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БАГАЖНО ПРОСТРАНСТВО

AURIS HYBRID

Light

AURIS HYBRID
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AURIS HYBRID
AURIS HYBRID

МОДЕЛ

ЦЕНА

ХИБРИДНА ПРЕФЕРЕНЦИЯ

КРАЙНА ЦЕНА

360 литра

39 450 лв с ДДС

-2 500 лв с ДДС

36 950 лв с ДДС

360 литра

42 450 лв с ДДС

-2 500 лв с ДДС

39 950 лв с ДДС

Chic

360 литра

45 450 лв с ДДС

-2 500 лв с ДДС

42 950 лв с ДДС

Chic Xtra

360 литра

48 950 лв с ДДС

-2 500 лв с ДДС

46 450 лв с ДДС

AURIS HYBRID TOURING SPORTS

Fancy

530 литра

44 450 лв с ДДС

-2 500 лв с ДДС

41 950 лв с ДДС

AURIS HYBRID TOURING SPORTS

Chic

530 литра

47 450 лв с ДДС

-2 500 лв с ДДС

44 950 лв с ДДС

AURIS HYBRID TOURING SPORTS

Chic Xtra

530 литра

50 950 лв с ДДС

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
TОYOTA СТАНДАРТ
l 6 години или 200 000 км удължена гаранция с комплексно покритие /което настъпи първо/
l 6 години или 200 000 км удължена гаранция на хибридната система /което настъпи първо/
l 10 години безплатна грижа за хибридната батерия

l
l
l

-2 500 лв с ДДС
48 450 лв с ДДС
Възможност за регистрация N1 срещу допълнително заплащане

Безплатен Wi-Fi интернет в автомобила с абонамент за 1 година
Алармена система
Оригинални текстилни стелки

Ниво Light
l Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие и
спирачен асистент (ABS+EBD+ВА)
l Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC)
l Система за контрол на сцеплението на колелата (TRC)
l Система за подпомагане на потеглянето при наклон (HAC)
l Двустепенни предни въздушни възглавници за водача и пътника
l Странични въздушни възглавници за предните седалки
l Въздушни завеси за предните и задните седалки
l Въздушна възглавница за коленете на шофьора
l Електрическо сервоусилване на волана
l Автоматичен климатик
l Система за следене налягането на гумите Тyre Inflation Pressure Warning
l Предни електрически стъкла
l Електрически и отопляеми странични огледала с вградени мигачи
l Радио-CD с 4 тонколони
l USB вход за свързване на външни или аудио устройства
l Bluetooth свързаност за разговори със свободни ръце
l Микрофон за гласово разпознаване
l Мултиинформационен дисплей: монитор на хибридната технология за задвижване,
среден разхода на гориво, средна скорост, часовник, външна температура
l 15" алуминиеви колела с гуми 195/65R15
l Регулируем във височина и дълбочина волан
l Предни светлини с функция Follow me home
l LED светодиодни дневни светлини
l Пепелник; Две поставки за чаши отпред, две поставки за чаши отзад
l Управление от волана на аудиосистемата и Bluetooth функцията
l Централно заключване с дистанционно управление и безконтактна система за
стартиране на двигателя
l Брони, странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето
l Ръчно вертикално регулриране на шофьорската седалка в две посоки
l Ръчно регулиране тип "Плъзгане" на седалките отпред, 260 мм
l Isofix система за закрепване на детски седалки и имобилайзер
l Нивото се предлага само в комбинация с комплект за ремонт на гуми (Tyre Repair Kit) и
без резервна гума, ключ и крик
Ниво Fancy
Ниво Light плюс:
l Камера за обратно виждане, улесняваща паркирането на заден ход
l Cruise Control-система за поддържане на постоянна (избрана) скорост
Предлагани цветове
Металик / Перла
Доплащане за боя

Технически характеристики
Максимална скорост (км/ч)
Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек)
Разход - комбиниран (л/100км)
Комбинирани емисии на CO2 (г/км)
Капацитет на багажното отделение (л)

l 16" алуминиеви колела с гуми 205/55R16
l Фарове за мъгла
l Мултимедийна система Toyota Touch 2 с 7.0" цветен екран със сензорно управление
на аудиосистемата; достъп до бордова информацията; дисплей на камерата за
обратно виждане
l Кожен волан
l Задни електрически стъкла
l Отопление на предните седалки
l Eлектрическа лумбална опора за шофьорска седалка
l Две допълнителни тонколони
l Ръчно вертикално регулриране на пасажерската седалка в две посоки
l Различен десен текстилна тапицерия
l Ключ, крик и резервна гума тип патерица с размер 125/70d17
l Осветление в сенниците за предните седалки
l Заден подлакътник
l Релси на покрива и преграждаща мрежа между салона и багажното пространство
/само за Touring Sports версия/

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ниво Chic
Ниво Fancy плюс:
Функция прибиране на страничните огледала за обратно виждане
Вътрешно електрохроматично огледало за обратно виждане
Двузонова функция на автоматичния климатик
Автоматични фарове и автоматични
Безконтактна система за влизане в автомобила (активна за шофьора, пътника отпред
& багажника)
Предни и задни паркинг сензори с Интелигентна самонасочваща система за паркиране
(SIPA)
Различен десен текстилна тапицерия
17" алуминиеви колела с гуми 225/45R17
Затъмнени стъкла

Ниво Chic Xtra
Ниво Chic плюс:
l Стъклен панорамен покрив Skyview с електрическа щора
l Bi-LED фарове с автоматично превключване между къси и дълги светлини
l Toyota Safety Sense - система за активна безопасност, включваща предупреждение за
челен сблъсък и автоматично спиране на автомобила, предупреждение за напускане
на лентата за движение, визуализация на пътните знаци на таблото

Син (8Q4)

Бял (040)

Бяла перла (070)

Сребрист (1F7) Черен (209) Бронз (4V8) Син (8U6) Червен (3R3) Тъмна стомана (1H2)
Графитено сив (1G6) Tъмно син (8T5)

не
не

не
390 лв с ДДС

Перла
1190 лв с ДДС

Металик
890 лв с ДДС

Пълно хибридно задвижване HSD с 1.8 бензинов VVT-i двигател
180 /175*
10.9 / 11.2*
3.6
82**/83*
360 /530*

*За Touring Sports версия

Toyota - най-успешната марка
в доклада на
TÜV за 2015 година

** За 15" колела

Ценовата информация, съдържаща се тук не представлява оферта за продажбa на продукти и/или услуги TOYOTA. Посочените цени са ориентировъчни, като могат да варират в зависимост от модификация, ниво на
оборудване, данъци, такси и други обстоятелства, релевантни за всеки конкретен случай. Тойота Балканс ЕООД си запазва правото по всяко време и без предизвестие да променя посочените цени, спецификации, наличности
и всяка друга информация, касаеща продуктите/услугите TOYOTA. Посочените цени са препоръчителни, но не са задължителни за упълномощените търговци и сервизи на TOYOTA в България, при сключване на договори за
продажба на продуктите и/или услугите TOYOTA с клиенти.
Всички условия за продажба на който и да било продукт и/или услуга TOYOTA на клиент следва да бъдат уговорени в конкретен договор за продажба със съответния клиент.
В посочените цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Toyota. Цените не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

