AURIS и AURIS TOURING SPORTS
БЕНЗИН
1.33 Dual VVT-I
99 к.с.
6 МТ

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Цена без ДДС

TERRA
TOURING SPORTS TERRA
LUNA
TOURING SPORTS LUNA

Цена с ДДС

-

ДИЗЕЛ

1.6 Valvematic
132 к.с.
6 МТ
Цена без ДДС

1.6 Valvematic
132 к.с.
CVT

Цена с ДДС

Цена без ДДС

Цена с ДДС

1.4 D-4D
90 к.с.
6 МТ
Цена без ДДС

Цена с ДДС

28 325
33 990
28 742
34 490
30 408
36 490
30 408
36 490
Ценовата листа е валидна от 22.04.2015 и важи за определен брой автомобили на склад. Цени в български лева.

Допълнително дооборудване с Liquid Si система
LPG система за интелигентно впръскване на пропан-бутан в течно състояние
3 365.80 лв с ДДС

ГАРАНЦИЯ
Удължена гаранция: 5 години или 160,000 км (което настъпи първо).
Гаранция срещу перфорация от корозия: 12 години

Моля, проверете специалните условия на продажба с Toyota Optimal Leasing в най-близкото представителство на Toyota!

Стандартно оборудване
TERRA

● Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на спирачното усилие и спирачен
асистент (ABS+EBD+BA)
● Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC)
● Система за контрол на сцеплението на колелата с електронно регулиране на оборотите на двигателя
(TRC)
● Двустепенни въздушни възглавници за водача и пътника
● Странични въздушни възглавници за предните седалки
● Странични въздушни завеси за 1-ви и 2-ри ред седалки
● Въздушна възглавница за коленете на водача
● Електрически отопляеми странични огледала с вградени мигачи в цвета на купето
● Дистанционно управление на аудиосистемата на волана
● Радио-CD, поддържащ MP3 и WMA и USB вход с 4 тонколони
● Централно заключване с дистанционно управление
● Предни електрически стъкла
● LED дневни светлини
● Регулируем във височина и дълбочина (телескопичен) волан
● Система за подпомагане потеглянето при наклон (НАС)
● Мултиинформационен дисплей в арматурното табло (бордкомпютър)
● Автоматичен климатик
● Уретанов волан с електрическо сервоусилване с променливо усилие
● TPWS - система за следене на налягането в гумите (за автомобили, произведени
след 05.2014г.)
● Алармена система
● Оригинални текстилни стелки
● Сгъваем ключ с дистанционно за отключване на автомобила
● Гуми 195/65R15 със стоманени колела и тасове
● Wi-Fi Интернет в автомобила
● Би-халогенни фарове с функция "Follow me home"
● Подгряване на седалката и облегалката за предните места (с лумбална настройка за водача)
● Заден подлакътник с държачи за чаши
● Временна резервна гума 125/70/17
● Преграждаща мрежа между салона и багажното пространство (само за TOURING SPORTS)
● Покривна щора за багажното отделение (само за TOURING SPORTS)

Предлагани цветове

LUNA

ниво TERRA плюс:
● Stop & Start система (само за двигател 2.0 дизел)
● Toyota Touch 2 мултимедийна система с 6.1" сензорен дисплей, Bluetooth 3.0, и
поддръжка на 20 езика (за автомобили, произведени след 05.2014г.)
● Камера с монитор за задно гледане при паркиране
● Кожен волан
● Аудиосистема с Bluetooth и 2 допълнителни тонколони, поддържаща
гласови команди
● Управление на Bluetooth от волана
● Задни електрически стъкла
● Плъзгащ се капак на подлакътника между предните седалки
● Хромирани елементи по приборното табло
● Осветление в сенниците на предните седалки
● Хромирани лайстни на радиаторната решетка и задната броня
● Фарове за мъгла
● Релси на покрива (само за TOURING SPORTS)
● Cruise Control - (само за TOURING SPORTS, без двигател 1.4 D-4D)
● Гуми 205/55R16 със стоманени колела и тасове

Сребрист (1F7) Сив металик(1G6) Тъмна стомана (1Н2) Черен (209)
Червен (3R3) Авангард бронз (4V8) Скрежно син (8N0) Син (8Т7)
да
830 лв с ДДС

Бяло (040)
не
-

Металик
Доплащане за боя-металик

Технически
характеристики

1.33 Dual VVT-I MT

1.6 Valvematic MT

1.6 Valvematic CVT

1.4 D-4D 6MT

Обем на двигателя (куб. см)
Максимална мощност (к.с./об.)
Макс. въртящ момент (NM/об.)

1329
99 / 6000
128 / 3800

1598
132 / 6400
160 / 4400

1598
90 / 3800
160 / 4400

1364
90 / 3800
205 / 1800 - 2800

Трансмисия

6-степенна механична

6-степенна механична

Multidrive S

6-степенна механична

Максимална скорост (км/ч)
Ускорение (0 - 100 км/ч)
Разход - комбиниран (л/100 км)
Емисии CO2 (комбиниран цикъл)
Екологична норма

175
12.6/13.2*
5.5/5.6*
128/130*
Euro 5J

200/195*
10/10.5*
5.9/6.1*
138/140*
Euro 5J

190
11.1/11.2*
5.7/6.0*
134/139*
Euro 5J

180/175*
12.5/13.0*
4.2
109/110*
Euro 5J

* За вариантите TOURING SPORTS.

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.

