HIGHLANDER FULL HYBRID v.7 2021

LISTA DE PRETURI v.7 2021

NOUL HIGHLANDER

FULL HYBRID

Spatios. Conectat. Full Hybrid

Vehiculul din imagine este cu titlu de prezentare.

HIGHLANDER FULL HYBRID v.7 2021

TARIFE
Motor
2.5 L Hybrid Dynamic
Force
2.5 L Hybrid Dynamic
Force
2.5 L Hybrid Dynamic
Force
2.5 L Hybrid Dynamic
Force
2.5 L Hybrid Dynamic
Force
2.5 L Hybrid Dynamic
Force

Putere

Echipare

Cod

Pret
fara TVA

Pret
cu TVA

248CP

Executive Metallic

3000001077

40,358 €

48,027 €

248CP

Executive Pearly

3000001078

40,597 €

48,311 €

248CP

Exclusive Metallic

3000001079

43,610 €

51,896 €

248CP

Exclusive Pearly

3000001080

43,848 €

52,180 €

248CP

Luxury Metallic

3000001081

49,598 €

59,022 €

248CP

Luxury Pearly

3000001082

49,836 €

59,305 €

*Preturi valabile in perioada 01 iulie-31 iulie 2021

CULORI EXTERIOARE
Culoare exterioara

Cod

Pearly

Metallic

Gri metalizat

1G3

-

O

Argintiu mineral

1K5

O

-

Rosu

3T3

O

-

Maro inchis metalizat

4X9

-

O

Albastru inchis
metalizat

8X8

-

O

Negru metalizat

218

-

O

Argintiu metalizat

1J9

-

O

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. 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 ale
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.

Pret
Inclus in pretul
modelului
Inclus in pretul
modelului
Inclus in pretul
modelului
Inclus in pretul
modelului
Inclus in pretul
modelului
Inclus in pretul
modelului
Inclus in pretul
modelului
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TAPITERII
Culoare interioara

Cod

Executive Exclusive

Luxury

Gri, piele mixta

LA10

-

-

O

Gri, piele mixta

LB10

-

O

-

Negru, piele sintetica

EB20

O

-

-

Negru, piele mixta

LA20

-

-

O

Negru, piele mixta

LB20

-

O

-

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. 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 ale
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.

Pret
Inclus in pretul
modelului
Inclus in pretul
modelului
Inclus in pretul
modelului
Inclus in pretul
modelului
Inclus in pretul
modelului
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DATE TEHNICE
Motor/Transmisie
Cilindree (CC)
Putere maximă (kw (CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Transmisie
Tracțiune (tip)
Viteză maximă (km/h)
Accelerație 0-100 km/h (sec)
Consum mixt WLTP (l/100km)
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)
Normă de poluare
Capacitate rezervor (litri)
Capacitate maximă de tractare (kg)
Capacitate portbagaj litri
Dimensiuni (L x l x h) (mm)
Numar de locuri
Nivel sonor in mers dB (A)
Frane punte fata
Frane punte spate
Masa maxima tehnic admisibila

2.5 L Hybrid Dynamic Force, CVT
2487
182 (248)/4500
239/4300
CVT
AWD
180
8.3
6.6-7.1
149-160
Euro 6ap
65
2000
305 + 27* - 7 locuri; 838 + 27* – 5 locuri; 1882 + 27* - 2 locuri
4966x1930x1755
7
71
Disc ventilat, 2 cilindri
Disc ventilat, 1 cilindru
2670 kg (Executive) / 2720 (Exclusive / Luxury)

Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si
de alti factori care nu sunt de natura tehnica.
* Volum masurat pana la nivelul plafonului la care se adauga volumul spatiului de depozitare de sub podeaua portbagajului.

CONSUM SI EMISII
Nivel echipare
Executive
Exclusive
Luxury

Nivel echipare
Executive
Exclusive
Luxury

Consum mixt WLTP
(l/100km)

Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)

6.6
7
7.1

149
158
160

Consum NEDC corelat
(l/100km)

Emisii CO2 NEDC corelat (g/km)

5.1
5.5
5.5

116
124
124

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. 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 ale
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 ECHIPARE EXECUTIVE
EXTERIOR
Bare longitudinale argintii
Antena aripioara de rechin
Faruri transparente
Faruri cu ghidaj luminos fata cu LED
Cadru geam negru
Geam fumuriu spate
Oglinzi laterale in culoarea caroseriei
Plafon in culoarea caroseriei
Manere exterioare portiere in culoarea caroseriei
Ornament median portiere cromat
Spoiler spate in culoarea caroseriei
Jante aliaj 18" gri inchis cu aspect forjat (cu 5 spite)

INTERIOR
Dezaburire luneta
Functie auto ridicare/coborare One Touch pentru toate geamurile electrice
Parbriz cu strat insonorizant
Protectie anti-blocare pentru geamurile electrice
Filtru UV pentru geamurile din spate
Incarcator wireless pentru telefonul mobil
Afisaj de informatii color TFT
Afisaj de informatii cu diagonala de 7"
Comanda pe volan pentru limitatorul de viteza reglabil (ASL)
Comanda pentru Cruise Control Adaptiv pe volan
Comanda pentru sistemul de recunoastere vocala pe volan
Comanda pentru telefon pe volan
Comenzi pe volan pentru sistemul audio
Comutator AWD
Lampa iluminare acces usa
Lampa iluminare ambientala pasageri spate randul 2 (LED)
Lampa iluminare ambientala pasageri spate randul 3 (LED)
Lampi individuale pentru sofer si pasagerul din fata (LED)
Lampa pentru spatiul de la picioare
Lampa pentru portbagaj (LED)

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. 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 ale
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
Lampa plafoniera centrala (LED)
Manere de asistenta fixate pe plafon pentru scaunele din fata
Buton de pornire
Oglinda retrovizoare electrocromatica
Parasolare manuale pentru geamurile pasagerilor din spate randul 2
Lampa pe parasolarul pasagerului din fata
Lampa pe parasolarul soferului
Oglinda pe parasolarul pasagerului din fata
Oglinda pe parasolarul soferului
Linii de ghidare statice pe ecranul camerei video marsarier
Ecran camera video marsarier pozitionat in ecranul sistemului audio
Priza 12V fata (2)
Volan cu reglare manuala pe inaltime
Volan cu reglaj telescopic manual
Scaun pentru pasager cu suport lombar
Scaun cu glisare manuala pentru pasagerul din fata
Scaun sofer cu spatar reglabil electric
Scaun pentru sofer cu reglare electrica pe inaltime
Suport lombar reglabil electric pentru scaunul soferului
Scaun sofer cu glisare electrica
Scaune incalzite pentru sofer si pasagerul din fata
Scaune glisante spate randul 2
Incalzire spatiu pentru picioare pasager spate
Scaune spate rabatabile fractionat 60:40 randul 2
Scaune spate rabatabile fractionat randul 3
Avertizare cheie in contact
Sistem de inchidere centralizata sensibil la viteza
Sistem de inchidere centralizata
Sistem de blocare a portierelor spate pentru siguranta copiilor
Filtru UV pentru geamurile soferului si pasagerului din fata
Cotiere portiere fata din imitatie de piele
Frana de parcare electronica cu functie de mentinere
Iluminare ambientala albastru deschis pe tavita
Textura catifelata a panoului de bord superior
Placute protectie praguri usi fara marca
Antena Digital Audio Broadcast (DAB)
Sistem Bluetooth® Handsfree
Conector aux-in
Conectori USB (3)
Conector USB pasager spate (2)
Ecran multimedia 8"

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. 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 ale
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
Integrare smartphone
Sistem multi-media cu 6 difuzoare
Servicii de conectivitate MyT
Recunoastere vocala
Sistem multimedia Toyota Touch® 2
Selector pentru modul de condus
Accesoriu de protectie in culoarea caroseriei pe usile laterale
Roata de rezerva de uz temporar
Buzunare la portierele din fata
Buzunare la portierele din spate
Buzunare pe spatarele scaunelor soferului si pasagerului
Carlige pentru haine pentru pasagerii din spate (2)
Spatiu depozitare deschis pe panoul de bord al pasagerului
Buzunar documente pe parasolarul soferului
Carlige pentru cureaua de ancorare a bagajelor in portbagaj
Carlige pentru sacose de cumparaturi in portbagaj
Polita retractabila pentru acoperire portbagaj
Capac podea portbagaj reversibil (covor si plastic)
Cutie in consola centrala
Capac pe cutia din consola centrala
Depozitare laterala in portbagaj
Spatiu de depozitare sub podeaua portbagajului
Suport pentru sticle de 0,5 litri
Suporturi pentru sticle pentru locurile din fata
Suporturi pentru sticle pentru locurile din spate
Suporturi pentru pahare fata
Suporturi pentru pahare spate
Lampa torpedo
Torpedo monocompartimentat

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Oprire automata a farurilor
Senzor de lumina
Oglinzi laterale reglabile electric
Oglinzi laterale incalzite
Oglinzi laterale retractabile automat
Deschidere portbagaj din telecomanda
Geam fix pe hayon
Senzor de ploaie
Blocarea portierelor de la distanta
Sistem Smart Entry & Start
Aer conditionat pasageri spate
Guri de ventilatie pentru pasagerii din spate

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. 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 ale
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 & SECURITATE
Panou de control pentru aerul conditionat pentru pasagerii din spate
Sistem de aer conditionat automat cu trei zone
Sistem de avertizare pentru lichidul de spalare a parbrizului
Servodirectie electronica (EPS)
Sistem de degivrare stergatoare fata
Functie de activare/dezactivare a airbag-ului pentru pasagerul din fata
Airbag-uri cu Sistem de protectie suplimentar (SRS) - 7 airbag-uri
Sistem asistenta plecare din rampa (HAC)
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta de la scaunele din fata
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranta de la locurile din spate
Control Activ al Tractiunii (A-TRC)
Proiectoare de ceata (LED)
Faruri cu LED Multi-reflector
Lumini de zi (LED)
Asistenta la franare (BA)
Avertizare la franarea de urgenta (EBS)
Lumini LED pentru frane spate
Sistem de franare anti-blocare (ABS)
Frane fata cu discuri ventilate
Frane spate cu discuri ventilate
Stop frana montat pe luneta (LED)
Bloc de lumini combinat spate (LED)
Semnalizare integrata in oglinzile laterale
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
Sistem de fixare ISOFIX
Sistem de alarma - imobilizator
Tetiere spate ajustabile
Sistem de avertizare pentru deplasarea in marsarier (RCTA)
Scaune cu sistem de diminuare a leziunilor cervicale (WIL) pentru sofer si pasagerul din fata
Sistem de control al stabilitatii remorcii (TSC)
Sistem de control al stabilitatii vehiculului (VSC)
Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri (TPMS)
Toyota Safety Sense cu:
- Sistem de siguranta Pre-impact cu functie de detectie a pietonilor, zi/noapte, si a biciclistilor, pe timp de
- Cruise Control Adaptiv Inteligent
- Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare cu controlul directiei
- Sistem de comutare automata intre faza lunga/faza scurta
- Sistem de urmarire a benzii de rulare
Sistem de apelare de urgenta eCall
Tetiere scaune spate (5)

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. 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 ale
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 ECHIPARE EXCLUSIVE (IN PLUS FATA DE EXECUTIVE)
EXTERIOR
Bare pentru portbagaj cromate
Scut spate argintiu
Contur cromat pe grila frontala superioara
Grila frontala superioara vopsita negru
Insertie cromata pe grila superioara fata
Jante aliaj 20" (cu 5 spite triple)

INTERIOR
Sistem de degivrare parbriz
Duza spalator incalzita pe parbriz
Geamuri fata cu strat insonorizant
Parbriz incalzit electric
Linii de ghidare dinamice pe ecranul camerei video marsarier
Scaun cu spatar reglabil electric pentru pasagerul din fata
Scaun cu glisare electrica pentru pasagerul din fata
Functie de memorie pentru scaunul soferului
Padele pentru schimbarea vitezelor
Volan incalzit
Comutatoare pentru geamuri electrice cu insertii cromate satinate
Placute protectie praguri usi inscriptionate cu Highlander
Iluminare ambientala albastru deschis pentru portierele din fata
Ornamente praguri portiere aluminiu
Functie memorie pentru oglinzile laterale
Lampi de curtoazie pe oglinzile laterale
Oglinzi laterale inclinate pentru mersul in marsarier
Deschidere electrica hayon
Deschiderea hayonului de la buton/cheie
Stergatoare faruri
Faruri cu LED Bi-beam
Senzori de parcare fata inteligenti cu franare automata
Senzori de parcare spate inteligenti cu franare automata

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. 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 ale
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 ECHIPARE LUXURY (ÎN PLUS FATA DE EXCLUSIVE)
EXTERIOR
Deschiderea portbagajului activata prin miscarea piciorului
Scut spate gri inchis
Jante aliaj 20" cu aspect forjat (10 spite)

INTERIOR
Deschidere electrica a trapei
Plafon panoramic
Head Up Display
Lampi iluminare individuala pasageri spate randul 2 (LED)
Oglinda retrovizoare digitala
Scaune cu ventilatie pentru sofer si pasagerul din fata
Scaun sofer, scaun pasager fata si scaune laterale randul 2 incalzite
Insertie carbon in partea superioara a panoului de bord
Afisaj multimedia 12.3"
Sistem multimedia cu 11 difuzoare
Toyota Touch® 2 cu sistem de navigatie Go
Sistem de sunet JBL premium

SIGURANTA & SECURITATE
Camera de parcare panoramica (PVM)
Protectie antiblocare pentru trapa panoramica

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. 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 ale
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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FARA GRIJI CU TOYOTA
Autovehiculele noastre sunt construite la standarde de exceptie, dar totusi pentru
a asigura linistea clientilor nostri oferim garantie de 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins.
Aceasta este compusa din garantia standard, 3 ani sau 100.000 km si garantia
extinsa, Toyota Extracare, 3 ani in limita totala a 200.000 km. Garantia standard
este o garantie completa de 3 ani sau la 100.000 km, in functie de primul termen
atins, fara limita de kilometri in primul an.
În plus, garantia de 3 ani a vopselei, fara limita de kilometri, protejeaza împotriva
defectelor si ruginii superfi ciale aparute ca urmare a unei probleme de productie.
Fiecare vehicul nou Toyota beneficiaza de o garantie de 12 ani, fara limita de
kilometri (valabil doar pentru vehiculele de uz personal), a protectiei anticorozive si
a protectiei impotriva perforarii panourilor caroseriei, cauzate de o problema de
productie sau deficiente ale materialelor.

Iti cumperi o Toyota si beneficiezi de serviciul de asistenta rutiera TOYOTA
EUROCARE cu urmatoarea valabilitate 72 luni de la data livrarii (inceputul
perioadei de garantie).

Service Toyota de calitate

Reprezentanta dvs. Toyota va va consilia cu privire la necesitatea efectuarii
reviziilor. Masina dvs. va avea nevoie de o revizie la fiecare 2 ani/30,000 km
(indiferent care din aceste doua conditii este indeplinita mai curand). O revizie
intermediara este necesara anual sau la fiecare 15.000 km.

Costuri reduse de
intretinere

Toate vehiculele Toyota sunt proiectate si construite astfel incat sa reduca la
minimum nivelul de mentenanta. Astfel, un numar redus de componente necesita
intretinere.
In mod egal, tehnologia vehiculelor Toyota este accesibila, in vederea asigurarii
competitivitatii preturilor si reducerii timpilor de mentenanta.

Complexul sistem de siguranta Toyota rezista la rigurosul test de atac cu durata

Siguranta aditionala Toyota de 5 minute, standard in industria asigurarilor. Sistemul de alarma si imobilizatorul
motorului sunt aprobate de majoritatea companiilor europene de asigurare.

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. 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 ale
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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