CAMRY MC21 v.5 2021

LISTĂ DE PREȚURI v.5 2021

CAMRY HYBRID – MC21

Vehiculul din imagine este cu titlu de prezentare.

CAMRY MC21 v.5 2021

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

Putere

Versiune

Cod

Pret fara
TVA

Pret cu
TVA

218 CP

Business

3000001146

27.365 €

32.564 €

218 CP

Dynamic

3000001151

29.697 €

35,339 €

218 CP

Exclusive

3000001152

32.558 €

38,744 €

CULORI
Culoare exterioara
Alb
Argintiu metalizat*
Negru metalizat*
Maro grafit*
Albastru inchis*
Alb Perlat**
Cenusiu metal**
Rosu aprins**

Cod

Business

Dynamic

Exclusive

Pret fara
TVA

Pret cu
TVA

040
1F7
218
4X7
8W7
089
1L5
3U5

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O

0€
441 €
441 €
441 €
441 €
660 €
660 €
660 €

0€
525 €
525 €
525 €
525 €
785 €
785 €
785 €

*- culoare metalizata
**-culoare premium

TAPITERII
Cod

Business

Dynamic/Exclusive

Pret

Tapiterie Piele Mixta*
Neagra

LA20

O

O

Inclus in pretul modelului

Tapiterie Piele Mixta* Bej

LA40

O

O

Inclus in pretul modelului

Interior

*Tapiterie piele mixta = piele naturala + piele sintetica

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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Datele tehnice generatiei MC21 sunt in curs de omologare; datele prezentate au character orientativ

DATE TEHNICE
Caracteristici
Capacitate (CC)
Cod Motor
Numarul cilindrilor
Mecanism supape
Sistemul de injectie
Alezaj & cursa (mm x mm)
Raport de compresie
Putere maxima (kw (CP)/rpm)
Putere maxima sistem hibrid
(kw/CP)
Tip baterie sistem hybrid
Capacitate (Ah)/ Tensiune
nominala (V)/ Numar de module
Viteza maxima (km/h)
Acceleratie 0 - 100 km/h (sec)
Transmisie
Combustibil
Capacitate rezervor (litri)
Consum mixt WLTP (L/100km)
Emisii CO2 mixt WLTP (g/km)
Monoxid de carbon CO (g/km)
Hidrocarburi, HC (mg/km)/ Oxid
de azot, NOx (g/km)
NMHC (mg/km)/ Particule, PM
(g/km)
Nivel zgomot în mers / stationar
(dB(A))
Norma de poluare
Frane tren anterior / posterior
Dimensiuni exterioare L x l x h
Dimensiuni interioare L x l x h

Business

Dynamic

160/218
Nickel - Metal
6.5/ 244.8/ 34

5.3
120

180
8.3
CVT
Bezina cifra octanica 91 sau mai mare (E5, E10)
50
5.5
5.6
125
126
150.3
18.8/ 2.2
16.1/ 0.19
70 / 76.8
Euro 6 DG
Discuri ventilate 2 cilindri / Disc solid 1 cilindru
4885 x 1840 x 1445
2030 x 1535 x 1185

Dimensiune frana fata/spate (mm)
Ampatament / Garda la sol
Capacitate portbagaj (litri)
Consola fata/spate (mm)
Ecartament fata /spate(mm)
Raza de bracaj – roata (mm)
Numar usi (fara usa spate)/ Numar
locuri
Masa totala maxim autorizata (kg)
Masa proprie min-max (kg)
Volum portbagaj (L)

Exclusive

2487
A25A-FXS
4 cilindri in linie
VVT-i
D-4S
87.5 x 103.48
14.0:1
131 (218)/5200

328 / 281
2825/ 145
524

500
500
500

5.7

5.8
4/5
2100
1595-1660
524

500

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 CAMRY BUSINESS
CONFORT INTERIOR
Scaun pasager fata cu reglare electrica (spatar, suport lombar,glisare si pe inaltime)
Scaune fata incalzite sofer si pasager
Filtru de aer
Purificator de aer cu umidificator NanoeTM
Sistem de aer conditionat automat cu doua zone
Comutator mod ECO pentru sistemul de aer conditionat
Comanda audio pe volan
Comanda Cruise Control Adaptiv pe volan
Comanda ecran multi info pe volan
Comanda Alerta Parasire Banda (LDA) pe volan
Comanda telefon pe volan
Oglinda retrovizoare electrocromatica
Banda intunecata tip parasolar pe parbriz
Dezaburire luneta
Geamuri electrice fata & spate cu functie automata ridicare-coborare si protectie anti-blocare
Stergatorare cu intermitenta si temporizare
Parbriz cu strat insonorizant
Display multi-info cu ecran de 7"
Vitezometru analogic
Lampa iluminare acces usa
Lampa plafoniera centrala (LED)
Lampi individuale sofer si pasager (LED)
Lampi individuale pasageri randul 2 (LED)
Lampa portbagaj
Lampa spatiu picioare
Sistem iluminare acces
Manere asistenta fata si spate
Buton de pornire
Oglinda retrovizoare cu ajustare manuala zi/noapte
Parasolar sofer si pasager cu oglinda si Iluminare
Linii de ghidare dinamice pe ecranul camerei video retrovizoare
Priza 12V in fata
Volan cu reglare manuala pe inaltime si reglaj telescopic manual
Scaun sofer cu reglare electrica (spatar reglabil electric, reglare electrica pe inaltime, lombara, glisare electrica)
Bancheta spate rabatabila fractionat 60:40
Alerta cheie in contact / lipsa cheie
Sistem de inchidere centralizata
Inchidere automata la detectarea unei anumite viteze
Blocare usi spate pentru copii

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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DETALII INTERIOR
Banda decorativa din piele sintetica pe usile din fata
Cotiera usa fata din piele sintetica
Cotiera fata din piele sintetica
Contururi cromate satinate pe gurile de ventilatie laterale
Insert crom satinat pe gurile de aerisire centrale si laterale
Consola centrala neagra cu insert gri metalizat
Cotiera spate
Contur cromat satinat pe vitezometrul analogic
Manere interioare portiere cromate satinate
Iluminare ambientala portiere fata si spate
Insertie cromata satinata pentru portierele din fata
Cotiera fata din poliuretan
Insert crom satinat pe schimbatorul de viteze
Contur cromat satinat pe consola schimbatorului de viteze
Insertie neagra suport pahare fata
Cusaturi decorative negre pe volan
Insertii cromate satinate pe volan
Volan din piele naturala cu 3 spite

CONFORT EXTERIOR
Memento oprire faruri
Oprire automata a farurilor
Senzor de lumina
Deschidere portbagaj din buton, din telecomanda si din habitaclu
Oglinzi exterioare ajustabile si pliabile electric, incalzite
Senzor de ploaie
Sistem Smart Entry & Start (Pornire si acces fara cheie)

DETALII EXTERIOR
Antena in forma de aripioara de rechin
Geamuri fumurii spate
Grila frontala inferioara si superioara in culoarea neagra
Ghidaj luminos spate LED
Oglinzi laterale in culoarea caroseriei
Manere portiere in culoarea caroseriei

SPATII DEPOZITARE INTERIOR
Buzunare spate scaune sofer & pasager
Buzunare portiera fata
Buzunare portiera spate
Carlige pentru haine pentru pasagerii din spate (2)
Suport pentru pahare fata si spate
Torpedou mono-compartimentat, cu cheie si iluminare

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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SIGURANTA
7 airbag-uri SRS
Sistem de avertizare Driver Attention Alert
Sistem de Asistenta la Pornirea in Rampa (HAC)
Avertizare centura siguranta fata si spate
Reglare automata a farurilor
Spalator faruri
Lumini de zi - LED (DRL)
Faruri LED
Proiectoare de ceata (LED)
Sistem de franare anti-blocare (ABS) cu Distributia electronica a fortei de franare (EBD)
Imobilizator
Bloc de lumini combinat spate (LED)
Semnalizare integrata in oglinzile laterale
Senzori de parcare fata si spate
Sistem de fixare ISOFIX
Sistem apel de urgenta E-call
Alarma de intruziune
Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare cu controlul directiei (LDAsc)
Sistem de Control al Stabilitatii (VSC)
Sistem de Avertizare a Presiunii in Pneuri (TPWS)
Tetiere spate: 3
Camera video marsarier
Toyota Safety Sense 2.5
- Sistem de siguranță Pre-Impact (PCS)
- Sistem pre-coliziune (asistenta in intersectie, asistenta la virarea de urgenta, detectarea vehiculelor din sens opus
– in timpul zilei)
- Cruise Control Adaptiv inteligent, la orice viteza (DRCC), cu reducerea vitezei in curbe
- Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare cu controlul directiei (LDAsc)
- Sistem de asistență pentru marcaje rutiere (RSA)
- Sistem de comutare automată între faza lungă și faza scurtă (AHB)
- Sistem de urmarire a benzii de rulare (LTA)
-Sistem de asistență la mentinerea benzii (LCA – Line Change Assist)

ROTI
Roata de rezerva de uz temporar
215/55 R17, jante aliaj argintiu metalizat, 10 spite

PERFORMANTA
Selector moduri de conducere
Suspensie fata MacPherson
Suspensie spate cu brate duble

MULTIMEDIA
Antena Digital Audio Broadcast (DAB)
Integrare smartphone (Apple Carplay si Android Auto)
Sistem hands-free Bluetooth®
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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MULTIMEDIA
Conexiune aux-in si USB
Ecran multimedia 7"
Sistem multi-media cu 6 difuzoare, Toyota Touch® 2

DOTARI CAMRY DYNAMIC (in plus fata de BUSINESS)
CONFORT INTERIOR
Incarcator wireless
Volan cu reglare electrica pe inaltime si reglaj telescopic electric
Padele pentru schimbarea vitezelor
Volan incalzit

CONFORT
Sistem Smart Entry / Keyless Entry

DETALII EXTERIOR
Finisaj cromat pe teava de esapament
Faruri cu ghidaj luminos fata cu LED
Grila frontala inferioara gri inchis metalizat

DETALII INTERIOR
Insert gri metalizat pe consola centrala
Praguri portiere din aluminiu
Insert crom satinat pe suporturile de pahare din fata
Geamuri fumurii spate
Ornamente praguri

MULTIMEDIA
Ecran multimedia 9"
Sistem de navigatie

ROTI
Jante aliaj gri inchis cu aspect forjat 18" (15 spite)

SIGURANTA
Lumini stopuri LED
Sistem de monitorizare a unghiului mort (BSM)
Senzori de parcare fata si spate inteligenti cu franare automata (ICS)
Sistem de avertizare pentru iesirea din parcare cu asistenta la franare (RCTAB)
Lampa semnalizare (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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DOTARI CAMRY EXCLUSIVE (in plus fata de DYNAMIC)
CONFORT INTERIOR
Aer conditionat automat cu 3 zone
Panou de control multifunctional in cotiera spate
Head Up display
Parasolare manuale pentru geamuri spate pasageri
Parasolar electric luneta
Bancheta spate cu spatar reglabil electric (randul 2)
Scaune spate incalzite
Scaune ventilate pentru sofer si pasager
Oglinzi laterare cu memorarea pozitiei
Afisaj Panoramic View Monitor in ecranul sistemului audio
Functie de memorie pentru scaunul soferului, oglinzi laterale si volan
Oglinzi laterale inclinate pentru mersul in marsarier

MULTIMEDIA
Sistem audio premium JBL cu 9 difuzoare

SIGURANTA
Tetiere spate ajustabile (3)

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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GLOSAR TERMENI TOYOTA
Toyota New Global
Architecture

Noua platforma comuna a noilor modele Toyota ce
optimizeaza calitatea experientei de condus, confortul,
functionalitatile aflate la indemana soferului, designul si
siguranta pasagerilor.

TSS

Toyota Safety Sense

Pachetul de solutii tehnologice de siguranta activa ce
contribuie la prevenirea accidentelor si diminuarea efectelor
lor.

PCS

Sistemul de siguranță
preimpact

Evitarea eventualele coliziuni, inclusiv prin detectarea
pietonilor.

ACC

Cruise Control Adaptiv constanta si o distanta prestabilita fata de vehiculul din

TNGA

Diminueaza efortul soferului in a mentine o viteza
fata, incepand de la 0km/h.

LDAsc

Sistemul de avertizare
la parasirea benzii

Dacă mașina deviaza involuntar de la centrul benzii de
rulare, sistemul de asistare a direcției este activat pentru ai 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

Sistemul de control
automat al fazei lungi

Pentru vehiculele echipate cu faruri Multi-Led, optimizeaza
distributia fasciculului de lumina pe suprafata drumului prin
intermediul multiplelor faruri prezente in fiecare far.

ICS

Senzori de parcare
inteligenti

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

Sistem de avertizare
pentru
ieșirea din parcare

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

RCTA

BSM

Sistemul de monitorizare
Ajuta la identificarea vehiculelor ce circula pe banda vecina
a
si prevenirea unei coliziuni in timpul depasirii
unghiului mort

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, garanția de 3 ani a vopselei,
fără limită de kilometri, protejează împotriva defectelor și ruginii superfi ciale 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
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.

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.

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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