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TARIFE
NOUA TOYOTA C-HR HYBRID
Motor

Putere

Versiune

Suffix

Cod

Preț fără TVA

Preț cu TVA

1.8 HSD
1.8 HSD

122 CP
122 CP

KP
94

3000000665
3000000666

20,690 €
22,473 €

24,621 €
26,743 €

1.8 HSD

122 CP

96

3000000667

22,888 €

27,237 €

1.8 HSD

122 CP

R3

3000000669

24,497 €

29,152 €

1.8 HSD

122 CP

N3

3000000671

24,912 €

29,645 €

2.0 HSD

184 CP

95

3000000672

24,016 €

28,579 €

2.0 HSD

184 CP

97

3000000673

24,430 €

29,072 €

2.0 HSD
2.0 HSD

184 CP
184 CP

A4
3M

3000000674
3000000679

25,323 €
26,040 €

30,134 €
30,988 €

2.0 HSD

184 CP

N7

3000000676

26,455 €

31,481 €

2.0 HSD

184 CP

C-enter CVT 2WD
C-ult Style CVT 2WD
C-ult Style bi-tone
CVT 2WD
C-lassy CVT 2WD
C-lassy bi-tone CVT
2WD
C-ult Style CVT 2WD
C-ult Style bi-tone
CVT 2WD
C-ult CVT 2WD
C-lassy CVT 2WD
C-lassy bi-tone CVT
2WD
Special Edition CVT
2WD bi-tone

J7

3000000678

26,455 €

31,481 €

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil in limba română.
Toyota Romania își rezerva dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau in
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabila. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar sa vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
funcție de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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DATE TEHNICE
Motor
Capacitate
Putere maximă
Cuplu maxim (motor termic)

1.8l HSD
cm3
kw(CP)
Nm/rpm

1,798
72 (98)
142/3.600

2.0l HSD
1987
112 (158)
190/4400-5200

Li-Ion
CVT
90 (122)
4x2
170
11
4,9-5,0
110-111
EURO 6.2
43
725
4390 x 1795 x
1565
377
148
2640
1420/1460
2585

NiMH
CVT
135 (184)
4x2
180
8.2
5,3-5,4
119-120
EURO 6.2
43
725
4395 x 1795 x
1565
358
148
2640
1485/1525
2655

Sistem Hybrid
Tip baterie
Transmisie
Putere maximă combinată
Tractiune
Viteză maximă
Accelerație (0 - 100 km/h)
Consum mixt WLTP (L/100km)
Emisii CO2 mixt WLTP(g/km)

Manuală/CVT
kw(CP)
tip
km/h
sec
l/100km
g/km

Normă de poluare
Capacitate rezervor
Capacitate maximă de tractare

litri
kg

Dimensiuni (L x l x h)

mm

Capacitate portbagaj
Gardă la sol
Ampatament
Masa proprie (min/max)
Masa maxima autorizata

litri
mm
Mm
Kg
Kg

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil in limba română.
Toyota Romania își rezerva dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau in
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabila. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar sa vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
funcție de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

NOUA TOYOTA C-HR HYBRID
Decembrie 2019

DOTĂRI TOYOTA C-HR C-ENTER
EXTERIOR
Oglinzi exterioare în culoarea caroseriei, reglabile electric și încălzite, cu semnalizator integrat
Jante din aliaj 17" cu anvelope de dimensiunea 215/60 R17
Sistem "Follow Me Home"
Lumini de zi cu LED
Lampă suplimentară lunetă stop cu LED
Faruri Parabola LED
Proiectoare ceață
Geamuri spate cu tentă verde
Antenă radio în formă de aripioară dorsală rechin
Roată de rezervă de uz temporar
Eleron spate
Lumini de curtoazie oglinzi exterioare

INTERIOR
Aer condiționat dual cu reglare automată
Toyota Touch 2 (sistem inteligent de acces și control al funcțiilor on-board, cu ecran tactil color de 8") cu 6 boxe și
Bluetooth, DAB, integrare Android Auto* si Apple Carplay
Port USB
Comenzi audio pe volan
Volan reglabil în înălțime și adâncime, îmbrăcat în piele
Geamuri electrice față-spate
Scaun șofer reglabil manual
3 tetiere spate
Capitonaj negru
Ecran Multi-Info TFT color de 4,2``
Dezaburire lunetă cu temporizator
Tapițerie textilă
Scaune față sport
Banchetă rabatabilă fracționat 60:40 - sistem Easy Flat, cu poziție spătar reglabilă
Schimbător de viteze îmbrăcat în piele

*In functie de disponibilitatea Android Auto pe teritoriul Romaniei.
NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil in limba română.
Toyota Romania își rezerva dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau in
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabila. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar sa vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
funcție de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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SIGURANȚĂ
Airbag-uri frontale șofer & pasager + airbaguri laterale față
Airbag-uri tip cortină
Airbag pentru genunchii șoferului
Direcție asistată electric (EPS)
ABS & EBD & BA (Sistem anti-blocare la frânare, Distribuția electronică a forței de frânare, Asistență la frânare)
Sistem de asistență la pornire din rampă - HAC
Sistem de avertizare asupra presiunii din pneuri (TPWS)
Tetiere scaune față dotate cu sistem WIL
Sistem de control al stabilității la tractare (TSC)
Dezactivare airbag pasager
Închidere centralizată cu telecomandă
Moduri deplasare: Electric, Normal, Sport
Sistem de control al stabilității plus VSC+ și al tracțiunii TRC
Toyota Safety Sense (TSS):
- Sistem de siguranță Pre-Impact (PCS)
- Cruise Control adaptiv (ACC) pentru orice viteza, cu limitator de viteza (ASL)
- Sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDA) + controlul directiei (SC)
- Sistem de comutare automată între faza lungă și faza scurtă (AHB)
-Sistem de asistență pentru marcaje rutiere (RSA)
Cameră video pentru marșarier

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil in limba română.
Toyota Romania își rezerva dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau in
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabila. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar sa vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
funcție de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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DOTĂRI TOYOTA C-HR C-ULT STYLE (în plus față de CENTER)
EXTERIOR
Oglinzi pliabile electric
Jante din aliaj 18" cu anvelope de dimensiunea 225/50 R18 (design 5 spite duble C-ult Style / design 5 spite duble negre C-ult)
Geamuri laterale și spate fumurii
Lumini de curtoazie oglinzi exterioare
Ștergătoare parbriz, cu senzor de ploaie cu pornire automată
Ornament cromat geamuri

INTERIOR
Tapițerie textilă : inserție gri-inchis
Ornamente ușă în culoare: Gri Plumb
Inserție decorativă pe planșa de bord: Gri Plumb
Cotieră centrală și planșă de bord (zona superioară) în culoare neagra
Scaun sofer cu reglaj lombar electric
Scaune fata incalzite
Buzunare pe spatarele scaunelor sofer si pasager
Parasolar sofer si pasager cu oglinda si lumina de curtoazie
Oglindă interioară electrocromatică (cu efect anti-orbire)
Iluminare acces: consola centrala, suport pahare, portiere

SIGURANȚĂ
Sistem de avertizare pentru ieșirea din parcare (RCTA)
Sistemul de monitorizare a unghiului mort (BSM long)
Smart entry, Push & Start
Senzori de parcare inteligenti (Obiecte + Vehicule)

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil in limba română.
Toyota Romania își rezerva dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau in
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabila. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar sa vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
funcție de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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DOTĂRI TOYOTA C-HR C-ULT (în plus față de C-ULT
STYLE)
EXTERIOR
Jante aliaj 18” design special, 225/50R/18
Kit reparatie pana
Culoare caroserie bi-tone (*include doar culoarea plafonului)
Faruri HI LED BI-PES + AHB, cu auto-nivelare
Lampa marsarier integrata in bara spate
Stopuri LED
Faruri de ceata LED
Stopuri cu semnalizator progresiv LED
Bara fata neagra (doar in combinatie cu plafon negru)

INTERIOR
Tehnologie de umidificare și ionizare Nanoe® - particule nanoe® microscopice cu rol în purificarea aerului din interior
Volan incalzit
Tapițerie textilă : negru cu matlasare albastra
Ornamente ușă în culoare: albastru
Inserție decorativă pe planșa de bord: albastru
Cotieră centrală și planșă de bord (zona superioară) în culoare albastra

SIGURANȚĂ
S-IPA: Sistem de asistență la parcare (parcare paralelă și perpendiculară)

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil in limba română.
Toyota Romania își rezerva dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau in
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabila. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar sa vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
funcție de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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DOTĂRI TOYOTA C-HR C-LASSY (în plus față de C-ULT)
EXTERIOR
Jante aliaj 18”, design nou, 225/50R/18
Bara fata in culoarea caroseriei

INTERIOR
Sistem JBL, 9 difuzoare
Scaun sofer cu reglaj electric
Scaune cu tapițerie piele neagra
Ornamente ușă în culoare: Orchid Brown
Inserție decorativă pe planșa de bord: Argintiu
Cotieră centrală și planșă de bord (zona superioară) : Orchid Brown

DOTĂRI TOYOTA C-HR SPECIAL EDITION (în plus față de
C-LASSY)
EXTERIOR
Jante aliaj 18”, vopsite in negru, 10 spite duble, 225/50R/18
Culoare caroserie bi-tone (*include doar culoarea plafonului)

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil in limba română.
Toyota Romania își rezerva dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau in
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabila. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar sa vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
funcție de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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CULORI ȘI TAPIȚERII
Culoare
exterioară
Alb
Alb perlat**
Gri inchis
metalizat*
Gri Metal*
Gri Plumb*
Albastru
metalizat*
Negru metalizat*
Rosu aprins**

Culoare
exterioară BiTone
Alb perlat**/negru
Gri Plumb*/negru
Gri Metal*/ negru
Gri inchis*/ negru
Rosu aprins**/ negru
Albastru metalizat*/
negru
Orange*/negru
Gri plumb*/Gri Metal
Negru*/ Gri Metal

Cod
040
070
1G3
1K0
1K3
8X2
209
3U5

Cod

CC-ULT C-ULT
ENTER STYLE

C-LASSY

Preț fără
TVA

Preț cu TVA

0€
522 €

0€
621 €

347 €

413 €

✔
✔
✔

N/A
✔
✔

N/A
N/A
N/A

N/A
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

N/A
N/A
N/A

✔
N/A
N/A

347 €
347 €

413 €
413 €

347 €

413 €

✔
✔

✔
✔

N/A
N/A

✔
N/A

347 €
522 €

413 €
621 €

CC-ULT
ENTER STYLE

CULT

CSPECIAL Preț fără
LASSY EDITION
TVA

Preț cu
TVA

2NA
2TH
2NK
2NB
2TB

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
N/A

✔
N/A
✔
✔
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

522 €
347 €
347 €
347 €
522 €

621 €
413 €
413 €
413 €
621 €

2NH

N/A

✔

✔

N/A

N/A

347 €

413 €

2TC
2TJ
2TA

N/A
N/A
N/A

N/A
✔
✔

N/A
N/A
✔

N/A
N/A
N/A

✔
N/A
N/A

347 €
347 €
347 €

413 €
413 €
413 €

*- culoare metalizata
**-culoare perlata

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil in limba română.
Toyota Romania își rezerva dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau in
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabila. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar sa vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
funcție de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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Interior Tapițerie
Stofa
neagra
Stofa
neagra,
cusaturi
albastre
Stofa
neagra cu
insertii
albastre
Piele
neagra

Cod

C-ENTER

FH20

Standard

FJ20

FK80

LG22

C-ULT
STYLE

C-ULT

C-LASSY

SPECIAL
EDITION

Standard

Standard

Standard

Standard

Preț fără
TVA

Preț cu
TVA

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil in limba română.
Toyota Romania își rezerva dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau in
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabila. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar sa vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
funcție de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.
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GLOSAR TERMENI TOYOTA 2019
TNGA

TSS

Toyota New Global
Architecture

Toyota Safety Sense

Noua platforma comuna a noilor modele Toyota ce
optimizeaza calitatea experientei de condus, confortul,
functionalitatile aflate la indemana soferului, designul si
siguranta pasagerilor.
Pachetul de solutii tehnologice de siguranta activa ce
contribuie la prevenirea accidentelor si diminuarea
efectelor lor.

PCS

Sistemul de siguranță

Evitarea eventualele coliziuni, inclusiv prin detectarea

preimpact

pietonilor.
Diminueaza efortul soferului in a mentine o viteza

ACC

Cruise Control Adaptiv

constanta si o distanta prestabilita fata de vehiculul din
fata, incepand de la 0km/h.

LDAsc

RSA

Sistemul de avertizare la
parasirea benzii
Sistemul de asistență semne
rutiere

Dacă mașina deviaza involuntar de la centrul benzii de
rulare, sistemul de asistare a direcției este activat pentru
a-i corecta traiectoria.
Il ajuta pe sofer sa observe cu usurinta semnele de
circulatie si sa le respecte restrictiile.
Pentru vehiculele echipate cu faruri Multi-Led,

AHB

Sistemul de control automat
al fazei lungi

optimizeaza distributia fasciculului de lumina pe
suprafata drumului prin intermediul multiplelor faruri
prezente in fiecare far.

ICS

RCTA

BSM

inteligenti

Sistemul ajuta la evitarea coliziunilor la viteza mica,
aplicand franare automata.

Sistem de avertizare pentru

Ajuta la evitarea coliziunilor la iesirea cu spatele din

ieșirea din parcare

parcare perpendiculara pe drum sau in spic.

Sistemul de monitorizare a

Ajuta la identificarea vehiculelor ce circula pe banda

Senzori de parcare

unghiului mort

vecina si prevenirea unei coliziuni in timpul depasirii

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil in limba română.
Toyota Romania își rezerva dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau in
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabila. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar sa vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
funcție de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant şi emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autoturism depind
nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.

