
TОYOTA СТАНДАРТ

� Удължена гаранция с комплексно покритие: 6 години или 200 000 км  /което настъпи първо/

� Безплатен Wi-Fi интернет в автомобила с абонамент за 1 година

� Алармена система

� Оригинални текстилни стелки

� � Мултиинформационен LCD дисплей
� Хромирана предна решетка и брони в цвета на купето

� � Подгряване на задното стъкло и вградена радио антена
� � Електрически странични огледала с функция подгряване
� Предупредителна система за ниско налягане в гумите � Вградени мигачи в страничните огледала
� Двустепени въздушни възглавници за водача и пътника � Делима (60:40) и падаща облегалка на задната седалка

(с възможност за изключване на последната) � Калобрани

� Въздушна възглавница за коленете на водача � Предни и задни дискови спирачки (предните - вентилирани)

� Странични въздушни възглавници за предните седалки � LED Дневни светлини

� Странични въздушни завеси за предните и задните места � Стоп светлини сигнализиращи за внезапно спиране

�  Пиротехнически колани с автоматични дообтегачи, контролиране на � Халогенни предни светлини с функция "Изпращане до вкъщи"
натягането и регулиране по височина (за предните седалки) � Телескопичен волан с електрическо

� Триточкови колани за задните седалки сервоусилване с променливо усилие

� Предни седалки намаляващи на степента на травмите при камшичен удар � Bluetooth® свързаност с мобилни телефони за разговор "свободни ръце"

� Регулируеми във височина подглавници на всички седалки � Контролиранe на аудиосистемата от волана
� Isofix система за закрепване на детски седалки � Радио-CD с 4 тонколони
� Климатик � CD-плейър поддържащ MP3 и WMA (Windows Media Audio)
� Централeн панел на инструменталното табло със сензорни бутони � Aux in + USB вход
� WiFi интернет в автомобила � 15" стоманени колела с гуми 195/65R15
� Централно заключване с дистанционно управление � Имобилайзер
� Предни електрически стъкла � Алармена система и оригинални текстилни стелки
� Регулируем във височина и дълбочина (телескопичен) волан

 БЕНЗИН  ДИЗЕЛ 
1.4 D-4D

90 к.с.

6 МТ

1.6 Valvematic

132 к.с.

CVT

Цена лв. с ДДС

                       34 900 
                       38 550 
                       45 000 

Цена лв. с ДДС

 - 
                        38 900 
                        45 550 

Цена лв. с ДДС Цена лв. с ДДС

                    30 990                             33 150 

Стандартно оборудване

Ниво на оборудване TERRA

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

Нива на оборудване
1.33 Dual VVT-i

99 к.с.

6 МТ

1.6 Valvematic

132 к.с.

6 МТ

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

                            36 550 

Асистент за потегляне по наклон (HAC)

Лимитирано специално ниво Anniversary

                            42 550 

 

TERRA
LUNA
SOL

                    34 350 
 - 

ГАРАНЦИЯ: Удължена гаранция: 6 години или 200,000 км (което настъпи първо). Гаранция срещу перфорация от корозия: 12 години

                            39 500                         41 900                        42 650 

Посочените цени са в лева с ДДС 

Системата за управление на динамичната устойчивост (VSC)
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Оборудване на Terra плюс:
� Автоматични фарове � 4,2” TFT мутлиинформационен дисплей
� Фарове за мъгла � Автоматичен двузонов климатик с инфо-дисплей
� LED задни светлини � Хромирани рингове на приборното табло и въздуховодите
� Стоманени 16" колела с декоративни тасове и гуми 205/55R16 � Кожен волан
� Toyota Safety Sense � Кожена топка на скоростния лост с хром апликация

�      Система за предотвратяване на челен сблъсък � Сенник за водача и спътника му с огледало и осветление
� Система за предупреждение при напускане на пътната лента � Заден подлакътник с чашкодържатели
� Асистент за разпознаване на пътни знаци � Задна камера за подпомагане на паркирането 
� Автоматични дълги светлини с визуализация на 7" дисплей

� Електро-хроматично огледало � Задни електрически стъкла
� Мултимедийна система Toyota Touch 2 с  7" сензорен дисплей � 1 бр. 12V изход на централната конзола и

 и 2 допълнителни тонколони 1 бр. за задните места на гърба на подлакътника 

Оборудване на Luna плюс:
� LED водачи – дневни светлини � Система за безконтатно отключване и стартиране 
� LED Предни светлини на автомобила - Smart Entry & Start
� Автоматично регулиране на предните светлини � Подгряване на предните седалки
� Автоматични чистачки � Система за поддържане на постоянна скорост (Cruise Control)
� Предни и задни паркинг сензори � Кожен интериор - Седалки в текстил и кожени страници
� Дюзи за почистване на предните светлини � Плъзгащ се кожен подлакътник в/у кутията на централната конзола
� Затъмнени задни стъкла � Декоративни шевове на предния панел
� Хромирани вложки в дръжките на вратите � Луксозно дискретно осветление в долната част на таблото "сигнатура"
� Автоматично сгъване на огледалата � 16“ алуминиеви джанти (5 двойни спици) с гуми 195/65R15

Оборудване на LUNA плюс:
� Затъмнени задни стъкла � Система за поддържане на постоянна скорост (Cruise Control)
� Хромирани вложки в дръжките на вратите � Система за безконтатно отключване и стартиране 
� Автоматично сгъване на огледалата на автомобила - Smart Entry & Start

� 17“ алуминиеви двуцветни джанти

Металик

Ниво на оборудване LUNA

ЛИМИТИРАНО СПЕЦИАЛНО НИВО

АNNIVERSARY
ПО СЛУЧАЙ 50 ГОДИНИ

ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЙ-ПОПУЛЯРНИЯТ МОДЕЛ В СВЕТА

Ниво на оборудване SOL

Предлагани цветове
Не Да

Доплащане за боя (лв. С ДДС) 890 лв. 890 лв. 890 лв. 890 лв. 1190 лв. 1190 лв.890 лв.

*

Затъмнени задни стъкла

Хромирани вложки в 

дръжките на вратите

Автоматично сгъване на 

огледалата

17“ алуминиеви 

двуцветни джанти

Система за поддържане 

на постоянна скорост 

(Cruise Control)

Система за безконтактно влизане и 

стартиране на автомобила

Smart Entry & Start

8Q4 1F7 3T32091G2 0704U31G3040

Няма 390 лв.
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6-степенна механична

200

10

6

139

1.6 Valvematic CVT 1.4 D-4D 6M/T

5.6 5.6 4

129 129

11,112,6

Ценовата информация, съдържаща се или предоставена 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 ценоразписните цени са включени мита, ДДС и транспорт до съответното дилърство на Тойота.

Ценоразписните цени не включват регистрационни такси, както и каквито и да е други държавни данъци и/или такси.

За допълнителна 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;

Обем на двигателя

Маскимална мощност

Макс. въртящ момент

Трансмисия

Максимална скорост

Ускорение (0 - 100 km/h)

Разход - комбиниран

Емисии CO2 (комбиниран цикъл)

Екологична норма

л / 100км

г / км

180

Euro 6 Euro 6 Euro 6Euro 6

1598

132 / 6400

160 / 4400

1364

90 / 3800

205 / 1800 - 2800

6-степенна механична

180

12,5

1598

132 / 6400

160 / 4400

Автоматична безстепенна

180

104

куб.см

к.с. / об/мин

Nm / об/мин

1329

Технически характеристики 1.33 Dual VVT-I M/T 1.6 Valvematic M/T

99/ 6000

6-степенна механична

128 / 3800

км / ч

секунди
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