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НОВИЯТ
AVENSIS
AVENSIS

AVENSIS
Цени и оборудване
БЕНЗИН

Ниво на оборудване

Тип на
автомобила

1.6 Valvematic
132 к.с.
6 M/T

Comfort
37 990
Седан
Executive
44 490
Седан
Touring Sports Executive
Комби
Elegance
Седан
Touring Sports Elegance
Комби
Luxury
Седан
Touring Sports Luxury
Комби
TOYOTA СТАНДАРТ:
>6 години или 200,000 км удължена (което настъпи първо)
>Безплатен Wi-Fi интернет в автомобила с абонамент за 1 година
>Алармена система
>Оригинални текстилни стелки

ДИЗЕЛ

1.8 Valvematic
147 к.с.
6 M/T

1.8 Valvematic
147 к.с.
CVT

2.0 Valvematic
152 к.с.
CVT

46 490
48 490
51 990
-

48 990
50 990
54 490
-

59 990
-

1.6 D-4D
112 к.с.
6 M/T

2.0 D-4D
143 к.с.
6 M/T

42 490
48 490
51 490
53 490
56 990
58 990
60 990
62 990
Гаранция срещу перфорация от корозия: 12 години.
Посочените цени са в лева с ДДС и са валидни от 11.01.2016г.
Възможност за регистрация N1 за версиите Touring Sports.

Стандартно оборудване Avensis
Comfort:
• Антиблокираща спирачна система (ABS) с електронно разпределение на спирачното усилие (EBD) и спирачен • Централен подлакътник с отделение за вещи с капак и заден подлакътник
• Автоматично заключване на вратите при потегляне
асистен (BA)
• Система за контрол на сцеплението на колелата с електронно регулиране (TRC)
• Управление на аудиосистемата от волана
• Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC+)
• Регулиране във височина на седалката на водача
• Електрически сервоусилвател на волана (EPS)
• Stop&Start система за двигателите D-4D
• Комплексна система от 7 въздушни възглавници:
– 2 Двустепенни фронтални въздушни възглавници за предните места
– 2 Странични въздушни възглавници за предните места
Executive - ниво Comfort плюс:
– 2 Странични въздушни завеси за предните и задните места
– Въздушна възглавница за коленете на водача
Toyota Safety Sense система за активна безопасност, включваща:
• Pre-Collision System (PCS)
• Pre-Collision System (PCS) - система за активна безопасност, която следи ситуациата на пътя пред автомобила
по време на движение и предупреждава водача за опасност от челен сблъсък с аудио и видео сигнал, а в случай на • Lane Departure Alert (LDA) - асистент, следящ за напускане на лентата за движение
липса на реакция спира автомобила самостоятелно (при скорост до 80 км/ч)
• Road Sign Assist (RSA) - асистент, който следи пътните знаци и ги изобразява на приборното
табло
• Зимен пакет - подгряване на предните седалки с регулиране на степента на греене и подгряване на
чистачките на челното стъкло против замръзване (без 1.6 Valvematic)
• 4.2" TFT едноцветен многофункционален дисплей в приборното табло
• 3D информационни показатели в приборното табло
• Делима 60/40 задна седалка и облегалка
• Стоманени колела 205/60 R16 с декоративни тасове
• Резервна гума T145/70 D17
• Брони, странични огледала и дръжки на вратите в цвета на купето
• Радиаторна решетка в цвета на купето с хромирана рамка
• Дневни LED светлини за шофиране в светлата част на деня (автоматични)
• LED светодиодни габаритни и стоп светлини
• LED задни светлини
• Електрическо регулиране на височината на фаровете
• Електрическо регулиране и отопление на страничните огледала
• LED светодиодни мигачи, интегрирани в страничните огледала
• Антена, интегрирана в задното стъкло и подгряване на задното стъкло
• Климатична система
• Аудиосистема с радио, CD с MP3, 6 високоговорителя и информационен дисплей
• USB и аудио входове (в централния подлакътник)
• Фарове с функция "Follow me home"
• Електроуправляеми предни прозорци - автоматични
• Сгъваем ключ с интегрирано дистанционно управление за централното заключване
• Бутон за дистанционно отключване на багажника, интегриран в ключа

• Automatic High-Beam (AHB) - автоматично превключване между къси и дълги светлини, според
пътната ситуация
• 4.2" TFT пълноцветен многофункционален дисплей в приборното табло
• Двузонова електронна, автоматична климатична система
• Електрическо сгъване на страничните огледала
• Салон в изпълнение от текстил и Alcantara® (сиво/черно или теракота/черно)
• Кожен волан и скоростен лост
• Електрическа настройка на лумбалната опора на седалка на водача
• Електроуправляеми предни и задни прозорци - автоматични
• Електрохроматично огледало за задно виждане (автоматично затъмняване)
• Подвижен подлакътник между задните седалки с отвор за дълги предмети
• Алуминиеви колела 205/60 R16 (215/55 R17 за 2.0 D-4D)
• Фарове за мъгла
• Автоматично включване на чистачките и фаровете
• Система за поддържане на постоянна скорост (cruise control)
• Toyota Touch 2
– 8.0" цветен сензорен дисплей
– Мултимедийна система с 6 високоговорителя (без CD), Bluetooth® свързаност с мобилни
телефони за разговори със свободни ръце,
– Задна камера за подпомагане на паркирането с визуализация на 8.0" дисплей
– Пълен контрол на iPod и MP3 плеър чрез сензорния екран
Продължава...
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Оборудване - продължение
Elegance - ниво Executive плюс:
• Алуминиеви колела 215/55 R17
• Затъмнени задни странични и задно стъкла
• Антена на покрива тип "акулова перка" (за Touring Sports)
• Bi-LED фарове с адаптивна система за автоматично регулиране на височината, активно завиващи фарове за мъгла
• LED светодиодни водачи за шофиране в светлата част на деня (автоматични при запалване на двигателя)
• Система за лесен достъп - безконтактно отключване / заключване чрез докосване на дръжките на предните врати и стартиране / спиране на двигателя с бутон
• Интериорен салон в изпълнение от кожа и Alcantara® (сиво/черно или теракота/черно)
• Централен подлакътник с отделение за вещи с капак, изпълнен с кожа и декоративни шевове
• Активни подглавници на предните седалки, регулируеми в 4 посоки
• Релси в багажника с 4 подвижни куки за укрепване на багаж (за Touring Sports)
Luxury - ниво Elegance плюс:
• Алуминиеви колела 225/45 R18
• Панорамен покрив (за Touring Sports)
• Интериорен кожен салон - в черен цвят
• Пера на волана за ръчна смяна на предавките (за 2.0 CVT)
• Електрическа настройка на предните седалки с памет
• Bi-LED фарове с адаптивна система за автоматично регулиране на височината, активно следящи кривата на завоя и дюзи за почистване на фаровете
• Усъвършенстван навигационен модул Toyota Touch & Go Plus, който надгражда стандартната система Toyota Touch със следните функции:
– Аудиосистема с 10 високоговорителя
– Интуитивен сензорен навигационен контрол
– Навигационни карти за България и Европа
– Поддържа менюта и адреси на 14 основни европейски езика, вкючително на кирилица
– Указания за избор на лента, ограничение на скоростта и камери за скорост (в зависимост от държавата)
– База данни с POI и любими места
– Google Local Search - Търсене в реално време в Google Local Search чрез Bluetooth свързан мобилен телефон с достъп до интернет
– Send To Car - Функция, която позволява от компютър се изпращат маршрути и POI до Toyota Touch & Go Plus системата на автомобила
– Функция разглеждане на снимки от USB
– Функция музикална библиотека (Gracenote)
– Гласови команди към навигацията и телефона
– Функция за получаване на еmail и календар от Bluetooth свързан мобилен телефон с достъп до интернет
– Гласов асистент - достъп до SMS / имейли, включително функция text-to-speech - изчитане на SMS / имейли от системата
– 3D навигационни карти
– Безплатна актуализация на навигационните карти за период от 3 години
* Модификацията 2.0 D-4D Touring Sports Luxury няма резервна гума, а е серийно оборудвана с ремонтен комплект за гуми (Tyre Repair Kit)

ПРЕДЛАГАНИ ЦВЕТОВЕ
1F7 Сребрист

1G6 Гранитно сив

1G3 Пепеляво сив

1H2 Тъмна стомана

040 Бял

070 Бяла перла

209 Черен

8Т5 Тъмно син

4U3 Златист бронз

1G2 Бронзов

Бял (040)
не
Металик / Перла
490 лв с ДДС
Доплащане за боя
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Работен обем на двигателя
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Трансмисия
Максимална скорост Седан/Комби
Ускорение (0-100 км/ч)
Вид гориво
Разход на гориво*
(комбиниран цикъл)
Емисии CO2*
(комбиниран цикъл):
Екологична норма
Капацитет на багажника Седан/Комби

Сребрист (1F7) Черен (209) Златист Бронз (4U3) Tъмно Син (8T5)
Тъмна стомана (1H2) Гранитно сив (1G6) Пепеляво сив (1G3) Бронзов (1G2)

Бяла перла (070)

см3
к.с. при об./мин
Нм при об./мин
Механична (M/T) / CVT

Перла
1490 лв с ДДС
1.6 Valvematic
1598
132 / 6400
160 / 4400
6 M/T

1.8 Valvematic
1798
147 / 6400
180 / 4000
6 M/T /CVT

Металик
990 лв с ДДС
2.0 Valvematic
1.6 D-4D (DPF)
1598
1987
112 / 4000
152 / 6200
270 / 1750-2250
196 / 4000
CVT
6 M/T

2.0 D-4D
1995
143 / 4000
320 / 1750-2250
6 M/T

км / ч

200 / 195

200

205 / 200

185

190

секунди

10.4

Седан 9.4 / 10.4
Комби 9.7 / 10.7

10

Седан 11.4
Комби 11.7

Седан 9.5
Комби 9.8

дизел
Седан 4.2
Комби 4.2
Седан 108
Комби 109
Euro 6

дизел
Седан 4.5
Комби 4.6
Седан 119
Комби 120
Euro 6

бензин
л / 100 км
г / км

6.1
142
Euro 6

литри

бензин
Седан 6.0 / 5.9
Комби 6.1 / 6.0
Седан 139 / 138
Комби 140 / 139
Euro 6

бензин
6.7
155
Euro 6
509 / 543

* Разходът на гориво и емисиите на CO2 са измерени в контролирана среда според приложимото законодателство на ЕС. Стилът на шофиране, както и други условия (пътна настилка, трафик, товар, брой пътници и др.) променят реалните показатели.

За по-подробна информация, моля обадете се на най-близкия дилър на TOYOTA:
МОНЦА, Благоевград, тел. 073/ 88 57 00; СПЕКТА АУТО, Бургас, тел. 056/ 87 64 64; КАРКОМ, Варна, тел. 052/ 575 700; ВЕНЦИ, В. Търново, тел. 062/ 611 400;
ВЕНЦИ, Габрово, тел. 066/ 810 810; МОТОТОМ, Добрич, тел. 058/ 600 777; ТИКСИМ, Пазарджик, тел. 034/ 403 320; ВИА ИНТЕРКАР, Плевен, тел. 064/ 870 880;
ТИКСИМ, Пловдив, тел. 032/ 900 555; НИKОМ, Русе, тел. 082/ 818 111; КАЛЕ АУТО, Сливен, тел. 044/ 666 665; ТМ АУТО, София, тел. 02/ 960 41 10; ГЛОБАЛКАР,
Стара Загора, тел. 042 /919 414; ВЕНЦИ, Шумен, 054/874 340;
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.

