БЕНЗИН

VERSO - широко скроено

1.6 Valvematic
6 МТ

1.8 Valvematic
6 МТ

ДИЗЕЛ
1.8 Valvematic
Multidrive S

1.6 D-4D
6 MT

47 290

47 290

Ниво на оборудване

5 места
7 места
7 места
7 места

Terra
Luna
Sol
Посочените цени са в лева с ДДС

„TОYOTA СТАНДАРТ”:
• 6 години или 200 000 км /което настъпи първо/ - удължена гаранция с комплексно покритие
• Безплатен Wi-Fi интернет в автомобила с абонамент за 1 година
• Алармена система
• Оригинални текстилни стелки

Право на данъчен
кредит

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

Terra
l Антиблокираща спирачна система с електронно разпределение на
спирачното усилие и спирачен асистент (ABS+EBD+BA)

l Система за управление на динамичната устойчивост на автомобила (VSC+)
и контрол на сцеплението (TRC)

изключване на последната)
Странични въздушни възглавници за предните седалки
Въздушна възглавница за коленете на водача
Въздушни завеси за 1-ви, 2-ри (и за 3-ти ред седалки при 7-местен вариант)
Активни подглавници за 1-ве ред седалки

Предни седалки (1-ви ред) със система за намаляване на възможността от
травми при камшичен удар
l Система за активна безопасност Toyota Safety Sense

l
l
l
l
l
l

l Bluetooth функцията; 6 тонколони; дисплей на камерата за обратно виждане /без CD
Player/

- асистент за напускане на лентата за движение
- автоматична смяна на режима къси-дълги светлини
Климатик
Радио-CD с 4 тонколони и MP3 съвместимост
USB вход
Кожен волан с електрическо сервоусилване с променливо усилие
Централно заключване с дистанционно в ключа
Електрически и отопляеми странични огледала, в цвета на купето
Предни електрически стъкла
Дистанционно управление на аудиосистемата от волана
Регулируем във височина и дълбочина (телескопичен) волан
Арматурно табло тип Optitron с регулиране интензивността на светене
Оборотомер
Мултиинформационен дисплей в централната конзола, включващ показатели за час, външна
температура, разход на гориво, пробег, средна скорост и т.н.
Isofix система за закрепване на детски седалки
Светлинен сигнал за смяна на предавката
Подгряване на задното стъкло
Чистачка на задното стъкло (с пръскалка)
Easy Flat 7 - система за подреждане и сгъване на 2-ри и 3-ти ред седалки
(с възможност за изравняване на подовата повърхност)
Фарове за мъгла

Предлагани цветове

Металик/Перла
Доплащане за боя
Технически характеристики
Работен обем [куб.см]
Маскимална полезна мощност [к.с./об./мин.]
Макс. въртящ момент [Н.м./ об./мин.]
Предавателна кутия
Максимална скорост [км/ч]
Ускорение от 0 до 100 км/ч [сек.]
Среден разход на гориво [л/100км]
Комбинирани емисии на CO2 [г/км]
Екологична норма

l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ниво Terra плюс
Двузонов автоматичен климатик с инфо-дисплей
Охлаждаща горна жабка
Bluetooth и две допълнителни тонколони
Кожен волан с дистанционно Bluetooth управление
Кожена топка на скоростния лост
Задни електрически стъкла
Фарове за мъгла с хромирани декоративни пръстени
Хромирана радиаторна решетка
Багажни релси на покрива
Eкран със сензорно управление Toyota Touch: управление на аудиосистемата и

- система за следене ситуацията на пътя с асистент за внезапно спиране

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Имобилайзер
Задни диодни светлини
Предупреждаващ сигнал за ниско налягане в гумите
Гуми 205/60R16

Luna

l Система за подпомагане потеглянето по наклон (HAC)
l Start&Stop система /валидна само за двигателя 1.6 D4D/
l Двустепени въздушни възглавници за водача и пътника (с възможност за
l
l
l
l
l

l
l
l
l

l Камера за обратно виждане
l Странични огледала с функция 'Прибиране"
l Гуми 205/60R16
Sol
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ниво Luna плюс
Ксенонови светлини
LED светодиодни дневни светлини
Автоматично регулиране височината на фаровете
Вътрешно електрохроматично огледало за обратно виждане
Отопление на предните седалки
Cruise Control-система за поддържане на постоянна (избрана) скорост ( с
ограничител за скоростта за ръчна предавателна кутия без CVT)
Безконтактна система за влизане в автомобила и запалване на двигателя
Интегрирани щори за странични задни прозорци
Предупредително осветление в основата на предните врати
Автоматични фарове
Кожени страници на седалките
16" алуминиеви колела
Почистване на предните фарове

Тъмно-син (8Q4)

Бяло (040)

Перлено бяло (070) Червен
(3T3)

не
не

не
490 лв с ДДС

Перла
1490 лв с ДДС

Тъмно сив (1G3) Сребрист (1F7) Тъмна стомана
(1G2) Черен (209)
Металик
990 лв с ДДС

1.6 бензин

1.8 бензин

1.8 бензин

1598

1798

1798

1598

132/6400
150/4400
6 МТ
185
11.7
6.6
154
Евро 6

147/6400
168/4000
6 МТ
190
10.4
6.7
154
Евро 6

147/6400
180/4000
Multidrive S
185
11.1
6.5
150
Евро 6

112/4000
270/1750-2250
6 MT
180
12.7
4.5
119
Евро 6

1.6 дизел

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;

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

