LISTA DE PRETURI v.9
2020

COROLLA SEDAN HYBRID– Model Year 21

COROLLA SEDAN HYBRID – MY21
v.9 2020

TARIFE
Motor
1.8 HYB
1.8 HYB
1.8 HYB

Putere
121 CP
121 CP
121 CP

Versiune
Business
Dynamic
Exclusive

Cod

Pret fara TVA

Pret cu TVA

3000000960
3000001012
3000001014

19,397 €
20,600 €
23,305 €

23,083 €
24,514 €
27,733 €

CULORI SI TAPITERII
Culoare exterioara
Alb nemetalizat
Alb perlat**
Argintiu*
Gri metal*
Gri plumb*
Negru*
Rosu aprins**
Bej Sampanie*
Bronze oxid*

Cod

Pret fara TVA

Pret cu TVA

040
070
1F7
1K0
1K3
209
3U5
587
6X1

0€
576 €
382 €
382 €
382 €
382 €
576 €
382 €
382 €

0€
685 €
455 €
455 €
455 €
455 €
685 €
455 €
455 €

*- culoare metalizata
**-culoare perlata

Interior - Tapiterie

Cod

Business

Dynamic

Exclusive

Pret

Maron inchis si beige (stofa)

FB00

✓

✓

0 € (optional)

Negru (stofa)

FB20

✓

✓

Inclus in standard

Beige (partial piele mixta)

LA00

✓

0 € (optional)

Negru (partial piele mixta)

LA20

✓

Inclus in standard

*Tapiterie partial piele mixta = piele naturala + piele sintetica + material textil

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj indisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie 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.

COROLLA SEDAN HYBRID – MY21
v.9 2020

DATE TEHNICE
Motor/Transmisie/Versiune
Putere (kw(CP))/ Capacitate (CC)
Cod motor / Principiu de functionare
Numarul cilindrilor / Mecanism supape
Alezaj & cursa (mm x mm)/ Rap. de compresie
Putere maxima motor termic (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Viteza max. (km/h)/Acceleratie 0-100
km/h(sec)
Transmisie
Combustibil / Capacitate rezervor
Consum mixt WLTP (L/100km)
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)
Monoxid de carbon CO (g/km)
Hidrocarburi, THC (mg/km)
Oxid de azot, NOx (Mg/km)
Hidrocarburi non-methan NMHC (mg/km)
Nivel zgomot stationar / în mers (dB(A))
Coeficient Aerodinamic
Unitati pentru vitezometru
Suspensie tren anterior / posterior
Frane tren anterior & posterior
Raza de bracaj – roata / perete (mm)
Dimensiuni exterioare L x l x h (mm)
Dimensiuni interioare l x h (mm)
Ampatament / Garda la sol
Consola fata / spate (mm)
Latime totala portbagaj (mm)
Inaltime portbagaj pana la plafon (mm)
Lungime totala portbagaj (mm)
Volum portbagaj (litri)
Numar usi / numar locuri
Masa totala maxim autorizata (kg)
Masa proprie min-max (kg)

Business

Dynamic Business Dynamic Exclusive Exclusive
Plus
Plus
Plus
90 kw (121 CP) / 1798
2ZR-FXE / Positive Ignition
4 in linie / DOHC 16-valve cu Dual VVT-i
80.5 x 88.3 / 13.0:1
72(97)/5200
142/3600
180 / 11

CVT
Bezina cifra octanica 95 sau mai mare (E5, E10) / 43 litri
4.4
4.5
4.9
5.0
100
102
111
113
125
16.3
2.3
14
74 / 68
0.282
Metrice
MacPherson Strut / Double wisSDNone
Disc ventilat (282) & Disc (274)
5.2 / 5.6
5.4 / 5.8
4630 x 1780 x 1435
1510 x 1155
2700 / 130
935 / 995
1360
520
1055
471
4/5
2585
1310 – 1405
1385 - 1425

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj indisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie 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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DOTARI COROLLA SDN BUSINESS
CONFORT EXTERIOR
Memento oprire faruri
Faruri cu functie Follow-me-home
Senzor de lumina
Actionarea usii portbagajului prin apasarea butonului si din habitaclu
Oglinzi exterioare ajustabile electric, incalzite si retractabile manual, in culoarea caroseriei
Sistem de inchidere centralizata
CONFORT INTERIOR
Filtru de aer
Filtru polen
Guri de ventilatie pentru pasageri spate
Sistem de aer conditionat automat cu doua zone
Buton mod ECO aer conditionat
Comenzi volan: audio, recunoastere vocala, telefon, Cruise Control adaptiv, limitator viteza, LDA
Sistem de comutare automata intre faza lunga si faza scurta
Servodirectie electronica (EPS)
Temporizare la stergatoarele intermitente
Dezaburire luneta
Functie automata pentru deschidere / inchidere la geamurile electrice fata/spate, cu protectie anti-blocare
Parbriz cu strat insonorizant
Filtru UV la geamuri fata/spate
Display multi-info TFT, color, cu ecran de 4.2"
Vitezometru analogic
Lumina individuala sofer si pasager, pasageri spate si portbagaj
Manere de asistenta fixate pe plafon pentru scaunele fata si spate laterale
Buton de pornire
Oglinda retrovizoare cu ajustare manuala zi/noapte
Oglinda pe parasolar sofer si pasager fata
Cotiere portiere spate
Priza 12V in fata
Volan cu reglare manuala pe inaltime si reglaj telescopic manual
Scaun pasager cu glisare manuala
Scaun sofer reglabil pe inaltime, cu glisare manuala
Cotiera pe cutia consolei frontale
Bancheta spate rabatabila 60:40
Avertizare cheie in contact
Sistem de blocare de siguranta a portierelor pentru copii
Geamuri sofer si pasager fata cu filtru UV
NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj indisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie 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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DETALII EXTERIOR
Antena in forma de aripioara de rechin
Bara spate in culoarea caroseriei
Bara de protectie fata in culoarea caroseriei, cu insertie neagra
Decor negru in jurul farurilor de ceata
Grila frontala inferioara neagra
Grila frontala superioara Piano black
Insertie cromata pe grila superioara fata
Insertie cromata pe usa portbagajului
Manere exterioare portiere in culoarea caroseriei
Ornament median portiere negru
DETALII INTERIOR
Guri de ventilatie centrale si laterale negre
Insertie cromata satinata pe gurile de aerisire centrale si laterale
Insertie cromata satinata pe gurile de aerisire spate
Contur cromat satinat al ecranului multimedia
Consola schimbator de viteze Piano black
Cotiera spate
Frana de parcare electronica
Insertii cromate satinate in panoul de bord
Cusaturi decorative pe panoul de bord inferior
Textura catifelata a panoului de bord inferior
Manere interioare portiere cromate satinate
Cotiere din material textil pentru portierele din fata
Cotiera fata textila
Contur cromat satinat pe consola schimbatorului de viteze
Schimbator de viteze imbracat in uretan
Volan in 3 spite din uretan
MULTIMEDIA
Sistem hands-free Bluetooth®
Conector USB
Functie DAB (Digital Audio Broadcast)
Integrare aplicatii smartphone
Sistem multimedia Toyota Touch® 2, cu 6 difuzoare si ecran de 8”
Servicii conectate MyT

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj indisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie 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.

COROLLA SEDAN HYBRID – MY21
v.9 2020

PERFORMANTA
Selector moduri de conducere
PROTECTIE LA INTERIOR
Covorase textile fata
Covorase textile spate
ROTI
Jante otel 15" cu capace (8-spite)
Roata de rezerva de uz temporar
Roti 195/65R15 91H 15X6 1/2J ET40
SIGURANTA
Toyota Safety Sense 2
- Sistem de siguranță Pre-Impact (PCS) – cu detectarea pietonilor pe timp de noapte/detectarea biciclistilor
pe timp de zi
- Cruise Control Adaptiv intelligent, la orice viteza (DRCC)
- Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)
- Sistemul de avertizare a oscilației la ieșirea de pe bandă (SWS)
- Sistem de asistență pentru marcaje rutiere (RSA)
- Sistem de comutare automată între faza lungă și
faza scurtă (AHB)
Functie de activare/dezactivare a airbag-ului pentru pasagerul din fata
7 airbag-uri SRS
Sistem de avertizare Driver Attention Alert
Sistem de Asistenta la Pornirea in Rampa (HAC)
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta fata/spate
Pretensionare si limitatoare de forta pentru centurile de siguranta
Extensie reglabila a centurii de siguranta pentru scaunul soferului si pasagerului fata
Reglare manuala faruri
Lumini de zi - LED (DRL)
Faruri halogen cu faza dubla
Avertizare la franarea de urgenta (EBS)
Lumini LED pentru frane spate
Proiectoare ceata (LED)
Sistem de franare anti-blocare (ABS) cu Distributia electronica a fortei de franare (EBD)
Frane fata cu discuri ventilate
Stop frana montat pe luneta (LED)
Imobilizator
NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj indisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie 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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SIGURANTA
Bloc de lumini combinat spate (LED)
Semnalizare integrata in oglinzile laterale
Senzori de parcare fata/spate
Camera video retrovizoare
Pregatire ISO-FIX
Sistem eCall apel de urgenta
Sistem de Control al Stabilitatii (VSC)
Sistem de Avertizare asupra Presiunii in Pneuri (TPWS)
Tetiere spate: 3
Tetiere active sofer si pasager fata
Tetiere spate laterale ajustabile
Limitator de Viteza Adaptiv (ASL)
SPATII DEPOZITARE INTERIOR
Buzunar spate doar la scaun pasager
Buzunare portiere fata /spate
Carlige pentru haine pentru pasagerii din spate (2)
Cutie consola centrala
Suport pentru pahare fata /spate
Suport sticle fata /spate
Torpedou mono-compartimentat, cu iluminare

DOTARI COROLLA SDN DYNAMIC (in plus fata de
BUSINESS)
CONFORT INTERIOR
Senzor de ploaie
Display multi-info cu ecran de 7"
Vitezometru digital
Oglinda retrovizoare electrocromatica
Iluminare pe parasolar sofer si pasager
Suport lombar ajustabil electric scaun sofer
Scaune incalzite sofer si pasager
Cotiera centrala reglabila pentru scaunele din fata

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj indisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie 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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DETALII EXTERIOR
Insertie argintie pe bara de protectie fata
DETALII INTERIOR
Insertie cromata satinata pe manerul schimbatorului de viteze
Schimbator de viteze imbracat in piele naturala
Cusaturi decorative negre pe volan
Insertii cromate satinate pe volan
Volan din piele naturala cu 3 spite

ROTI
Capace centrale mici de culoare neagra
Jante aliaj 16" (10 spite)
Roti 205/55R16 91V 16X7J ET40

DOTARI COROLLA SDN EXCLUSIVE (in plus fata de
DYNAMIC)

CONFORT EXTERIOR
Pornire si acces fara cheie (Smart Entry&Start)
Oglinzi laterale retractabile automat

CONFORT INTERIOR
Geamuri fata cu strat insonorizant
Bancheta spate incalzita
Volan cu incalzire
Incarcator wireless pentru telefonul mobil
DETALII EXTERIOR
Insertie cromata pe bara de protectie fata
NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj indisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie 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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DETALII EXTERIOR
Grila frontala inferioara Piano black
Geamuri fumurii spate
Ghidaj LED in fata
Ghidaj luminos spate LED
DETALII INTERIOR
Cusaturi decorative bej pe panoul de bord superior
Banda decorativa din piele sintetica pe usile din fata
Cotiera fata din piele sintetica
Accesoriu catifelat la atingere pentru portierele din spate
Iluminare ambientala albastru deschis pe tavita si suport pahare fata
Iluminare ambientala albastru deschis pentru portiere fata/spate
ROTI
Jante aliaj 17" bi-tone negru cu aspect forjat (10 spite)
Roti 225/45R17 91W 17X7 1/2J ET40
SIGURANTA
Senzori de parcare fata/spate inteligenti cu franare automata (ICS)
Sistem inteligent de asistenta la parcare (SIPA)

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj indisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie 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
ACC

Adaptive Cruise
Control – toate
vitezele

Diminueaza efortul soferului in a mentine o viteza
constanta si o distanta prestabilita fata de vehiculul
din fata, incepand de la 0km/h.

Sistemul de asistenta
pentru urmarirea
centrului benzii

Evita iesirea involuntara de pe banda de rulare
(poate urmari si masina din fata).

Sistemul de avertizare la
parasirea benzii

Dacă mașina deviaza involuntar de la centrul benzii de
rulare, sistemul de asistare a direcției este activat
pentru a-i corecta traiectoria.

RSA

Sistemul de asistență
semne rutiere

Il ajuta pe sofer sa observe cu usurinta semnele de
circulatie si sa le respecte restrictiile.

AHB

Comutare automată între
faza lungă/scurtă

Sistemul ce asigura mai buna concentrare la drum si
vizibilitatea sporita.

ICS

Senzori de parcare
inteligenti

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

Sistem de avertizare
pentru
ieșirea din parcare
Sistemul de monitorizare a
unghiului mort

Ajuta la evitarea coliziunilor la iesirea cu spatele din
parcare perpendiculara pe drum sau in spic.

LTA

LDAsc

RCTA
BSM

Ajuta la identificarea vehiculelor ce circula pe banda
vecina si prevenirea unei coliziuni in timpul depasirii

NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj indisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie 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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NOTA: Preturile de lista reprezinta preturi de vanzare recomandate. Preturile in lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
in ziua platii. Preturile afisate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusa medicala, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de
dotari constituie o selectie a celor mai importante dintre acestea. Afisaj indisponibil in limba romana.
Toyota Romania isi rezerva dreptul de a modifica prezenta lista de preturi ca urmare a unor erori, modificari structurale sau in
urma unor comunicari din partea producatorului, fara nicio informare prealabila. Pentru a obtine o oferta de actualitate, este
necesar sa va adresati unui consultant de vanzari Toyota. Garantia pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie 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.

