WYPRZEDAŻ 2017

NAJLEPSZA CENA

KORZYSTNY RABAT

33 900 ZŁ

8 000 ZŁ

JUŻ OD

NAWET DO

CENY BRUTTO (PLN)

Cennik obowiązuje od 9 listopada 2017 r.

Rok produkcji: 2017

SKORZYSTAJ Z WYSOKICH RABATÓW
Wersja 3-drzwiowa

Wersja wyposażenia

1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna

X + Comfort

Wersja 5-drzwiowa

Wersja wyposażenia

1,0 VVT-i (69 KM) 5 M/T benzyna

X + Comfort
X-play
X-play + City
X-cite

Skrzynia zautomatyzowana x-shift MultiMode (wersje: X-play z Pakietem X-touch
lub City oraz X-cite), dostępna tylko dla nadwozia 5-drzwiowego

Cena
detaliczna

Rabat

Cena
po rabacie

39 800

5 900

33 900

Cena
detaliczna

Rabat

Cena
po rabacie

40 800

4 900

35 900

42 900

3 500

39 400

45 000

5 100

39 900

48 800

7 000

41 800

3 600

Wyprzedaż rocznika 2017 ważna od 9.11.2017 r. do wyczerpania zapasów. Prosimy o potwierdzenie dostępności wybranej wersji u Autoryzowanego Dilera Toyoty.

WYBIERZ ATRAKCYJNY PAKIET DODATKOWY I ZYSKAJ WYŻSZY RABAT
PAKIET X-PARK

700 PLN

1 700 PLN

– Czujniki parkowania tylne

WYBIERAJĄC WERSJĘ X-CITE
Z PAKIETEM X-PARK,
ZYSKASZ 8 000 ZŁ
Pakiet X-park jest dostępny dla wersji X, X-play i X-cite.

Wersja X-CITE

48 800 PLN
41 800 PLN

dach w kolorze Black Star

lusterka boczne w kolorze Black Star

lakier specjalny Mambo Red

x-grill z przedłużeniem na boki i tylny dyfuzor
w kolorze Piano Black

15" felgi aluminiowe czarne z kołpakami
środkowymi w kolorze Mambo Red

system multimedialny x-touch
klimatyzacja manualna
obudowy wlotów

konsola centralna

powietrza w kolorze

Mambo Red

elementy foteli w kolorze
czerwonym

obudowa gałki dźwigni zmiany

biegów w kolorze Piano Black

w kolorze Piano Black

panele w kolorze

Piano Black

chromowane dodatki

dywaniki materiałowe z obszyciem

na dźwigni zmiany biegów

w kolorze czerwonym

Toyota Safety Sense
Pre-Collision System (PCS)

Lane Departure Alert (LDA)

System wykrywa niebezpieczeństwo zderzenia, wysyła dźwiękowe
i wizualne ostrzeżenia, a w razie braku reakcji kierowcy zmniejsza
prędkość jazdy lub rozpoczyna awaryjne hamowanie.

System określa położenie linii na jezdni i w przypadku
przekroczenia ich bez użycia kierunkowskazu emituje
ostrzeżenia dźwiękowe i wizualne.

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo

X

X-play

X-cite

6 poduszek powietrznych
ABS + EBD
System stabilizacji toru jazdy VSC
System wspomagający pokonywanie podjazdów HAC
ISOFIX
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Immobilizer
Wyłącznik przedniej poduszki pasażera
System monitorowania ciśnienia w oponach
Projektorowe lampy główne
Światła do jazdy dziennej typu LED
Automatyczny ogranicznik prędkości ASL1

–

Przednie lampy przeciwmgielne

–

Czujnik zmierzchu

–

Cool

Cool

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

–

Safety

Safety

Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

–

Safety

Safety

Wygląd wnętrza

X

X-play

X-cite

Panele deski rozdzielczej w kolorze czarnym matowym

Design/City

–

Panele deski rozdzielczej w kolorze Smokey Ice

–

Panele w kolorze Piano Black, obudowy wlotów powietrza
w kolorze Mambo Red

–

Chromowane dodatki na gałce dźwigni zmiany biegów

–

Wygląd zewnętrzny

X

Felgi stalowe z kołpakami, opony 165/65 R14

–
–

–

X-play
–

X-cite
–
–

Felgi stalowe z kołpakami, opony 165/60 R15

–

Felgi aluminiowe, opony 165/60 R15

–

Design

Felgi aluminiowe czarne, opony 165/60 R15

–

–

Kołpaki środkowe na felgi w kolorze Mambo Red

–

–

Dach w kolorze Black Star

–

–

–

Tylny spojler ze światłem stop
Lakierowane klamki/lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia

–

/

Lakierowane lusterka zewnętrzne w kolorze Black Star

–

–

/–

X-grill/tylny dyfuzor w kolorze czarnym matowym

/

X-grill/tylny dyfuzor w kolorze Piano Black

–

Czarny słupek środkowy

–

Przyciemniane tylne szyby

–

–

Komfort

X

X-play

X-cite

–/
/X-touch lub City

–
/

Wspomaganie kierownicy
Gniazdo elektryczne 12 V
Zestaw naprawczy opony
Komputer pokładowy2
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek sterowany pilotem
Klimatyzacja manualna

–
–
Comfort

Klimatyzacja automatyczna

–

Cool

Cool

Tylna pokrywa bagażnika otwierana kluczykiem/przyciskiem

/–

–/

–/

Elektrycznie regulowane szyby przednie

–

Obrotomierz

–

Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów

–

Dywaniki materiałowe

–

–

System „Inteligentny kluczyk”

–

Smart

1 Niedostępny ze skrzynią zautomatyzowaną x-shift MultiMode. 2 Funkcje podstawowe: średnie spalanie, zasięg.

Smart

Fotele

X

X-play

X-cite

–

–

X

X-play

X-cite

Comfort

–

–

Składane w całości oparcie tylnej kanapy
Składane oparcie tylnej kanapy w proporcji 50:50

–

Regulacja wysokości fotela kierowcy

–

Tapicerka materiałowa

Audio
Radio + MP3 + 2 głośniki
Radio + MP3 + 4 głośniki
Port USB/Aux-In

–

–
Comfort

Przyciski na kierownicy do sterowania systemem audio/
telefonem

–

System multimedialny Toyota X-touch z 7" ekranem

–

Bluetooth

–

Kamera cofania

–

X-touch/City

Nawigacja satelitarna X-nav

–

2 500 PLN1

2 500 PLN

Kolory nadwozia
Lakier metalik
Lakier specjalny Mambo Red

X-touch/City

X

X-play

X-cite

1 500 PLN

1 500 PLN

–

500 PLN

500 PLN

1 Dostępna tylko z Pakietem X-touch lub City.

Pakiety dodatkowe
PAKIET

CIty

2 100 PLN

System multimedialny Toyota X-touch
z 7" ekranem i kamerą cofania,
tylny dyfuzor w kolorze Piano Black,
przednie lampy przeciwmgielne.

Pakiet City jest dostępny dla wersji X-play.

PAKIET

COMFORT

3 900 PLN

Klimatyzacja manualna,
radio + MP3 + USB + Aux-In + 2 głośniki.

Pakiet Comfort jest dostępny dla wersji X.

PAKIET

SAFETY

Układ wczesnego reagowania w razie
ryzyka zderzenia (PCS),
układ ostrzegania o niezamierzonej
zmianie pasa ruchu (LDA).

Pakiet Safety jest dostępny dla wersji X-play i X-cite.

1 500 PLN

PAKIET SELECTION

X-clusiv

Felgi 15" 10-ramienne czarny połysk
2
Kołpaki środkowe felg w kolorze Mambo Red
Zestaw czerwonych oklein dekoracyjnych na przedni i tylny zderzak
Czerwone listwy boczne
Nakładki na lusterka czarny połysk

900 PLN

Dostępny dla wersji X-play z Pakietem City w nadwoziu 5-drzwiowym.

PAKIET SELECTION

X-travagant

2 900 PLN

Lakier metalik 8W9 Cyan Splash
Felgi 15" 10-ramienne aluminiowe
Kołpaki środkowe felg w kolorze Cyan Splash
Nakładki na lusterka czarny połysk

Dostępny tylko dla wersji X-play z Pakietem City w nadwoziu 5-drzwiowym.

PAKIET SELECTION

X-treme

Lakier metalik 1E0 Smokey Ice
2
Felgi 15" 5-ramienne czarny połysk
Pierścienie ozdobne felg Mambo Red
Nakładki na lusterka czerwony połysk
Zestaw czerwonych oklein dekoracyjnych na przedni i tylny zderzak
Czerwone listwy boczne

900 PLN

Dostępny dla wersji X-play z Pakietem City w nadwoziu 5-drzwiowym.

X

X-play

X-cite

–

1 300 PLN

–

–

2 500 PLN

–

Pakiet Cool: klimatyzacja automatyczna, czujnik zmierzchu
Pakiet Smart: system „Inteligentny kluczyk”

Pakiety dodatkowe
Pakiet X-touch: system multimedialny Toyota X-touch
z 7" ekranem i kamerą cofania, tylny dyfuzor w kolorze
Piano Black
Pakiet Design: 15" felgi aluminiowe, przednie lampy
przeciwmgielne

–

1

1 500 PLN

1 500 PLN

–

2 100 PLN2

2 100 PLN2

Nawigacja satelitarna X-nav

–

2 500 PLN3

2 500 PLN

Opcje

X

X-play

X-cite

Skrzynia zautomatyzowana x-shift MultiMode

–

3 600 PLN4

3 600 PLN

X-park

X-park

X-park

–

4 000 PLN

–

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego
komputera i złącza diagnostycznego z możliwością dodatkowego
zwiększenia jego stopnia ochrony5

990 PLN

990 PLN

990 PLN

Rozszerzenie zabezpieczenia pojazdu o elektroniczny system
antykradzieżowy: ochrony wnętrza, dźwiękowej sygnalizacji
włamania oraz identyfikację kierowcy poprzez kartę PROXY
w przypadku kradzieży kluczyków samochodu6

880 PLN

880 PLN

880 PLN

Czujniki parkowania tylne
Materiałowy, automatycznie składany dach w kolorze czarnym

Pakiet Cool jest dostępny wyłącznie po zamówieniu Pakietu X-touch lub City. 2 Pakiet Smart jest dostępny wyłącznie po zamówieniu Pakietu Cool. 3 Dostępna tylko z Pakietem X-touch
lub City. 4 Skrzynia zautomatyzowana x-shift MultiMode jest dostępna wyłącznie po zamówieniu Pakietu X-touch lub City, tylko dla nadwozia 5-drzwiowego. 5 Bezobsługowy system
renomowanej firmy Cobra AT, światowego lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. Koszt brutto z montażem w ASD. 6 Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna.
Koszt brutto z montażem w ASD.
1

Kompletne koła zimowe
Koła są wyposażone w fabryczny system monitorowania ciśnienia.

komplet

1 530 PLN brutto7

15" felgi stalowe,

opony Fulda Kristall Montero 3

7

Cena brutto za komplet kół bez montażu.

komplet

3 160 PLN brutto7

15" felgi aluminiowe,

opony Nokian WR D4

DANE TECHNICZNE
Zużycie paliwa1
(UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi)

1,0 VVT-i (69 KM)
5 M/T benzyna

1,0 VVT-i (69 KM)
x-shift MM benzyna

Średnio [litry/100 km]

4,1

4,1

Miasto [litry/100 km]

5,0

5,0

Poza miastem [litry/100 km]

3,6

3,8

Zalecane paliwo

95 bezołowiowa

95 bezołowiowa

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

35

35

Średnia emisja CO2 [g/km]

95 (Euro 6)

114/119 (Euro 6)

Mechanizm zaworów

12-zaworowy DOHC

12-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa

elektroniczny wtrysk wielopunktowy

elektroniczny wtrysk wielopunktowy

Pojemność skokowa [cm3]

998

998

Średnica x skok [mm x mm]

71,0 x 84,0

71,0 x 84,0

Stopień sprężania

11,5:1

11,5:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

69 (51)/6000

69 (51)/6000

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

95/4300

95/4300

Maksymalna prędkość [km/h]

160

160

0–100 km/h [s]

14,2

14,2

Współczynnik oporu powietrza [Cx]

0,29

0,29

Promień zawracania kół [m]

4,7

4,7

Przód

kolumny MacPhersona

kolumny MacPhersona

Tył

belka skrętna

belka skrętna

Przód

tarczowe – 247 mm x 20 mm

tarczowe – 247 mm x 20 mm

Tył

bębnowe – 200 mm

bębnowe – 200 mm

Masa własna [kg] min./maks.

925/940

945

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

1240

1240

Pojemność bagażnika [litry]

168

168

Długość wnętrza [mm]

1630

1630

Szerokość wnętrza [mm] 3-/5-drzwiowy

1250/1300

1250/1300

Wysokość wnętrza [mm]

1210/1155 (z otwieranym dachem)

1210/1155 (z otwieranym dachem)

Długość/szerokość/wysokość całkowita [mm]

3455/1615/1460

3455/1615/1460

Rozstaw kół z przodu/z tyłu [mm]

1430/1420

1430/1420

Rozstaw osi [mm]

2340

2340

Zwis przedni/tylny [mm]

675/440

675/440

Silnik spalinowy

Osiągi

Zawieszenie

Hamulce

Masy i wymiary

Wartość średniego zużycia paliwa zgodnie z warunkami testu homologacyjnego (pozycja: cykl łączony) wg Dyrektywy UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi.
5 M/T – 5-stopniowa manualna skrzynia biegów.
X-shift MM – zautomatyzowana skrzynia MultiMode z elektronicznie sterowanym sprzęgłem, dostępna tylko dla nadwozia 5-drzwiowego.
1

Dla Ciebie
•

Dla Twojej firmy

• rata niższa nawet o 40%
• wpłata własna już od 10% (RRSO 11,48%)
• wymiana samochodu co 3–4 lata

• raty miesięczne niższe nawet o 60%
• wymiana samochodu co 3–4 lata
• pakiety usług w atrakcyjnych cenach

•

Zapytaj Dilera o szczegóły.
Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja
o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń
z zagranicy, opłata według stawek operatora

801 20 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych,
opłata jak za połączenie lokalne

Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję
na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję
na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dilerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele
satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać m.in. na zakup nowego auta. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.
Zużycie paliwa i emisja CO2 w zależności od wariantu i wersji auta od 4,1 l/100 km i od 95 do 119 g/km (cykl średni). Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl. Podane
zużycie paliwa i emisja CO2 zostały zmierzone zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu UE 715/2007 z późn. zm. i aktami wykonawczymi, dla różnych wersji wyposażenia na rynek europejski.
Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej specyfikacji, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności
ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w specyfikacji, w szczególności zaprezentowane fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu
Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu
następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w specyfikacji informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja
zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO2 zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym
punkcie sprzedaży pojazdów. Zużycie paliwa i emisja spalin CO2 w konkretnym pojeździe w warunkach drogowych może różnić się od podanych wyników pomiarów. Na zużycie paliwa i emisję CO2 wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne
czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.).

www.toyota.pl

www.toyota.pl/business

