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PREMIUM HYBRID 1,8 Hybrid (122 KM) E-CVT hybryda

Model

PREMIUM HYBRID 1,8 Hybrid (122 KM)
E-CVT hybryda

Kolory zewnętrzne

040 Pure White

Tapicerki

Tapicerka materiałowa w kolorze
czarnym

Cena ostateczna

1 134 zł/mc

108 900 zł

1 134 zł/mc

108 900 zł

Kalkulacja Leasingu SMARTPLAN wykonana przy następujących założeniach: okres umowy
36 miesięcy, opłata wstępna 8 900,00 zł netto. Łączny limit przebiegu do 60 000 kilometrów (w
przypadku modeli AYGO i Yaris do 45.000 kilometrów) w trakcie trwania umowy. Rata nie
obejmuje kosztów rejestracji pojazdu. W związku z korzystaniem z Leasingu SMARTPLAN
pobierane są opłaty przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji Toyota Leasing. Szczegóły Leasingu
SMARTPLAN i ostateczne warunki finansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Wysokość raty
miesięcznej w Leasingu SMARTPLAN jest średnio o 60% niższa niż wysokość raty miesięcznej
w Standard Leasingu oferowanym przez Toyota Leasing na okres 3-4 lat. Przyznanie leasingu
jest uzależnione od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy
przez Toyota Leasing. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i
ma charakter wyłącznie informacyjny.

* Podana cena nie zawiera kosztów montażu wybranych akcesoriów (nie dotyczy pakietów
akcesoryjnych w modelu Aygo). Sprawdź ceny u dilera. Wydrukowano 2018-10-25:

Dane techniczne
Zużycie paliwa **

Zalecane paliwo

bezołowiowa 95 lub więcej

Cykl mieszany (l/100 km)

3.8

Miasto (l/100km)

3.4

Poza miastem (l/100km)

3.8

Norma emisji spalin

EURO 6AG

Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km)

86

Pojemność zbiornika paliwa (l)

43

**

Silnik

Liczba i układ cylindrów
Mechanizm zaworów
System wtrysku paliwa

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

16-zaworowy DOHC z VVT-i
elektroniczny wtrysk
wielopunktowy
1798
80,5 x 88,3

Maksymalna moc (kW/obr./min)

90/5200

Maksymalny moment obrotowy
(Nm/obr./min)

142/3600

Moc maksymalna (KM)
Łączna moc układu hybrydowego KM (kW)

Osiągi

4 cylindry, układ rzędowy

122
122 (90)

Prędkość maksymalna (km/h)

170

0-100 km/h (sek)

11.0

Współczynnik oporu powietrza (Cx)

Zawieszenie

Hamulce

Zawieszenie przód

podwójne wahacze

Hamulce przód

tarczowe wentylowane

Koła i opony

Rozmiar opon

Ładowność

Liczba miejsc
Pojemność bagażnika (litry)

Specyfikacja

kolumny MacPhersona

Zawieszenie tył

Hamulce tył

Wymiary i masy

0,31

Masa własna (kg)

tarczowe pełne

215/60 R17

5
377

1380-1460

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

1860

Długość całkowita

4360

Szerokość całkowita (mm)

1795

Wysokość całkowita (mm)

1555

Rozstaw osi (mm)

2640

Rozstaw kół przód (mm)

1550

Rozstaw kół tył (mm)

1570

Specyfikacja

1555 mm

2640 mm

1570 mm

1550 mm

4360 mm

1795 mm

1795 mm

Wygląd zewnętrzny
Styl

Górna cześć grilla przedniego w kolorze fortepianowej czerni
Dolna część grilla przedniego w kolorze honeycomb
Zderzak przedni w kolorze nadwozia
Zderzak tylny w kolorze nadwozia i czarnym
Spojler w kolorze czarnym
Lakierowane lusterka zewnętrzne
Lakierowane klamki zewnętrzne
Słupek środkowy w kolorze czarnym
Listwy ochronne nadkoli w kolorze czarnym
Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)

Opony i felgi

17" felgi aluminiowe z oponami 215/60 R17
Małe dekielki na felgę w kolorze czarnym
Zestaw naprawczy do opon

Komfort

System opóźnionego wyłączenia świateł po zgaszeniu silnika (Follow me home)
Automatyczne wyłączenie świateł
Czujnik zmierzchu
Czujnik deszczu

Otwierana tylna klapa
Klapa bagażnika otwierana przyciskiem
Zamykane drzwi bagażnika
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek sterowany zdalnie

Ochrona

Boczne listwy ochronne w kolorze czarnym
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem
wykrywania pieszych (PD)
Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) z funkcją powrotu
na zadany tor jazdy (SC)
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Tempomat adaptacyjny (ACC)
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
Światła do jazdy dziennej w technologii LED
Światła główne w technologii projektorowej
Światła przeciwmgielne
Tylne światła pozycyjne
Kierunkowskazy w lusterkach
Immobilizer
Tylne światła stopu w technologii LED
Wysoko umieszczone światło stopu w technologii LED
System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)
System wspomagający hamowanie (BA)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)

Kontrola trakcji (TRC)
System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)
System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
Kamera cofania

Off-road

Tylny sportowy spojler dachowy

Wygląd wewnętrzny
Multimedia

Ekran dotykowy (8")
System multimedialny Toyota Touch® 2
6 głośników
Port AUX-IN
Port USB
System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem

Styl

Miękkie materiały wykończeniowe dolnej części deski rozdzielczej
Wykończenie górnej części deski rozdzielczej w kolorze fortepianowej czerni
Kierownica obszyta skórą typu nappa
Wykończenie kierownicy w kolorze fortepianowej czerni
Przeszycia kierownicy w kolorze czarnym
Dolna część deski rozdzielczej w kolorze czarnym
Centralny nawiew w kolorze czarnym
Wykończenie nawiewów w kolorze czarnym
Satynowa chromowana wstawka na centralnym nawiewie
Nawiewy boczne w kolorze czarnym
Satynowa chromowana wstawka na bocznych nawiewach
Wykończenie nawiewów bocznych w kolorze czarnym

Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
Srebrna wstawka w gałce dźwigni zmiany biegów
Czarne wykończenie gałki dźwigni zmiany biegów
Podłokietnik przedni ze schowkiem wykończony skórą ekologiczną
Wyściełany podłokietnik przedni ze schowkiem
Elektroniczny hamulec ręczny
Chromowane klamki wewnętrzne

Komfort

Uruchamianie silnika przyciskiem
Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach
Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych
Wspomaganie kierownicy
Przycisk na kierownicy do sterowania układem ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu
Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio
Przyciski na kierownicy do sterowania systemem multimedialnym
Przyciski na kierownicy do obsługi telefonu
Przycisk na kierownicy do sterowania funkcją rozpoznawania głosu
Przycisk na kierownicy do sterowania automatycznym ogranicznikiem prędkości
(ASL)
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne
Wyświetlacz kamery cofania
Wyświetlacz kamery cofania na ekranie wyświetlacza
Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)
Filtr przeciwpyłkowy

Filtr przeciwpyłkowy
Podłokietnik w pierwszym rzędzie (stały)
Sportowe fotele
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji 60:40
Elektrycznie regulowane szyby przednie
Elektrycznie regulowane szyby tylne
Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb
Zabezpieczenie elektrycznych szyb przed przycięciem palców
Elektrycznie regulowane zamknięcie okien
Filtr UV w szybach od strony kierowcy i pasażera
Filtr UV w szybach tylnych
Oświetlenie wewnętrzne przednie
Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera
Oświetlenie wewnętrzne
Podświetlenie bagażnika
System oświetlenia wnętrza
Przednie uchwyty górne
Oświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Oświetlenie w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Gniazdko 12V z przodu
Centralny zamek sterowany zdalnie
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci

Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
Ekran wyświetlacza na tablicy wskaźników (4,2'')

Schowki i przestrzeń
bagażowa

Podłokietnik przedni ze schowkiem
Wieko na schowek w przednim podłokietniku
Schowek jednokomorowy
Oświetlenie schowka
Wolno otwierający się dolny schowek
Kieszenie w przednich drzwiach
Kieszenie w tylnych drzwiach
Przednie uchwyty na napoje
Twarda pokrywa przestrzeni bagażowej
Haczyki zabezpieczające torbę z zakupami
Uchwyty mocujące siatkę na bagaż

Ochrona

Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z przodu
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa z tyłu
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły naciągu
System poduszek powietrznych SRS — 7 poduszek powietrznych
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 w tylnej kanapie (3)

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

