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TARIFE
Motor

Putere

Versiune

Cod

2.4 D-4D
2.4 D-4D
2.4 D-4D
2.4 D-4D
2.4 D-4D
2.4 D-4D
2.4 D-4D
2.4 D-4D
2.4 D-4D
2.4 D-4D

150 CP
150 CP
150 CP
150 CP
150 CP
150 CP
150 CP
150 CP
150 CP
150 CP

Single Cab 4X4 Comfort M/T
Extra Cab 4X4 Comfort M/T
Double Cab 4X4 Comfort M/T
Double Cab 4X4 Comfort M/T cu Safety Sense
Double Cab 4X4 Style M/T
Double Cab 4X4 Style M/T cu Safety Sense
Double Cab 4X4 Style A/T
Double Cab 4X4 Style A/T cu Safety Sense
Double Cab 4X4 Invincible M/T cu Safety Sense
Double Cab 4X4 Invincible A/T cu Safety Sense

3000000592
3000000593
3000000594
3000000595
3000000596
3000000597
3000000599
3000000600
3000000598
3000000601

M/T – transmisie manuală

Preț
fără TVA

Preț
cu TVA

26,500 €
27,416 €
28,100 €

31,535 €
32,625 €
33,439 €

28,583 €
30,416 €
30,833 €
31,583 €
32,000 €

34,014 €
36,195 €
36,691 €
37,584 €
38,080 €
38,080 €
39,468 €

32,000 €
33,166 €

A/T – transmisie automată

CULORI SI TAPITERII
Culoare exterioară

Cod

Pret fara
TVA

Preț cu
TVA

Alb
Alb perlat**
Argintiu metalizat*
Gri metalizat / grafit*
Negru *
Roșu*
Albastru*
Avant-Garde Bronze
Portocaliu*

040
070
1D6
1G3
218
3T6
8X2
4V8
4R8

0€
693 €
459 €
459 €
459 €
459 €
459 €
459 €
459 €

0€
824 €
546 €
546 €
546 €
546 €
546 €
546 €
546 €

Cod

Pret fara
TVA

Preț cu
TVA

20

0€

0€

* culori metalizate
**culori perlate

Culoare interioară
Negru

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în 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 în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. 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 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/Transmisie/Versiune
Cilindree (CC)
Putere maximă (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Transmisie (Manual/Automat)
Tracțiune (tip)
Viteză maximă (km/h)
Accelerație 0-100 km/h (sec)
Combustibil
Consum mixt WLTP (L/100km)
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)
Normă de poluare
Capacitate rezervor (litri)
Capacitate maximă de tractare (kg)
Dimensiuni (L x l x h) (mm)
Dimensiuni benă (L x l x h) (mm)
Garda la sol (mm)
Sarcină utilă
Unghi de atac
Unghi de degajare

2.4 D-4D
2393
110 (150) / 3400
400

6 M/T

6 A/T
4x4 part time

170
13,2

170
12,7
motorină

8.8-9.4
230-247

9.9
260
EURO 6.2
80
3050
5335 x 1855 x 1815
1525 x 1540 x 480
277 - 293
1000
31
26

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 SI EMISII
Nivel echipare
Single Cab 4X4 Comfort M/T
Extra Cab 4X4 Comfort M/T
Double Cab 4X4 Comfort M/T (inclusiv TSS)
Double Cab 4X4 Style M/T (inclusive TSS)
Double Cab 4X4 Invincible M/T cu Safety
Sense

Consum mixt WLTP
(l/100km)

Emisii CO2 mixt WLTP

8.8
8.9
9.3
9.4
9.4

230
234
245
247
247

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în 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 în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. 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 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
EXTERIOR
Jante de oțel 17" cu anvelope All Terrain dimensiunea 265/65R17 112S
Jante de aliaj 17" (design 6 spițe) cu anvelope All Terrain dimensiunea
265/65R17 112S
Jante de aliaj 18" (design 6 spițe) cu anvelope Highway Terrain de
dimensiunea 265/60 R18
Roată de rezervă de dimensiuni normale
Grilă frontală de culoare neagră

Comfort






Bară spate cromată



Oglinzi laterale retractabile electric
Mânere uși și mâner benă de culoare neagră































Oglinzi laterale cromate
Oglinzi laterale reglabile și încălzite electric





Bară față în culoarea caroseriei
Oglinzi laterale de culoare neagră cu semnalizare integrată

Invincible



Grilă frontală și ornament grilă cromate
Bară față-spate de culoare neagră

Style



Manere usi si bena cromate
Trepte laterale de culoare neagră
Ornamente cromate uși
Ornamente cromate geamuri laterale
Stâlp central de culoare neagră
Închidere benă cu cheie
Închidere centralizată cu telecomandă
Faruri cu funcție "Follow-me-Home"
Faruri cu funcție de aprindere automată (senzor lumină)
Faruri multi-reflector cu halogen și reglaj manual














Faruri cu tehnologie LED




Faruri cu sistem de nivelare automată
Lumini de zi (tip halogen)





Lumini de zi cu tehnologie LED
Al treilea stop cu tehnologie LED



Proiectoare de ceață cu ornamente de culoare neagră
Spălător de faruri
Overfender și bară față lată
Apărători de noroi față-spate
Inele de ancorare în benă
















NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în 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 în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. 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 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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EXTERIOR
Protecție metalică între cabină și benă

INTERIOR
Volan în 4 spițe (poliuretan) cu inserții argintii

Comfort

Style

Invincible

Style

Invincible





































































Comfort


Volan îmbrăcat în piele cu cusătură decorativă gri deschis
Reglaj volan pe înălțime și adâncime
Comenzi audio și telefon pe volan




Schimbător de viteze îmbracat în piele cu inserții cromate
Ceasuri de bord analogice cu inserții argintii
Cotieră centrală față cu capac și spațiu de depozitare
Izolație fonică motor
Display bord multi-informațional LCD monocrom






Display bord multi-informațional LCD color de 4.2"
Radio CD cu player MP3&WMA



Sistem multimedia Toyota Touch® 2 cu ecran tactil de 7"
4 difuzoare



6 difuzoare
Intrare AUX-IN
Conector USB
Sistem Hands-free Bluetooth®





Funcție radio digitală (DAB)
Torpedou refrigerat
Închidere cu cheie a torpedoului




Torpedou cu deschidere amortizată (Soft Open)
Aer condiționat manual
Aer condiționat automat
Filtru de aer curat și polen
Încălzire zonă picioare pasageri spate
Geamuri electrice față-spate
Geam șofer electric cu funcție AUTO
Funcție de blocare a geamurilor pasagerilor de pe ușa șoferului
Geamuri față-spate cu filtru UV
Parasolar șofer
Parasolar șofer cu suport de bilete
Lumini de curtoazie șofer și pasager individuale
Lumina de cabină centrală

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în 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 în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. 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 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
Sistem de intrare în habitaclu iluminat

Comfort

Style

Invincible








































Sistem acces fără cheie "Smart Entry & Start"
Buton de pornire motor "Push start"
Mâner plafon față-spate pentru toți pasagerii
Mâner stâlp față și stâlp de mijloc stânga-dreapta
Indicator de conducere ECO
Comutator tracțiune 4WD pe partea șoferului
3 tetiere spate
Sistem de încălzire de tip PTC și Viscous
Suport sticlă față-spate
Suport pahar față
Suport pahar spate
Suport ochelari de soare



Inserții argintii pe consola centrală și ornamentul schimbătorului
Inserții argintii și cromate pe consola centrală



Capac cotieră îmbrăcat în material textil cu cusătură ornamentală
argintie



Capac cotieră centrală față învelit în piele ecologică
Guri de aerisire cu inserții cromate








Ornamente guri de aerisire laterale de culoare argintie
Mânere uși interioare cromate
Cotieră centrală spate îmbrăcată în material textil
Scaun șofer reglabil pe înălțime
Banchetă spate fracționară 60:40
Scaune față încălzite (șofer + pasager)
Scaune față cu cârlige de cumpărături integrate
Cârlig haină spate (2 buc.)
Buzunar depozitare spate pe scaunul șoferului și al pasagerului față




Parbriz cu parasolar integrat
Parasolar pasager față cu oglindă integrată
Priză 12V în consola centrală
2 Prize 12V în consola față
Priză 220V în consola față












NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în 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 în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. 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 alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.


















HILUX
Ianuarie 2020

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Sistem ABS cu EBD (Distribuție Electronică a Forței de Frânare)
Sistem BA (Asistență la Frânare)
Sistem EBS (Avertizare la Frânarea de Urgență)
Sistem VSC (Sistem de Stabilitate a Vehiculului)
Sistem TSC (Controlul Stabilității Remorcii)
Sistem A-TRC (Controlul Activ al Tracțiunii)
Sistem HAC (Asistență la Plecarea din Rampă)
Sistem DAC (Asistență la Coborârea în Pantă atât cu fața cât și cu
spatele)
Sistem de control al tangajului
Servo-direcție
Suspensie "Heavy duty" - încărcătura utilă de 1000 KG

Comfort

Style

Invincible














































































Suspensie de tip comfort (capacitate de încarcare de 1000 Kg)
Cruise control
Cameră video marșarier cu linii de ghidaj statice
Diferențial blocabil spate
Imobilizator motor
Avertizare centură față-spate
Centură de siguranță cu pretensionare și limitator de forță
7 Airbaguri de tip SRS
Comutator automat (on/off) airbag pasager față
Airbag pasager față cu detecție automată
Sistem de prindere ISOFIX
Scaune față dotate cu sistem WIL (prevenția traumatismelor la nivelul
gâtului)
Sistem Toyota Safety Sense:
- Sistem de siguranță Pre-Impact (PCS cu recunoașterea pietonilor)
- Sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDA cu corecție direcție)
- Sistem de asistență pentru marcaje rutiere (RSA)

NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul BNR + 0,5% valabil
în 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 în limba româna.
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in
functie de primul termen atins.
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. 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 alţi factori care nu sunt de natură tehnică.
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei.



