WYPRZEDAŻ 2017

NAJLEPSZA CENA

KORZYSTNY RABAT

95 900 ZŁ

19 200 ZŁ

JUŻ OD

NAWET DO

CENY BRUTTO (PLN)

Cennik obowiązuje od 9 listopada 2017 r.

Rok produkcji: 2017, rok modelowy: 2017

SKORZYSTAJ Z WYSOKICH RABATÓW

Cena
detaliczna

Rabat

Cena
po rabacie

Active

110 900

15 000

95 900

Premium

122 900

9 000

113 900

Premium + Style

132 800

12 000

120 800

SUV

Wersja wyposażenia

2,0 D-4D (143 KM) 6 M/T
Start&Stop diesel

2,0 Valvematic (152 KM) 6 M/T
Start&Stop benzyna

2,5 Hybrid (197 KM) E-CVT
hybryda 4x2

2,5 Hybrid (197 KM) E-CVT
hybryda 4x4

Lakier metalik

2 900

Prestige

146 900

9 000

137 900

Active

110 900

15 000

95 900

Premium

122 900

9 000

113 900

Premium + Style

132 800

12 000

120 800

Prestige

146 900

9 000

137 900

Prestige + Winter

148 800

9 000

139 800

Premium

139 900

12 000

127 900

Premium + Style

149 800

12 000

137 800

Selection

153 900

12 000

141 900

Prestige

162 900

12 000

150 900

Prestige + Winter

166 800

12 000

154 800

Premium

149 900

12 000

137 900

Premium + Style

159 800

12 000

147 800

Selection

163 900

12 000

151 900

Prestige

172 900

12 000

160 900

Prestige + Winter

176 800

12 000

164 800

Lakier biały perłowy

Nawigacja Toyota Touch 2 with Go

4 400

Skrzynia Multidrive S – z silnikiem 2,0 Valvematic (152 KM) benzyna w wersjach Premium i Prestige

3 200

7 500

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

WYBIERZ ATRAKCYJNE PAKIETY DODATKOWE I ZYSKAJ WYŻSZY RABAT
PAKIET PARK

1 200 PLN

2 200 PLN

– Czujniki parkowania przednie i tylne

WYBIERAJĄC WERSJĘ ACTIVE
Z PAKIETEM PARK,
ZYSKASZ DO 16 000 ZŁ
Pakiet Park jest dostępny dla wersji Active.

PAKIET VIP

1 900 PLN

9 100 PLN

– Skórzane siedzenia z elementami skóry naturalnej
i syntetycznej
– Nawigacja Toyota Touch 2 with Go

WYBIERAJĄC WERSJĘ PREMIUM
Z PAKIETAMI STYLE I VIP,
ZYSKASZ DO 19 200 ZŁ
Pakiet VIP jest dostępny dla wersji Premium i Prestige.

Pakiety dodatkowe
PAKIET STYLE

9 900 PLN

– Przednie lampy typu Bi-LED
– Automatyczna regulacja świateł głównych
– Czarna podsufitka
– Przyciemniane tylne szyby
– Felgi aluminiowe 18"
– System „Inteligentny kluczyk”
– Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika

Dostępny w wersji Premium i Premium Hybrid1

1
Pakiet Style w wersji Premium Hybrid nie posiada systemu „Inteligentny kluczyk”
oraz elektrycznie unoszonych drzwi bagażnika, które są w tej wersji standardem.

PAKIET WINTER

1 900 PLN / 3 900 PLN

konwencjonalne/hybryda
– Spryskiwacze reflektorów
– Podgrzewana kierownica
– Podgrzewanie dysz spryskiwaczy przedniej szyby
– Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby (konwencjonalne)
– Nagrzewnica silnika (tylko dla 2,0 D-4D)
– Podgrzewana tylna kanapa (hybryda)
– Podgrzewana przednia szyba (hybryda)

Dostępny w wersji Prestige i Prestige Hybrid

Opcje
System multimedialny Toyota Touch 2 with Go (nawigacja)
Podgrzewanie przednich foteli
Przednie i tylne czujniki parkowania

Active

Premium/
Premium Hybrid

–

3 200 PLN/VIP

–

1 000 PLN2

Prestige/
Prestige Hybrid
3 200 PLN

3 200 PLN/VIP

–

–

Park
700 PLN
1 700 PLN

–

1 700 PLN

1 700 PLN

990 PLN

990 PLN

990 PLN

990 PLN

Skórzane siedzenia z elementami skóry naturalnej i syntetycznej Club
w kolorze Light Beige lub Dark Rose

–

5 900 PLN/VIP

–

–

Skórzane siedzenia z elementami skóry naturalnej i syntetycznej Elegance
w kolorze Light Beige, Dark Rose lub Deep Black

–

–

–

5 900 PLN/VIP

Skórzane siedzenia z elementami skóry naturalnej i syntetycznej Club w kolorze
Dark Rose lub Elegance w kolorze Light Beige z wytłoczonym logo „Selection”

–

–

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza
diagnostycznego z możliwością dodatkowego zwiększenia jego stopnia
ochrony4

0 PLN
990 PLN

0 PLN
990 PLN

0 PLN
990 PLN

0 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 samochodu5

880 PLN

880 PLN

880 PLN

880 PLN

Tylne czujniki parkowania
Relingi dachowe
Rozszerzony system oświetlenia wnętrza diodami LED

3

1 700 PLN

–

2
Opcja dostępna tylko i wyłącznie z tapicerką skórzaną. 3 Cena brutto bez montażu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 4 Bezobsługowy system renomowanej firmy Cobra AT, światowego
lidera w branży samochodowych zabezpieczeń elektronicznych. 5 Klasa skuteczności PIMOT: profesjonalna. Koszt brutto z montażem w ASD.

WYPOSAŻENIE
Bezpieczeństwo

Active

ABS, EBD, BA
System stabilizacji toru jazdy (VSC+) i kontrola trakcji (TRC)
System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)
System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)
System wspomagający zjazd ze wzniesienia (DAC) – tylko
ze skrzynią automatyczną Multidrive S
7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa
kierowcy, kurtyny boczne
Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera
Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
Zagłówki z regulacją wysokości
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Immobilizer
ISOFIX na tylnych siedzeniach
Czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Światła do jazdy dziennej typu LED
Tylne światła typu LED
Projektorowe światła główne
Przednie lampy typu Bi-LED
Automatyczna regulacja świateł głównych
Przednie lampy przeciwmgielne
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)
Układ wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)
Aktywny tempomat (ACC)
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne
Czujniki deszczu (automatyczne wycieraczki)
Czujniki zmierzchu (automatyczne światła)
Tempomat
Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
Monitor panoramiczny z systemem kamer 360° (PVM)
System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

Premium/
Premium Hybrid

–

/–

–
–
–

Style

Prestige/
Prestige Hybrid

–

/–

–

–

–
–
–
–

/–

Style

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

/–
–
–
–

Toyota Safety Sense

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)

System wykrywa niebezpieczeństwo zderzenia, wysyła
dźwiękowe i wizualne ostrzeżenia, a w razie braku reakcji
kierowcy zmniejsza prędkość jazdy lub rozpoczyna awaryjne
hamowanie. Podczas jazdy poniżej 30 km/h dodatkowo
wykrywa także ruch pieszych znajdujących się na jezdni.

System określa położenie linii na jezdni
i w przypadku przekroczenia ich bez użycia
kierunkowskazu emituje ostrzeżenia dźwiękowe
i wizualne na ekranie TFT, a w razie braku reakcji
kierowcy – automatycznie koryguje tor jazdy.

System utrzymuje ustalony dystans do samochodu
jadącego z przodu. Jeśli dystans się zmniejszy,
tempomat zredukuje prędkość lub zahamuje
i włączy światła hamowania, a gdy ponownie
się zwiększy – samochód stopniowo przyspieszy,
osiągając ustaloną przez Ciebie prędkość.

Układ rozpoznawania
znaków drogowych (RSA)

Automatyczne światła
drogowe (AHB)

Układ wykrywania
zmęczenia kierowcy (SWS)

System wysyła sygnały dźwiękowe i wyświetla na ekranie
TFT informacje o mijanych ograniczeniach prędkości
i wybranych znakach drogowych, a także ostrzega
o warunkach pogodowych.

Kamera systemu wykrywa pojazdy
nadjeżdżające z naprzeciwka oraz światła tylne
aut poruszających się z przodu, a następnie
automatycznie przełącza światła drogowe
na światła mijania.

Kiedy auto zaczyna poruszać się niestabilnie po drodze,
może to oznaczać utratę koncentracji przez kierowcę.
System reaguje na taką sytuację i ostrzega o tym głośnym
sygnałem dźwiękowym oraz wizualnym na wyświetlaczu,
sugerując przerwanie jazdy.

Aktywny tempomat
(ACC)

Wnętrze
System oświetlenia wnętrza
Rozszerzony system oświetlenia wnętrza diodami LED1
Podłokietnik pokryty skórą ekologiczną
Kieszenie w oparciach przednich foteli
Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
Sportowe fotele
Skórzane siedzenia z elementami skóry naturalnej i syntetycznej Club
w kolorze Dark Rose lub Elegance w kolorze Light Beige z wytłoczonym logo
„Selection”
Tapicerka materiałowa z elementami skóry naturalnej
i syntetycznej Soft Velvet
Skórzane siedzenia z elementami skóry naturalnej i syntetycznej Club
w kolorze Light Beige lub Dark Rose
Skórzane siedzenia z elementami skóry naturalnej i syntetycznej Elegance
w kolorze Light Beige, Dark Rose lub Deep Black
Skórzana kierownica wielofunkcyjna obszyta skórą Nappa i skórzana gałka
dźwigni zmiany biegów
Boczne panele pokryte materiałem Soft Velvet
Deska rozdzielcza pokryta materiałem Soft Velvet
Podgrzewanie przednich foteli
Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka
lędźwiowego
Podsufitka w kolorze czarnym

Active

Premium/
Premium Hybrid

990 PLN

990 PLN

Prestige/
Prestige Hybrid
990 PLN

990 PLN

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

5 900 PLN/VIP

–

–

–

–

–

5 900 PLN/VIP

–
–

–
–

–
–
–
–

1 000 PLN2

–

–

–

Style

–

Wygląd zewnętrzny
Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne
Kierunkowskazy w lusterkach
Tylny spojler dachowy
Antena dachowa Shark-Fin
Chromowana listwa okienna
Osłona przedniego zderzaka
Osłona tylnego zderzaka
Przyciemniane tylne szyby
Zderzaki, nadkola i progi boczne w kolorze nadwozia

–
–
–
–

Style

–

–

Komfort
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych
Kierownica wielofunkcyjna
Regulacja kierownicy w pionie i poziomie
Wspomaganie kierownicy
Komputer pokładowy
Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40
Centralny zamek sterowany pilotem
System opóźnionego wyłączania świateł po zgaszeniu silnika
„Follow me home”
Gniazdko elektryczne 12 V dla drugiego rzędu siedzeń
Kolorowy wyświetlacz TFT 4,2'' między zegarami
Klimatyzacja manualna
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Kamera cofania (widok na ekranie 7")
Przednie i tylne czujniki parkowania
Tylne czujniki parkowania
Manetki zmiany biegów przy kierownicy (Multidrive S)
System „Inteligentny kluczyk” (otwieranie i uruchamianie samochodu
bez użycia kluczyka)
Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika
Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo
Spryskiwacze przednich reflektorów
Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby
Podgrzewana kierownica
Podgrzewanie dysz spryskiwaczy przedniej szyby
Podgrzewana tylna kanapa
Podgrzewana przednia szyba
Nagrzewnica silnika (tylko dla 2,0 D-4D)

–

–

–

–

–

–

–

–

/–

–

3

–

Style/

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Style/

–
–
Park
700 PLN
1 700 PLN

–
–
–
–
–
–
–
–

/–

–
–
Winter

–

Winter/–
Winter
Winter

–

–/Winter
–/Winter

–

Winter

Cena brutto bez montażu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 2 Opcja dostępna tylko i wyłącznie z tapicerką skórzaną. 3 Manetki zmiany biegów przy kierownicy nie są dostępne
w połączeniu z Pakietem Winter.
1

Koła

Active

Koło dojazdowe
Koła 225/65 R17, felgi stalowe
Koła 225/65 R17, felgi aluminiowe
Koła 235/55 R18, felgi aluminiowe

Premium/
Premium Hybrid

Prestige/
Prestige Hybrid

–
–
–

–
–

–
–

–

–

–

3 200 PLN/VIP

3 200 PLN

3 200 PLN/VIP

Style

Audio
Złącze Aux-In do podłączenia urządzeń zewnętrznych, port USB i system
Bluetooth
System audio CD, MP3, WMA, 4 głośniki
System multimedialny Toyota Touch 2, dotykowy ekran 7", MP3, WMA,
6 głośników
System multimedialny Toyota Touch 2 with Go (nawigacja)

Limitowana linia

–
–

Platinum

Lakier metalizowany Misty Silver
Osłona przedniego i tylnego zderzaka w kolorze Piano Black
Lakierowane lusterka zewnętrzne w kolorze Piano Black
Lakierowane listwy boczne w kolorze Piano Black
Lakierowane relingi w kolorze Piano Black
Skórzane siedzenia z elementami skóry naturalnej
i syntetycznej Club w kolorze Dark Rose z wytłoczonym logo „Selection”
Przyciemniane tylne szyby
Tylny spojler dachowy
Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo
Zderzaki, nadkola i progi boczne w kolorze nadwozia
Znaczek „Selection” na słupku C

Selection Platinum

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

6 390 PLN brutto2

17" felgi aluminiowe,
opony Nokian WR SUV3

2

Cena brutto za komplet kół bez montażu.

komplet

6 770 PLN brutto2

18" felgi aluminiowe,
opony Nokian WR SUV3

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

2,0 D-4D
(143 KM)
6 M/T (4x2)
Start&Stop diesel

2,0 Valvematic
(152 KM)
6 M/T (4x4)
Start&Stop benzyna

2,0 Valvematic
(152 KM)
Multidrive S (4x4)
Start&Stop benzyna

2,5 Hybrid
(197 KM)
E-CVT (4x2)
hybryda

2,5 Hybrid
(197 KM)
E-CVT (4x4)
hybryda

Średnio [litry/100 km]

4,7

7,3

6,8

5,1

5,2

Miasto [litry/100 km]

5,5

9,3

8,4

5,1

5,4

Poza miastem [litry/100 km]

4,3

6,1

5,9

5,1

5,1

olej napędowy

bezołowiowa 95
lub więcej

bezołowiowa 95
lub więcej

bezołowiowa 95
lub więcej

bezołowiowa 95
lub więcej

Zużycie paliwa

Zalecane paliwo
Pojemność zbiornika paliwa [litry]

60

60

60

56

56

Średnia emisja CO2 [g/km]

124

169

157

118

122

Norma spalin

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Euro 6

Mechanizm zaworów

16-zaworowy DOHC

16-zaworowy DOHC

16-zaworowy DOHC

16-zaworowy DOHC

16-zaworowy DOHC

System wtrysku paliwa

common rail
z wtryskiwaczami
elektromagnetycznymi

wtrysk
wielopunktowy

wtrysk
wielopunktowy

wtrysk
wielopunktowy

wtrysk
wielopunktowy

Pojemność skokowa [cm3]

1995

1987

1987

2494

2494

Średnica x skok [mm x mm]

84,0 x 90,0

80,5 x 97,6

80,5 x 97,6

90,0 x 98,0

90,0 x 98,0

Stopień sprężania

16,5:1

10,5:1

10,5:1

12,5:1

12,5:1

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

143 (105)/4000

152 (112)/6200

152 (112)/6200

155 (114)/5700

155 (114)/5700

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

320/1750–2250

196/4000

196/4000

210/4200–4400

210/4200–4400

Maksymalna moc [KM (kW)] – przód/tył

–

–

–

143 (105)/–

143 (105)/68 (50)

Maksymalny moment obrotowy [Nm]

–

–

–

270

270

–

–

–

197 (147)

197 (147)

Maksymalna prędkość [km/h]

195

185

185

180

180

0–100 km/h [s]

9,6

9,9

10,7

8,3

8,3

Minimalny promień skrętu [m] koła 17"/18"

5,3/5,6

5,3/5,6

5,3/5,6

5,3/5,6

5,3/5,6

Silnik

Silnik elektryczny

Układ hybrydowy
Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)]

Osiągi

Zawieszenie
Przód

kolumny MacPhersona kolumny MacPhersona kolumny MacPhersona kolumny MacPhersona kolumny MacPhersona

Tył

podwójny wahacz

podwójny wahacz

podwójny wahacz

podwójny wahacz

podwójny wahacz

Przód

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

tarczowe
wentylowane

Tył

tarczowe pełne

tarczowe pełne

tarczowe pełne

tarczowe pełne

tarczowe pełne

Masa własna [kg] min./maks.

1535/1625

1490/1585

1520/1615

1625/1720

1690/1785

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu [kg]

2135

2100

2110

2205

2270

Pojemność bagażnika [litry] do wysokości rolety
bagażnika/przy złożonych siedzeniach

547/1735

547/1735

547/1735

501/1633

501/1633

Długość/szerokość/wysokość wnętrza [mm]

1935/1505/1220

1935/1505/1220

1935/1505/1220

1935/1505/1220

1935/1505/1220

Długość/szerokość/wysokość całkowita [mm]

4605/1845/1675

4605/1845/1675

4605/1845/1675

4605/1845/1675

4605/1845/1675

Rozstaw osi [mm]

2660

2660

2660

2660

2660

Zwis przedni/tylny [mm]

930/1015

930/1015

930/1015

930/1015

930/1015

Minimalny prześwit [mm]

178

163

163

177

177

Kąt natarcia/kąt zejścia [°]

19/23

19/23

19/23

19/22

19/22

Masa przyczepy holowanej z hamulcami [kg]

20001

2000

1500

800

1650

Hamulce

Masy i wymiary

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów. Multidrive S – bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów. E-CVT – przekładnia automatyczna.
1 Dotyczy samochodów wyprodukowanych po 15 grudnia 2015 r. (posiadających Świadectwo Homologacji e6*2001/116*0105*15).

Dla Ciebie

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

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

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 4,7 do 7,3 l/100 km (cykl średni) i od 118 do 169 g/km. 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. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.
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.).
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www.toyota.pl/business

