Zapamiętane samochody

HJLYcU2Tm

Active 1.33 Dual VVT-i 99 KM 6 M/T benzyna

Model

Active 1.33 Dual VVT-i 99 KM 6 M/T
benzyna

Kolory zewnętrzne

8T5 Dark Blue Mica - metalik

Tapicerki

Tapicerka materiałowa

Cena ostateczna

58 900 zł
68 900 zł
2 300 zł

61 200 zł

71 200 zł


* Podana cena nie zawiera kosztów montażu wybranych akcesoriów (nie dotyczy pakietów
akcesoryjnych w modelu Aygo). Sprawdź ceny u dilera. Wydrukowano 2018-12-10:

Promocje

 Auris - Wyprzedaż 2018
Wyprzedaż rocznika 2018 ważna od 7.11.2018 r. do wyczerpania zapasów.
Prosimy o potwierdzenie dostępności wybranej wersji u Autoryzowanego
Dilera Toyoty.

Dane techniczne

Zużycie paliwa **

Cykl mieszany (l/100 km, wartość minimalna)

5.5

Miasto (l/100km, wartość minimalna)

6.8

Poza miastem (l/100km, wartość minimalna)

4.8

Norma emisji spalin

EURO 6 W

Zalecane paliwo

bezołowiowa 95 lub więcej

Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km, wartość minimalna)
Pojemność zbiornika paliwa (l)

128
50

**

Silnik

Liczba i układ cylindrów
Mechanizm zaworów

4, rzędowy
16-zaworowy Dual VVT-i DOHC

System wtrysku paliwa

Pojemność skokowa (cm3)
Średnica x skok (mm x mm)

Masa i holowanie

72,5 x 80,5
73/6000

Maksymalny moment obrotowy
(Nm/obr./min)

128/3800

99

Prędkość maksymalna (km/h)

175

0-100 km/h (sek)

12.6

Współczynnik oporu powietrza (Cx)

0,29

Masa własna (kg) min./maks.
Dopuszczalna masa całkowita (kg, wartość minimalna)

Zawieszenie

1329

Maksymalna moc (kW/obr./min)

Moc maksymalna (KM)

Osiągi

elektroniczny wtrysk
wielopunktowy

Zawieszenie przód

1150-1330
1020

kolumny MacPhersona

Hamulce

Zawieszenie tył

podwójne wahacze

Hamulce przód

tarczowe wentylowane (ᴓ 277 mm)

Hamulce tył

Koła i opony

Rozmiar opon

Ładowność

Liczba miejsc
Pojemność bagażnika (litry)

Wymiary zewnętrzne

Disc

195/65 R15

5
360

Długość całkowita

4330

Szerokość całkowita (mm)

1760

Wysokość całkowita (mm)

1475

Rozstaw osi (mm)

2600

Wygląd zewnętrzny
Styl

Chromowana wstawka w górnej części grilla przedniego
Tylne światła pozycyjne w technologii LED
Lakierowane klamki zewnętrzne
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)
Tylny spojler

Opony i felgi

15" felgi stalowe z kołpakami i oponami 195/65 R15
Zestaw naprawczy do opon

Komfort

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)
Przypomnienie o wyłączeniu świateł

Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek sterowany zdalnie

Ochrona

System zapobiegający blokowaniu kół (ABS) z elektronicznym rozkładem sił
hamowania (EBD)
System wspomagający hamowanie (BA)
Światła stopu w technologii LED
Tylne lampy zespolone
Światła główne w technologii projektorowej
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Kontrola trakcji (TRC)
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Immobilizer

Wygląd wewnętrzny
Multimedia

Port AUX-IN
System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

Styl

Kierownica z tworzywa sztucznego
Chromowane wykończenie kierownicy
Konsola centralna w kolorze fortepianowej czerni
Satynowe chromowane wykończenie konsoli centralnej
Satynowe chromowane wykończenie dźwigni zmiany biegów

Szare przeszycie na dźwigni hamulca postojowego
Satynowy chromowany przycisk na hamulcu postojowym
Materiałowy podłokietnik
Górna część deski rozdzielczej w kolorze czarnym
Dolna część deski rozdzielczej w kolorze czarnym
Chromowane wykończenie bocznych nawiewów
Materiałowe wykończenie drzwi
Satynowe chromowane klamki wewnętrzne

Komfort

Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Wspomaganie kierownicy (EPS)
Klimatyzacja automatyczna
Podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Lusterko na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera
Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
Wyświetlacz na tablicy wskaźników
Przyciski na kierownicy do sterowania ekranem systemu multimedialnego

Schowki i przestrzeń
bagażowa

Schowek w konsoli centralnej
Schowek jednokomorowy
Przednie uchwyty na napoje
Tylne wieszaki na ubrania (2)
Schowek na okulary

Ochrona

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły naciągu
7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa
kierowcy, kurtyny boczne
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych tylnych siedzeniach
(ISOFIX)
Fotele przednie kierowcy i pasażera z systemem ochrony kręgosłupa (WIL)
Zagłówki z regulacją wysokości

Aplikacja Konfigurator Toyoty zawiera dane i ceny aut i wyposażenia Toyoty. Dołożyliśmy
wszelkich starań, aby informacje zawarte w aplikacji były jak najbardziej aktualne i pozbawione
błędów. Jednakowoż, specyfikacje modeli i ceny mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia, dlatego Toyota nie udziela żadnej gwarancji na aktualność i dostępność
specyfikacji oraz cen w Konfiguratorze, a także na dostępność konkretnych modeli aut w
krajach, w których Konfigurator jest dostępny. Dodatkowo, zdjęcia i ilustracje produktów mogą
zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, które nie jest dostępne w standardowej wersji
auta. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje dotyczące cen i specyfikacji należy
skontaktować się z Dilerem Toyoty. Wszystkie zamówienia modeli u Sprzedawców są
regulowane przez przepisy sprzedaży konsumenckiej.

