a 2. üléssorban
– 60:40 arányban osztottan síkba dönthető ülés
a 3. üléssorban
– Szintetikus bőr ülésborítás
– Fejtámlák: 2 +3 +2

PRESTIGE (COMFORT felszereltségen alapul)

– 235/55 R20 gumiabroncsok (felváltja a „Comfort”
szereltség gumiabroncsát)
– 20" ezüstszínű könnyűfém felni (felváltja a „Comfort”
szereltség felnijét)
– Színezett oldalüvegek elöl hangszigetelő réteggel
– Hátsó lökhárító ezüst lökhárító betéttel
– Hűtőrács fekete és selyemkróm díszítéssel
– Selyemfényű tetősín
– Selyemfényű ablakemelő kapcsoló
– Elektromotoros 5. ajtó nyitás
– Bi‑LED fényszóró
– Fényszóró mosó
– Külső tükrök memóriával
– Külső tükrökbe épített környezeti világítással

– Első ajtókon szintetikus bőrborítás, fa mintázatú betétekkel,
derítőfénnyel
– Hátsó ajtókon szintetikus bőrborítás, derítőfény, árnyékoló roló
– Fa mintázatú középkonzol borítás, szürkére fényezett
műszerfalbetétek, derítőfény
– Küszöbborítás elöl aluminium, hátul fekete műanyag
– Bőr ülésborítás
– Vezetőülés 8 irányban elektromos mozgatású, memóriás
– Utasülés 4 irányban elektromos mozgatású
– Parkolásérzékelők e:4 és h:4, koccanásgátló fékezéssel (ICS)
– Tolatókamerában dinamikus vezetővonalak
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TECH (PRESTIGE felszereltséghez)

– Üléslégkondícionáló az első ülésekben
– 12,3" érintőképernyő, A/C funkciók vezérléssel kiegészítve

EXECUTIVE (PRESTIGE TECH felszereltséghez)

– 235/55 R20 gumiabroncsok
– 20" kéttónusú könnyűfém felni (felváltja a „Prestige”
szereltség felniét)
– Első lökhárító ezüst lökhárítóvédő betéttel
– Hátsó lökhárító selemfényű lökhárító betéttel
– Panoráma üvegtető, elektromosan nyitható első résszel
és árnyékolóval
– Intelligens kulcsrendszer minden ajtóra
– 5. ajtó motoros mozgatással, kéznélküli nyitással

Alap garancia feltételek

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 konverter.)

– JBL 11 hangszórós audió rendszer
– Navigációs rendszer, Európa térképpel

– Körkörös kamerarendszer, kamerák: első hűtőrács, kölső tükrök,
5. ajtó
– Elektronikus‑digitális belső tükör
– Fa mintázatú középkonzol borítás, szürke selyemfényű
műszerfalbetétek, derítőfény
– Finomított bőr ülésborítás
– Ülésfűtés elöl és a hátsó szélső ülésekben
– Szélvédőre vetített információ (HUD)
– Fellépő
– Hátsó lökhárító védő

Extra garancia szerződések

+ 1 év vagy összesen 130 ezer km – Bruttó ügyfélár:
+ 2 év vagy összesen 200 ezer km – Bruttó ügyfélár:

További kérdésekkel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz vagy látogassa meg a www.toyota.hu honlapot.
Az árlista a 2020. október 16‑tól megrendelt autókra érvényes.
A felszereltségre vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek, a gyártástól függően változhatnak!
Az árlistában található kiskereskedelmi ár nem tartalmazza az egyes opciók árát sem a forgalombahelyezés költségeit.
A Toyota Central Europe Kft. a mindenkori változtatás jogát fenntartja.

CSATLAKOZTATOTT SZOLGÁLTATÁSOK MyT
A MyT Csatlakoztatott szolgáltatások része a MyT Multimédia és a MyT Alkalmazás egy sor olyan
funkcióval, amelyek biztonságosabbá és szórakoztatóbbá varázsolják az utazást – a kabinban
ülve és az autón kívül egyaránt.

by Toyota

SAJÁT AUTÓ KERESÉS
Nem emlékszik pontosan, hol parkol?
Az alkalmazás megmutatja autója aktuális
helyzetét, amit akár másokkal is megoszthat.

ADATAINAK VÉDELME MINDENNÉL
FONTOSABB SZÁMUNKRA
Mi tiszteletben tartjuk magánéletét,
ezért biztosítjuk Önt afelől, hogy autója
használatával kapcsolatos minden
információhoz kizárólag Ön férhet hozzá.

ÚTVONALKÜLDÉS
Tervezze meg utazásait otthona kényelmében!
A MyT-vel ezt könnyen megteheti, majd egy
gombnyomással továbbíthatja útitervet
autója navigációs készülékének.

AUTÓTÓL AJTÓIG
A MyT alkalmazás akkor is útba igazítja,
ha úti célja nem érhető el az utolsó
méterig autóval, ezért a beépített
fedélzeti navigáció nem segíthet Önnek.

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS
Ne számolja a kilométereket! Mi megtesszük
Ön helyett. A MyT alkalmazás felhívja figyelmét,
ha itt az ideje autója karbantartásának.

VEZETÉSI ADATOK
Érdekli merre járt, hogy vezetett?
Esetleg szeretné megnézni milyen
sebességgel ment, mennyi utat tett meg,
és hogyan fogyasztott autója ezalatt?
Szeretné külön kezelni üzleti és magán
célú útjait? Ezt mind megteheti a MyT
alkalmazás segítéségével.
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TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!
Üzemanyag‑fogyasztás [liter/100 km]

2.5 l TNGA Hybrid 248 LE AWD‑i e‑CVT

Kombinált [l/100 km]

6,6–7,2

Széndioxid, CO2
Kombinált [g/km]

149–163

Euro besorolás

EURO 6AP

Benzinmotor
Lökettérfogat [cm³]

2487

Legnagyobb teljesítmény [LE (kW)/percenkénti ford. sz.]

190 (140) / 6000

Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford. sz.]

231 / 4400

Hibrid rendszer
Legnagyobb teljesítmény [LE (kW)] – teljes hibrid rendszer

248 (182)

Gyorsulás
0–100 km/h [mp]

8,3

Tömegek
4670 / 4720*

Saját tömeg [kg]

2015–2130

Vontatható tömeg fékezett utánfutóval [kg]

2000

Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval [kg]

700

1755 mm

Megengedett össztömeg [kg]

1659–1662 mm

2850 mm

1128 mm

1930 mm

988 mm

4966 mm

7 üléssel 332* liter

5 üléssel 865* liter

2 üléssel 1909* liter

7 üléses változat

268

l

Csomagtér térfogata
kalaptartóig

* Felszereltségtől függ.

658

l

Csomagtér térfogata,
kalaptartóig,
3. sor lehajtva

1177

l

Csomagtér térfogata,
kalaptartóig,
2. és 3. sor lehajtva

332

l

Csomagtér térfogata
tetőig

865

l

Csomagtér térfogata,
tetőig, 3. sor lehajtva

1909

l

Csomagtér térfogata,
tetőig, 2. és 3. sor lehajtva

A részletes műszaki adatokért tekintse
meg katalógusunkat, vagy látogasson
el a www.toyota.hu honlapra.
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JELENTKEZZEN
TESZTVEZETÉSRE
ÉS FEDEZZE FEL
MIÉRT ÉRDEMES A TOYOTA
HIGHL ANDERT VÁL ASZTANI!

Hivatalos Toyota márkakereskedés

WWW.TOYOTA.HU
A hirdetés nem minősül konkrét ajánlat tételnek, annak célja a figyelem felkeltés, a Toyota Central Europe Kft. a kondíciók változtatásának jogát fenntartja. A képeken lévő
gépjárművek illusztrációk, a valós megjelenés ettől eltérhet. A tájékoztatás nem teljes körű, további feltételekért és részletekért keresse fel Toyota Márkakereskedését.
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. az árlistában közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. 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. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok
összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag‑fogyasztását és a CO2‑kibocsátását a vezetői szokások és egyéb, nem technikai tényezők (pl. környezetifeltételek) is befolyásolják.
Különösen az extrafelszereltségek és a tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen
például a tömeg, a gördülési ellenállás valamint az aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag‑fogyasztásra és a CO2‑kibocsátásra
vonatkozó adatok a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.

