LISTĂ DE PREȚURI v.9
2020

NOUL PROACE CITY VERSO

PROACE CITY VERSO
v.9 2020

TARIFE
Motor

Putere

Versiune

Cod

Preț
fără TVA

Preț
cu TVA

1.2 benzina

110 CP

PROACE CITY VERSO L1H1 6MT Comfort (4+1)

3000001032

17,099 €

20,348 €

1.2 benzina

110 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 6MT Comfort (6+1)

3000001033

18,553 €

22,078 €

1.5 D-4D

102 CP

PROACE CITY VERSO L1H1 5MT Comfort (4+1)

3000001036

18,767 €

22,332 €

1.5 D-4D

102 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 5MT Comfort (4+1)

3000001037

19,393 €

23,078 €

1.5 D-4D

102 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 5MT Comfort (6+1)

3000001038

20,217 €

24,058 €

1.5 D-4D

130 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 6MT Comfort (6+1)

3000001039

21,150 €

25,168 €

1.2 benzina

110 CP

PROACE CITY VERSO L1H1 6MT Family (4+1)

3000001034

19,931 €

23,718 €

1.2 benzina

110 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 6MT Family (6+1)

3000001035

21,385 €

25,448 €

1.5 D-4D

102 CP

PROACE CITY VERSO L1H1 5MT Family (4+1)

3000001040

21,595 €

25,698 €

1.5 D-4D

102 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 5MT Family (4+1)

3000001041

22,225 €

26,448 €

1.5 D-4D

102 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 5MT Family (6+1)

3000001042

23,049 €

27,428 €

1.5 D-4D

130 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 6MT Family (6+1)

3000001044

23,982 €

28,538 €

1.5 D-4D

130 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 8AT Family (6+1)

3000001043

25,032 €

29,788 €

1.2 benzina

130 CP

PROACE CITY VERSO L1H1 8AT Family+ (4+1)

3000001051

25,872 €

30,788 €

1.2 benzina

130 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 8AT Family+ (6+1)

3000001052

26,309 €

31,308 €

1.5 D-4D

102 CP

PROACE CITY VERSO L1H1 5MT Family+ (4+1)

3000001046

25,545 €

30,398 €

1.5 D-4D

130 CP

PROACE CITY VERSO L1H1 8AT Family+ (4+1)

3000001045

27,536 €

32,768 €

1.5 D-4D

130 CP

PROACE CITY VERSO L1H1 6MT Family+ (4+1)

3000001047

26,486 €

31,518 €

1.5 D-4D

102 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 5MT Family+ (6+1)

3000001049

25,990 €

30,928 €

1.5 D-4D

130 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 6MT Family+ (6+1)

3000001050

26,923 €

32,038 €

1.5 D-4D

130 CP

PROACE CITY VERSO L2H1 8AT Family+ (6+1)

3000001048

27,973 €

33,288 €

DATE TEHNICE
Motor/Transmisie

1.5 D-4D

1.5 D-4D

1.2 Benzina

1.2 Benzina

Capacitate (CC)
Putere maximă (kw(CP)/rpm)
Cuplu maxim (Nm/rpm)
Transmisie (Manual/Automat)
Viteză maximă (km/h)
Accelerație 0-100 km/h (sec)
Sistem Stop&Start
Combustibil

1499
75 (102) / 3500
250 / 1750
5 MT
172
12,7 - 13,0

1499
96 (130) / 3750
300 / 1750
6MT // 8AT
186 // 184
10,7// 11,5

1199
81 (110) / 5500
205 / 1750
6MT
174
11,5 - 12,1

1199
96 (130) / 5500
300 / 1750
8AT
200
12,3

Consum mixt (l/100 km)

4,1-4,2/5,4-5,61

Emisii CO2 (g/km)

✓

✓

✓

✓

motorină

motorină
4,2-4,3/5,6-5,71 //4,14,2/5,7-5,81
111-114 /146-1491
//107-111/ 149-1521

benzină

benzină

5,3-5,5/6,8-7,11

5,2-5,3/ 7,1-7,31

122-125/ 154-1621

119-122/ 160-1641

107-111/ 141-1481

NOTĂ: 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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Motor/Transmisie
Normă de poluare
Capacitate rezervor (litri)
Capacitate tractare (cu frane)
(kg)

1.5 D-4D

1.5 D-4D

1.2 Benzina

1.2 Benzina

EURO 6.2
53

EURO 6.2
53

EURO 6.3
53

EURO 6.3
53

1100 - 1300

1250-1500//1100

950-1150

1000-1200

Dimensiuni
Autovehicul exterior (Lxlxh)(mm)
Latime totala cu oglinzi laterale (mm)
Gardă la sol (mm)
Autovehicul interior (Lxlxh)(mm)
Volum portbagaj pana la inaltimea scaunelor/
pana la plafon (litri VDA)
Volum portbagaj pana la inaltimea scaunelor/
pana la plafon (litri VDA) – fara randul 2 de
scaune pentru 4+1, respectiv fara randul 3 de
scaune pentru 6+1
Lungime maximă de ȋncărcare cu spatarul
scaunului pasager pliat/ din spatele primului
rand de scaune (mm)
Lungime maximă de ȋncărcare din spatele
randului 2 de scaune / din spatele randului 3 de
scaune (mm)
Ȋnalțime maximă de ȋncărcare (mm)
Latime portbagaj intre pasajul rotilor (mm)
Consola fata/Consola spate/Ampatament (mm)
Numar de locuri (fata/randul 2/total)
1

PROACE CITY
L1(4+1)

PROACE CITY
L2(4+1)

PROACE CITY
L2(6+1)

4403 x 1848 x 1880
2107
160
3300 x 1465 x 1200

4753 x 1848 x 1880
2107
160
3500 x 1465x 1200

4753 x 1848 x 1880
2107
160
3500 x 1465 x 1200

597 - 641/983

850 - 912/1,538

209 - 322

1,414/2,126

1,672/2,693

806

2700/1880

3050/2230

3050/2230

1000/ -

1350/ -

1350/ 418 - 566

1126
1195
892/ 726/ 2785
2/ 3/ 5

1126
1195
892/ 886/ 2975
2/ 3/ 5

1126
1195
892/ 886/ 2975
2/ 3/ 7

Date NEDC corelat/WLTP *Valorile sunt cu scop informativ şi pot sa difere in functie de echipare si de optiunile alese la configurarea unui vehicul

NOTĂ: 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 ECHIPARE COMFORT
EXTERIOR
Jante oțel 16" cu capace (5 spițe triple) și cu anvelope 205/60 R16
Roată de rezervă de dimensiuni normale
Protecție portiere ȋn culoarea caroseriei
Bară față ȋn culoarea caroseriei
Bară spate ȋn culoarea caroseriei
Oglinzi laterale ȋn culoarea caroseriei
Mânere uși laterale ȋn culoarea caroseriei
Protecție șină ȋn culoarea caroseriei pe portiera glisantă
Grilă frontală superioară de culoare neagră
Antenă scurtă plafon
Inserție cromată pe partea de jos a ușilor laterale
Inserție de culoarea caroseriei pe plăcuța de ȋnmatriculare
Geamuri fumurii spate cu grad de filtrare Smoke (30%)
Oglinzi laterale reglabile electric
Oglinzi laterale încălzite
Două uși laterale glisante (stânga+dreapta)
Ușă spate cu deschidere tip hayon
Geam fix pe hayon
Senzor de lumină
Două geamuri laterale ȋnclinabile la rândul al 2-lea de scaune
Două geamuri laterale fixe la rândul 3

INTERIOR
Radio cu 2 difuzoare cu functie DAB, Bluetooth®, USB și conector aux-in
Comenzi ȋn spatele volanului pentru sistemul audio
Comandă pentru Cruise Control ȋn spatele volanului
Comandă Sistem avertizare la părăsirea benzii pe panoul de bord inferior al șoferului
Contur cromat satinat al afișajului
Servicii conectate Toyota MyT
Sistem de aer condiționat cu reglare manuală
Inserție cromată pe gurile de ventilație centrale
Inserție cromată pe gurile de ventilație laterale
Guri de ventilație pentru pasagerii din spate
Filtru de polen
Geamuri electrice față
Protecție anti-blocare pentru geamurile electrice
Ștergător lunetă
Dezaburire lunetă
NOTĂ: 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
Afișaj de informații color TFT cu diagonala de 3,5"
Informații limitator de viteza
Vitezometru analogic
Tahometru analogic
Oglindă retrovizoare cu reglare manuală zi/noapte
Mânere de asistență fixate pe plafon ȋn spate
Lumini individuale pentru șofer și pasagerul din față
Iluminare ambientală pasageri spate
Lumină pentru portbagaj
Plafonieră centrală
Plafonieră frontală
Lampă iluminare acces ușă
Sistem de pornire cu cheie
Scaun pentru șofer cu reglare manuală pe ȋnălțime
Scaun individual pentru pasagerul din față, cu glisare manuală și cu spătar rabatabil și reglabil manual
Banchetă spate 3 locuri ȋn rândul 2, rabatabilă la podea (flat floor), retractabilă
Banchetă spate rândul 2 rabatabilă fracționat 1/3 : 2/3
L2 (6+1): Două scaune individuale rândul 3
L2 (6+1): Scaune retractabile, rabatabile, glisante și detașabile pe șină ȋn rândul 3
Indicator de schimbare a treptei de viteză (GSI)
Sistem de blocare de siguranță a portierelor pentru copii
Sistem de ȋnchidere centralizată cu telecomandă (1 cheie cu telecomandă + 1 cheie normală)
Cârlige pentru plasa de ancorare a bagajelor ȋn portbagaj
Frâna de mână
Buton negru la frâna de mână
Manere interioare portiere cromate
Contur negru pe consola schimbătorului de viteze
Inserții Piano black pe mânerul schimbătorului de viteze
Volan din uretan cu 3 spițe
Inserții cromate satinate pe volan
Buzunare la portierele din față
Cârlig pentru haine pasageri spate (1)
Compartiment de depozitare ȋnchis ȋn panoul de bord superior pe partea pasagerului
Compartiment de depozitare ȋnchis ȋn panoul de bord superior pe partea șoferului
Spațiu de depozitare pe plafon
Spațiu de depozitare ȋn podea
L1: Poliță rigidă pentru acoperire portbagaj/ L2: Poliță retractabila pentru acoperire portbagaj
Portbagaj fără perete de compartimentare bagaje
Spațiu de depozitare standard ȋn cutia din consola centrală
Podea complet plană pentru portbagaj
Suport pentru sticle de 0,25 litri la locurile din față
NOTĂ: 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
Suporturi pentru pahare față+spate
Torpedo monocompartimentat
Ornament mochetă podea
Tapițerie scaune din stofă Toyota Manhattan
Set covorașe față din cauciuc originale Toyota
Fără pregătire cârlig de remorcare

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Sistem ABS cu EBD (Distribuție Electronică a Forței de Frânare)
Sistem VSC (Sistem de Stabilitate a Vehiculului)
Sistem BA (Asistență la Frânare)
Sistem de avertizare pentru presiunea ȋn pneuri (TPWS)
Airbaguri cu Sistem de protectie suplimentar (SRS) - 8 airbaguri
Functie de activare/dezactivare a airbag-ului pentru pasagerul din față
Sistem de asistență la coborâre (DAC)
Sistem asistență plecare din rampă (HAC)
Sistem de apelare de urgență eCall
Cruise Control
Limitator de viteză reglabil (ASL)
Memorie pentru limitatorul de viteză
Sistem de siguranță pre-impact cu detectarea pietonilor
Sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare cu controlul direcției
Sistem de asistență la recunoașterea indicatoarelor rutiere (RSA)(selectie de indicatoare rutiere)
Sistem de avertizare Driver Attention Alert (cu afișarea unei cești de cafea – bazat pe timpul de condus)
Proiectoare de ceață
Sistem de fixare ISOFIX la scaunele spate
4 stele la testele de siguranță Euro NCAP

DOTĂRI ECHIPARE FAMILY (în plus față de COMFORT)
EXTERIOR
Jante din aliaj 16" (5 spițe duble) cu capace centrale mici negre și cu anvelope 205/60 R16
Geamuri fumurii spate cu grad de filtrare Midnight (70%)
Două geamuri laterale culisante in rândul 2
Oglinzi laterale retractabile electric
Geam cu deschidere amplasat pe hayon
Senzor de ploaie
Funcție auto ridicare/coborâre One Touch pentru geamurile electrice față
Funcție auto ridicare/coborâre pentru geamurile electrice din rândul 2
Șine plafon din aluminiu
NOTĂ: 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 multimedia Pro-Touch
Ecran multimedia 8"
Integrare smartphone
Conector USB suplimentar (total: 2)
Sistem de aer condițonat automat cu două zone
Oglindă retrovizoare electrocromatică
Lumină şi oglindă pe parasolarul şoferului
Scaun pentru şofer cu suport lombar și cotieră
Scaune ȋncălzite pentru șofer și pasagerul din față
Sistem electric de blocare de siguranță a portierelor pentru copii
Frână de parcare electronica
Inserție cromată pe mânerul schimbătorului de viteze
Schimbător de viteze din piele (excepție L2 6+1 8AT)

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Sistem de comutare automată ȋntre faza lungă și faza scurtă
Sistem de asistență la recunoaşterea indicatoarelor rutiere (extins) (selectie de indicatoare rutiere suplimentare
afisate)
Senzori de parcare față+spate
Asistență vizuală cu acoperire 180° (spate) Visio Park 1
Sistem de avertizare Driver Attention Alert (cu avertizare acustică și vizuală la devierea de la traiectorie)

DOTĂRI VARIANTA FAMILY+ (în plus față de FAMILY)
EXTERIOR
Jante din aliaj 17" (5 spițe duble) cu capace centrale mici negre și cu anvelope 205/55 R17
Roată de rezervă 16"
Plafon Toyota Skyview® (doar pentru configuratia de 4+1 locuri)
Parasolar electric pentru acoperiş panoramic (doar pentru configurația de 4+1 locuri)
Sistem Smart Entry & Start

INTERIOR
Fără conector USB suplimentar (total: 1 conector USB)
Sistem de navigație
Conectivitate Wi-Fi
Incărcător wireless pentru telefonul mobil
Head Up Display
NOTĂ: 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
Buton de pornire
Oglindă de conversație
Parasolare manuale pentru geamurile pasagerilor din spate rândul 2
Scaun retractabil pasager față
Scaune spate rândul 2 rabatabile individual (3), retractabile şi rabatabile la podea
Pilon plafon - iluminare ambientală pe stâlp plafon (doar pentru configurația 4+1 locuri)
Volan ȋmbrăcat ȋn piele, cu 3 spițe
Schimbător de viteze din piele (doar pentru transmisie manuală)
Buzunare pe spătarele scaunelor şoferului și pasagerului
Spațiu de depozitare ȋnchis ȋn consola centrală
Compartiment de depozitare deschis ȋn panoul de bord superior pe partea şoferului
Fără spațiu de depozitare ȋn podea față
Spații depozitare tip aeronavă sub plafon
Poliță retractabilă pentru acoperire portbagaj (doar pentru configuratia 6+1 locuri)
Poliță rigidă pentru acoperire portbagaj (doar pentru configurația 4+1 locuri)
Spațiu de depozitare sub podea rândul 2
Spațiu de depozitare generos ȋn cutia din consola centrală
Măsuțe pliabile pe spătarele scaunelor față
Sistem de ȋnchidere centralizată cu telecomandă (2 chei inteligente + cheie metalică de rezervă)

SIGURANȚĂ & SECURITATE
Cruise Control Adaptiv
Sistem de monitorizare a unghiului mort

NOTĂ: 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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CULORI EXTERIOARE & TAPITERIE
Culoare exterioară

Cod

Preț fără TVA

Preț cu TVA

Arctic White*
Misty Black*
Silver Grey Cloud metalizat
Falcon Grey metalizat
Night Blue metalizat
Siver Beige metalizat

EWP
EXY
KCA
EVL
EJG
EEU

0€
0€
303 €
303 €
303 €
303 €

0€
0€
360 €
360 €
360 €
360 €

* Culoare nemetalizată

Arctic White
(EWP)

Falcon Grey
(EVL)

Misty Black
(EXY)

Silver Grey
Cloud (KCA)

Night Blue
(EJG)

Silver Beige
(EEU)

Interior - Tapițerie

Cod

Comfort/Family/Family+

Tapițerie stofă Toyota Manhattan de culoare gri

F7FY

✓

NOTĂ: 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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FĂRĂ 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 de 3 ani, ambele insumand o limita
maxima de 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 superficiale 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. Informativ, acestea se efectueaza:
•
la fiecare 1 an / 30,000 km (indiferent care din aceste doua
conditii este indeplinita mai curând) pentru motorizarile diesel.
•
la fiecare 1 an / 20,000 km (indiferent care din aceste doua
conditii este indeplinita mai curând) pentru motorizarile
benzina.

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.

NOTĂ: 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.

