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Модель Premium 2.0 D-4D 8 ст. АКП 1 579 860,00₴

Колір кузова Чорний (KTV) 20 100,00₴

Варіанти оббивки Чорна шкіра з перфорацією (FXCY)

Ваша остаточна ціна 1 599 960,00₴

Технічні характеристики

Споживання

пального та вміст

шкідливих речовин

у відпрацьованих

газах**

Рекомендоване пальне Дизельне пальне

Міський цикл 6.5

Заміський цикл 5.4

Код Toyota

wiN8gOWDP

Premium 2.0 D-4D 8 ст. АКП

Розміщена на цьому сайті інформація щодо характеристик продукції, (орієнтовних)

цін, інших умов її продажу, а також умов надання будь-яких послуг не є

пропозицією укласти договір (офертою). Така інформація може не бути

остаточною і підлягає уточненню у відповідного дилерського центру Toyota.

Надруковано 02.06.2021
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Комбінований цикл 5.8

Викиди СО2: міський цикл 170

Викиди СО2: заміський цикл 141

Викиди СО2: комбінований цикл 152

Екологічний стандарт Євро 6

**

Двигун Кількість та розташування циліндрів 4, рядне

Робочий об’єм 1997

Максимальна потужність ДВЗ (к.с./об.хв) 177/3750-

Максимальна потужність ДВЗ (кВт/об.хв) 130/3750

Максимальна потужність 177

Максимальний крутний момент 400/-2000

Трансмісія Привод Передній

Тип КПП Автоматична

Кількість передач 8

Швидкісні

характеристики

Максимальна швидкість 170

Розгін 0-100 км/год 8.8

Підвіска Передня підвіска Незалежна, посилений псевдо-МакФерсон

Задня підвіска Незалежна, пружинна, на косих поперечних важелях

Гальмівна система Передні гальма Дискові, вентильовані

Задні гальма Дискові

Колеса та шини Розмір колісних дисків та шин 17х7J, 215/60 R17C

Тип запасного колеса Повнорозмірне
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Маса та

буксирування

Максимальна (повна) маса 3100

Споряджена маса -2046

Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг 750

Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг 2500

Розміри Довжина 5309

Ширина 1920

Висота 1948

Колісна база 3275

Ширина передньої колії 1630

Ширина задньої колії 1618

Звис попереду 881

Звис позаду 1153

Внутрішні розміри Кількість місць 7

Багажне відділеня Об'єм багажного відділення 989

Об'єм багажного відділення, без сидінь 3-го ряду 2011

Об'єм багажного відділення, без сидінь 2-го та 3-го ряду 4554

Кермове управління Тип Електрогідравлічний

підсилювач

Мінімальний радіус розвороту по кузову, м 6,45

Мінімальний радіус розвороту по колесах,

м

6,2

Геометричні

показники

прохідності

Дорожній просвіт (кліренс) 175

Безпека
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Кількість подушок безпеки 6

Ваша специфікація

Екстер’єр

Колісні диски та

шини

Легкосплавні диски 17" з машинною обробкою

Повнорозмірне запасне колесо

Особливості

екстер'єру

Тоновані стекла бокових вікон 2-го та 3-го ряду - 90% затемнення

Передній бампер пофарбований у колір кузова

Комфорт Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й

запуску двигуна

Електропривід бокових дверей

Зовнішні дзеркала з обігрівом

Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням

Зовнішні дзеркала з функцією електричного складання

Зсувні двері з обох боків

Сенсор освітлення

Система безконтактного керування боковими дверима

Скло дверей багажного відділення, що відкривається

Склоочисники з сенсором дощу

1630 мм

1920 мм

3275 мм

5309 мм

1618 мм

1920 мм

1948 мм
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Центральний замок з дистанційним керуванням

Захист Захист двигуна

Допоміжні системи Підвищена вантажопідйомність

Засоби безпеки Передні датчики паркування

Паркувальні сенсори задні

Камера заднього огляду

PCS - cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з

функцією автоматичного гальмування та виявленням пішоходів

LDA - cистема сповіщення про з'їзд зі смуги руху

RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки

Автоматичне дальнє світло (AHB)

Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля,

що їде попереду

TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах

VSC - система стабілізації автомобіля

Антиблокувальна система гальмування (ABS) з системою розподілу

гальмівних зусиль (EBD)

Високонапірні висувні омивачі фар

Ксенонові фари головного світла

НАС - система допомоги старту на підйомі

Передні протитуманні фари

Світлодіодні денні ходові вогні

Система допомоги при екстренному гальмуванні (BA)

Система моніторингу "сліпих" зон - BSM

Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими

камерами - PVM
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Система контролю та інформування про втомлення водія

Інтер’єр

Мультимедіа Навігаційна система

9 динаміків

Преміальна акустична система

Багатофункціональний сенсорний дисплей 7" мультимедійної системи

Аудіосистема (радіоприймач, MP3/WMA-програвач)

Роз'єм для підключення USB-пристроїв

Система безпровідного зв'язку за протоколом Bluetooth

Голосове керування

Особливості

інтер'єру

Кермо оздоблене шкірою

Комфорт Клімат-контроль

Безключовий запуск двигуна

2 індивідуальні VIP-сидіння для пасажирів 2-го ряду

Бокові сонцезахисні шторки механічні

Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення

Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь

Електрорегулювання сидіння водія за нахилом

Електрорегулювання сидіння переднього пасажира за нахилом

Електрорегулювання сидіння водія за довжиною

Електрорегулювання сидіння переднього пасажира за довжиною

Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон з автоматичною функцією

Електросклопідіймачі передніх вікон

Знімні сидіння 2-го ряду на релінгах
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Знімні сидіння 3-го ряду на релінгах

Кольоровий мультиінформаційний дисплей 3.5"

Масаж передніх сидінь

Обігрів заднього скла з автотаймером

Окреме переднє пасажирське сидіння

Повздожнє регулювання другого ряду сидінь

Повздожнє регулювання третього ряду сидінь

Проекційний кольоровий Head Up дисплей

Підлокітник на сидінні переднього пасажира

Підігрів передніх сидінь

Регулювання нахилу спинок другого ряду сидінь

Регулювання нахилу спинок третього ряду сидінь

Регулювання поперекової підтримки сидіння водія

Регулювання поперекової підтримки сидіння переднього пасажира

Регулювання сидіння водія за висотою

Регулювання сидіння переднього пасажира за висотою

Розетка 12В, 2 шт.

Розетка 12В для пасажирів 2-го ряду

Розетка 12В для пасажирів 3-го ряду

Розетка 220В для пасажирів 2-го ряду сидінь

Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з

динамічними графічними підказками

Складувані спинки 3-го ряду сидінь в пропорції 1/3 : 2/3

Трьохзонний клімат-контроль

Трьохмісний третій ряд сидінь

Електробігрів форсунок склоомивача
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Перевезення речей Відділення для рукавичок з підсвічуванням

Відкідні столики на спинках сидінь водія та переднього пасажира

Килимове оздоблення підлоги

Розкладний Lounge-стіл на релінгах

Тримачі для стаканів у центральній консолі

Шторка багажного відділення

Техніка Автоматичний післяпусковий догрівач двигуна Webasto

Засоби безпеки 6 подушок безпеки - фронтальні, передні бокові, та захисні шторки

Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира

Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX

Конфігуратор автомобілів Toyota призначений для надання користувачам інформації, що

відображає специфікацію та вартість автомобілів, що їх цікавлять.

Зображення, що подано у конфігураторі автомобілів, можуть містити додаткове

обладнання, яке не входить до складу обладанння типової комплектації. За довідками

про актуальні технічні характеристики та наявність просимо звертатися до офіційного

дилерського центру Toyota.

Звертаємо вашу увагу на те, що на сайті не вказано ціни на вартість встановлення

додаткового обладнання (аксесуарів).

Стосовно додаткового обладнання / аксесуарів вказано ціни, які дилерам рекомендовано

не перевищувати (рекомендовані), з урахуванням ПДВ (20%).

Усі ціни вказані без врахування вартості додаткових опцій та/або послуг та спеціальних

акцій і пропозицій, які можуть діяти на момент придбання продукції. Інформація може не

бути остаточною і підлягає уточненню у відповідного дилерського центру Toyota.

Нами було докладено всіх зусиль до подання точної інформації, але при цьому ми

зберігаємо за собою право без попередження вносити зміни до технічних характеристик,

складу обладнання та вилучати з асортименту певні позиції. Ця інформація не має

трактуватися як безпомилкова, й як така не являє собою ні оферти на продаж конкретного

транспортного засобу (або додаткового обладнання / аксесуарів), ані переліку його

технічних характеристик.
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Усі права зберігаються за правовласником. Назви комплектацій є суто умовними,

використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля

та можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах.


