LISTA DE PRETURI v.1
2021

NOUL HILUX

TARIFE
Motor

Putere

Versiune

Cod

Preț
fără
TVA

Preț
cu
TVA

2.4 D-4D

150 CP

HILUX Double Cab 2.4D 6MT Comfort

3000001017

28,569 €

33,997 €

2.4 D-4D

150 CP

HILUX Double Cab 2.4D 6MT Style

3000001018

31,056 €

36,957 €

2.4 D-4D

150 CP

HILUX Double Cab 2.4D AT Executive

3000001020

35,888 €

42,707 €

2.8 D

204 CP

HILUX Double Cab 2.8D AT Executive

3000001021

38,022 €

45,247 €

2.8 D

204 CP

HILUX Double Cab 2.8D AT Invincible

3000001022

38,955 €

46,357 €

MT – transmisie manuală

AT – transmisie automată

CULORI EXTERIOARE ȘI TAPIȚERII
Culoare exterioară

Cod

Pret fara TVA

Preț cu TVA

Alb

'040

0€

0€

Alb perlat**

'070

643 €

765 €

Argintiu *

'1D6

429 €

510 €

Gri inchis metalizat*

'1G3

429 €

510 €

Negru metalizat *

'218

429 €

510 €

Portocaliu *

'4R8

429 €

510 €

Bronz oxid *

'6X1

429 €

510 €

Albastru electric metalizat *

'8X2

429 €

510 €

Rosu metalizat*

3T6

429 €

510 €

* culoare metalizată; ** culoare perlată

Tapițerie - cod

Echipare

Preț fara TVA

Preț cu TVA

Tapiterie neagră - FC20

Comfort

0€

0€

Tapiterie neagră - FE20

Style

0€

0€

Piele mixtă MLM - LE21

Invincible

0€

0€

Piele mixtă neagră - LA20

Executive

0€

0€

DATE TEHNICE
Motor/Transmisie/Versiune
Cilindree (CC)
Putere maximă (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Transmisie (Manuală/Automată)

2.4 D-4D

2.4 D-4D

2.8D

2393

2393

2755

110 (150) / 3400

110 (150) / 3400

150 (204) / 2800

400

400

500

6 M/T

6 A/T

6 A/T

Tracțiune (tip)

4x4

Viteză maximă (km/h)

170

Accelerație 0-100 km/h (sec)

13.2

170

175

12.8

10.7

motorină

Combustibil
Consum mixt WLTP (l/100km)

9.7-9.2

Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)

248-250-252-256

Normă de poluare

9.5
243-244
EURO 6d

Capacitate rezervor (litri)

80

Capacitate maximă de tractare (kg)

3500

Dimensiuni (L x l x h) (mm)

5335 x 1855 x 1815

Dimensiuni benă (L x l x h) (mm)

1525 x 1540 x 480

Gardă la sol (mm)
Sarcină utilă (kg)

277 - 293
1000

Unghi de atac
Unghi de degajare
Nivel sonor în stationare / în mers
(dB(A))

248

1025

1005

42.1
26
73/72

73/69

73,8/71

Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la
volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică

CONSUM ȘI EMISII

DOTĂRI ECHIPARE COMFORT
EXTERIOR
Jante oțel 17" negre
Antenă scurtă
Maner deschidere hayon negru
Bară de protecție față în culoarea caroseriei
Bară de protecție față lată
Spoiler frontal
Bară spate gri închis
Oglinzi laterale de culoare neagră
Ornament median portiere negru
Mânere portiere vopsite in negru
Spoiler față negru
Grilă frontală inferioară neagră
Grilă frontala superioară neagră
Ornament gri închis pe grilă frontală superioară
Design stâlp spate în culoarea caroseriei
Roată de rezervă din oțel de dimensiuni normale

INTERIOR
Inserții cromate pe gurile de ventilație centrale
Inserții cromate pe gurile de ventilație laterale
Frână de mână din uretan
Panou de bord superior negru
Consolă centrală neagră
Inserții argintii și negre pe panoul de bord
Lunetă fixă
Textură standard a panoului de bord superior
Cotiere negre pentru portierele din față
Cotiere din material textil pentru portierele din față
Mâner de asistența negru pentru ușa față
Cotieră scaune față din poliuretan
Contur negru pe consola schimbătorului de viteze
Schimbător de viteze din uretan
Volan din uretan cu 4 spițe
Conector aux-in

Sistem Bluetooth® Handsfree
Microfon la lămpile de iluminare individuală față
Sistem multi-media cu 4 difuzoare
Radio si CD player cu WMA si MP3
Conector USB
Ușa portbagaj tip hayon
Treaptă pe bara spate
Blocarea portierelor de la distanță
Oglinzi laterale reglabile electric
Oglinzi laterale incălzite
Oglinzi laterale retractabile manual
Senzor de lumină
Faruri cu funcție Follow-me-home
Memento oprire faruri
Priză de 12V pentru locurile din față
Sistem de aer condiționat cu reglare manuală
Mânere de asistența fixate pe plafon pentru scaunele din față
Avertizare cheie în contact
Sistem de închidere centralizată
Scaun șofer cu spătar reglabil manual
Scaun cu spătar reglabil manual pentru pasagerul din față
Scaun șofer cu glisare manuală
Scaun cu glisare manuală pentru pasagerul din față
Indicator de conducere ECO
Afișaj de informații color TFT
Afisaj de informatii cu diagonala de 4,2"
Vitezometru analogic
Tahometru analogic
Oglindă retrovizoare zi/noapte cu reglare manuală
Sistem de iluminare pentru acces
Servodirecție
Servodirectie cu flux variabil (VFC)
Volan cu reglaj telescopic manual
Volan cu reglare manuală pe înălțime
Comenzi pe volan pentru sistemul audio
Comutator AWD
Comandă Cruise Control pe volan
Comenzi pentru afișajul de informatii pe volan
Comenzi pentru sistemul multimedia pe volan

Comandă pentru telefon pe volan
Comandă pentru sistemul de recunoaștere vocală pe volan
Sistem de avertizare pentru lichidul de spălare a parbrizului
Temporizare la ștergătoarele intermitente
Geamuri electrice față
Stergător intermitent
Blocare electrică pentru geamul pasagerului din față
Geamuri electrice spate
Dezaburire lunetă

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Funcție de activare/dezactivare automată a airbag-ului pentru pasagerul din față
Detector airbag pasagerul din față
Airbag-uri cu Sistem de protecție suplimentar (SRS) - 7 airbag-uri
Sistem de alarmă - imobilizator
Sistem de frânare anti-blocare (ABS)
Asistentă la frânare (BA)
Avertizare la frânarea de urgentă (EBS)
Stop frană montat pe lunetă (LED)
Lumini LED pentru frane spate
Cadru de protecție pentru cabină
Semnalizare integrata in oglinzile laterale
Suport roata de rezervă sub caroserie
Lumini de zi (bec)
Reglare faruri manuală
Faruri cu halogen multi-reflectorizante (4 becuri)
Tetiere spate ajustabile
Tetiere spate (3)
Bloc de lumini combinat spate (bec)
Lampi ceață spate
Extensie reglabilă a centurii de sigurantă pentru scaunul șoferului
Centuri de sigurantă - dispozitive de Prețensionare si limitatoare de fortă
Sistem de avertizare pentru cuplarea centurii de siguranța de la locurile din spate
Sistem asistența plecare din rampa (HAC)
Controlul tracțiunii (TRC)
Sistem de control al stabilitătii remorcii (TSC)
Lampă semnalizare (incandescentă)
Sistem de control al stabilitatii vehiculului (VSC)

DOTĂRI ECHIPARE STYLE, IN PLUS FAȚĂ DE COMFORT
EXTERIOR
Design stâlp spate negru
Geamuri fumurii spate
Maner deschidere hayon cromat
Jante aliaj 17" gri inchis (6 spite)
Oglinzi laterale cromate
Manere exterioare portiere cromate
Grilă frontala inferioara vopsita negru
Grilă frontala superioară vopsita negru
Contur cromat pe grila frontală superioară

INTERIOR
Contur cromat pe butoanele aerului condiționat
Buton cromat pe frâna de mană
Linii de ghidare statice pe ecranul camerei video marșarier
Contur argintiu pe ecranul multimedia
Scaun pentru sofer cu reglare manuală pe înalțime
Cotiere portiere spate
Cotieră din imitatie de piele mixtă
Banchetă spate rabatabilă fractionat 60:40
Oglindă pe parasolarul pasagerului din față
Bandă întunecată tip parasolar pe parbriz
Cotieră spate
Volan din piele mixta cu 4 spițe
Antenă Digital Audio Broadcast (DAB)
Sistem multi-media cu 6 difuzoare
Ecran multimedia 8"
Integrare smartphone
Sistem multimedia Toyota Touch® 2
Oglinzi laterale retractabile electric
Priză 12V față (2)
Sistem de aer condiționat cu reglare automată

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Proiectoare de ceața (LED)
Stergătoare faruri
Cameră video marsarier
Cruise Control
Sistem de asistența la coborâre (DAC)

DOTĂRI ECHIPARE EXECUTIVE, ÎN PLUS FAȚĂ DE STYLE
EXTERIOR
Inserții crom contur faruri
Jante aliaj 18" negre aspect forjat (6-spițe)
Roată de rezervă din aliaj de dimensiuni normale

INTERIOR
Cotiere din piele mixtă pentru portierele din față
Buton de pornire
Scaune încalzite pentru șofer și pasagerul din față
Scaun pentru sofer cu reglare electrică pe înalțime
Scaun sofer cu spătar reglabil electric
Scaun șofer cu glisare electrică
Încalzire spatiu pentru picioare pasager spate
Comandă pentru Cruise Control Adaptiv pe volan
Comandă Sistem avertizare la părăsirea benzii pe volan (LDA)
Protecție antiblocare pentru geamurile electrice față
Funcție auto ridicare/coborâre One Touch pentru geamurile electrice față
Funcție auto ridicare/coborâre pentru geamurile electrice spate
Sistem de degivrare ștergătoare față
Sistem Smart Entry & Start

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Lumini de zi (LED)
Reglare automată faruri
Faruri cu LED Bi-Beam
Sistem avertizare la părăsirea benzii cu modificarea directiei la frânare
Sistem de siguranța Pre-impact cu functie de detectie a pietonilor si biciclistilor
Bloc de lumini combinat spate (LED)
Sistem de asistentă la recunoasterea indicatoarelor rutiere (RSA)
Cruise Control Adaptiv inteligent
Lampa semnalizare (LED)

DOTĂRI ECHIPARE INVINCIBLE, ÎN PLUS FAȚĂ DE EXECUTIVE
EXTERIOR
Căpăcele centrale jante - Editie MLM
Jante aliaj negre 18" (5-spite)
Mâner portbagaj negru (Editie MLM)
Bară protecție față lată ( Editie MLM)
Scut frontal gri închis
Oglinzi laterale culoarea gri închis
Mânere exterioare portiere culoarea gri închis
Grilă inferioara vopsită in gri închis
Grilă superioară vopsită in gri închis
Inserție cromată pe grila superioară față
Insertii gri închis în blocurile optice
Trepte laterale negre
Pasajele roților în doua nuanțe, gri și gri închis
Aripi late (Editie MLM)

INTERIOR
Inserții crom negru gurile centrale de ventilație
Inserții crom negru gurile laterale de ventilație
Inserții negre pe consola centrală
Inserții crom negru si gri mat pe instrumentarul de bord
Linie decor din crom negru pe partea superioară a instrumentarului de bord
Iluminare ambientală pentru portierele din spate
Iluminare ambientală pentru portierele din față
Insertii Piano black pe consola schimbătorului de viteze
Insertii Piano black pe mânerul schimbătorului de viteze

ROTI COMPLETE DE IARNA
Va prezentam oferta de roti complete de iarna, care contin anvelope, jante si senzori de presiune
(doar la modelele compatibile). Aceste produse sunt deja echilibrate, fiind gata de montat.

Dimensiune
17"
17"

Descriere

Cod Janta

Tip

Marca si tip anvelopa

Dimensiune

Cod set roti

6 spit e, aspect forjat PW4570K000MB Aliaj
Bridgest one LM005
265/ 65R17 TMEWA- 0K174- 1Y
6 spit e, aspect forjat PW4570K000MB Aliaj Cont inent al Wint erCont act TS 850 P SUV 265/ 65R17 TMEWA- 0KA74- 1Y

Eficienta
consum
carburant
B
C

Aderenta
Indice
Pret
pe
Zgomot
incarcare recomandat
carosabil
(db)
si viteza (TVA inclus)
umed
A
73
116H
1,685.20 €
C
73
112T
1,898.65 €

FĂRĂ GRIJI CU TOYOTA
Autovehiculele noastre sunt construite la standarde de exceptie, dar totusi, pentru
a asigura linistea clientilor nostril, oferim garantie de 6 ani sau 200.000 km, in
functie de primul termen atins.
Aceasta este compusa din garantia standard de 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, garanția de 3 ani a vopselei, fără limită de kilometri, protejează împotriva
defectelor și ruginii superfiaciale apărute ca urmare a unei probleme de producție.
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 curând). 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 costul 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.

Siguranta aditionala Toyota

Complexul sistem de siguranta Toyota rezista la rigurosul test de atac cu durata de
5 minute, standard in industria asigurarilor. Sistemul de alarma si imobilizatorul
motorului sunt aprobate de majoritatea companiilor europene de asigurare.

