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Показаните снимки са илюстративни







* Некои од функциите можеби не се достапни за територијата на Македонија или може да бидат достапни во подоцнежна фаза. Консулт ирајте се со вашиот 
дилер. Фотографиите се илустративни. 



 7 воздушни перничиња
 Помош  за одржување на траекторија на движење (LTA)
 Електрична  рачна сопирачка 
 Уретански волан со 3 крака
 Предни и задни електрични прозорци. Заштита против штипење
 Облога на менувачката рачка обложена со уретан
 Централна конзола  во црна боја
 Осветлување во оставата
 Осветлување во багажникот
 Вклучување на осветлувањето во патничкиот простор при отклучување 

на возилото
 Огледало во визирот на возачот и совозачот
 Мека облога на предните врати
 Потпирачи за раце на предната врата со текстилен тапацир постава
 Мека обвивка над инструмент таблата
 Потпирач за рака во централната конзола во црна боја
 Црна инструмент табла
 Клима уред со рачна контрола и Еко режим; воздушни канали во црна 

боја
 Возачко седиште со подесување во висината
 Задни седишта со преклопни потпирачи за грб, деливи во сооднос 60:40
 12 V   излез  напред
 Излез од 12V во багажникот (само за Touring Sports)
 Прилагодлива положба на подот на багажниот простор
 Потпирач за рака од типот „санка“ во централната конзола
 Двозонска автоматска клима со ECO функција
 Стартување на моторот со копче

 НОВО MC’23: MM21
 7“ TFT мултиинформациски дисплеј

 Мултимедијален систем  Toyota Touch 2 со 8” сензорски 
дисплеј и 6 звучници

 Камера за помош при паркирање назад

 Смартфон интеграција  со Android Auto и Apple CarPlay

 DAB (Digital Audio Broadcast) – дигитално радио
 Bluetooth® поврзување со мобилни телефони за разговор 

„слободни раце“
 Контрола на аудио системот од воланот

 Еден USB влез  на централната конзола

 Антена тип „перка на ајкула“ во боја на каросеријата
 AVAS - акустичен систем за звучно предупредување на 

пешаците при бавно движење

 Индикатор за времето поминато во електричен режим

 НОВО MC’23: 16” челични тркала и пневматици 205/55R16
 Резервен пневматик  (само за Touring Sports)
 Систем против блокирање на тркалата со електронска распределба на 

силата на сопирањето и помош при сопирањето (ABS+EBD+BA)
 Помош при поаѓање на нагорнина (HAC)
 Систем  за контрола  на динамичката стабилност (VSC)
 Рачки на вратите во боја на каросеријата
 Загреани странични ретровизори во боја на каросеријата со електрично 

прилагодување
 Централно заклучување на вратата со далечински управувач 
 Потсетување  за заборавен клуч
 Предно потпирање тип MacPherson
 Задно потпирање со двојни носачи
 Заден спојлер во боја на каросеријата 
 Преден браник во боја на каросеријата
 Долна решетка на ладилникот во црна боја
 Заден браник во боја на каросеријата
 Црн раб околу стаклата
 Предни LED светла со автоматско префрлување на средно/долго светло
 LED дневни светла
 Комбинирани задни LED светла
 Функција на светлата “Follow me home”
 Рачно прилагодување на висината на фаровите
 Тонирани  задни странични стакла
 Бришачи со прилагодлив интервал

НИВОА НА ОПРЕМА

COMFORT

ЕКСТЕРИЕР

ЕНТЕРИЕР – УДОБНОСТ И ЛУКСУЗ

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

Мултимедијален систем  
Toyota Touch 2 с 8” сензорски 
дисплеј, смартфон интеграција
и камера за помош при 
паркирање назад од ниво 
Comfort 





Прикажаните фотографии се илустративни



 Кожен волан со 3 краци
 Облога на лостот на менувачот со мазна кожа
 Електрохроматски ретровизор
 Визири за возачот и совозачот со огледала и осветлување
 Двозонска автоматска клима со ECO функција
 Висинско прилагодување на седиштата на возачот и совозачот
 Електрично прилагодлива лумбална потпора на возачкото седиште
 Греење на предни седишта
 Џеб за складирање на грбот од возачкото седиште
 Потпирач за рака од типот „санка“ во централната конзола 
 Отвори за вентилација за задните седишта (само за Touring Sports)
 Осветлување за задните седишта (само за Touring Sports)

(Дополнителна опрема над 

ниво COMFORT)
EXECUTIVE

 НОВО MC’23: Мултимедијален систем  Toyota Touch® 2 
со 10.5”  сензорски екран во боја  и контрола на аудио и 
вградените системи и 6 звучници

 Мултиинформациски дигитален 12.3” дисплеј во  
инструмент  таблата

 НОВО MC’23: Автоматски брисачи 
 Ел. управувани и преклопливи странични ретровизори со греење
 Светла  за магла
 Автоматски предни и задни електрични  стакла
 16” алуминиумски тркала и димензија на пневматиците 205/55R16 (5 

двојни краци)
 Централни капачиња  за алуминиумските тркала

ЕКСТЕРИЕР

ЕНТЕРИЕР – УДОБНОСТ  И  ЛУКСУЗ

АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ









Прикажаните фотографии се илустративни









ВНАТРЕШНИ ДИМЕНЗИИ И ВОЛУМЕН 

НА БАГАЖНИК
HATCHBACK TOURING  SPORTS TREK GR SPORT

Внатрешна ширина (mm) 1510 1510 1510 1510

Внатрешна висина (mm) 1155 1155 1155 1155

Должина на багажникот со подигнати седишта  
(mm)

1795 1860 1860
1795

Вкупна  ширина на багажникот (mm) 1395 1430 1430 1395

Вкупна  висина на багажникот (mm) 770/800* 850 850 770

Товарна зафатнина  (m3) 361/313* 596/581* 596/581* 361

Висина  на багажникот  до кората (mm) 520/350* 520 520 520

Радиус на вртење  (m) 10.2/10.6* 10.4/10.8 10.8*

НАДВОРЕШНИ ДИМЕНЗИИ HATCHBACK TOURING  
SPORTS TREK GR SPORT

Надворешна должина (mm) 4370 4650 4670 4379

Надворешна ширина 1790 1790 1805 1790

Надворешна  висина 1435 1435 1455 1435

Преден траг (mm) 1530 1530 1530 1530

Заден траг (mm) 1530 1530 1530 1530

Преден надвес (mm) 935 935 935 935

Заден надвес (mm) 795 1015 1015 804

Меѓуоскино растојание (mm) 2640 2700 2700 2640

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Бела (040) Не Без доплата

Црвена (3U5); Сребрена (1J6);  Бела 
бисерна  (089)

Бисерна 600 € (37,200,00 Ден)

Метална сива (1L0); Црна (209); Кафена 
(4W9); Бронзена (6X1), Темно Сина 

(8X8);Сина (8Y8) Динамично сива (1K6) –
само за GR SPORT

Металик 500 € (31,000,00 Ден)

Металик/  
Бисерна Доплата   за боја

БОИ





TOYOTA Авто Центар го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава.

Тоyота Авто Центар ДООЕЛ Скопје - Булевар 8-ми Септември број 21 1000 Скопје, Република Македонија Телефон 02/30 88 880 

e-mail: info@toyota.com.mk

Hatchback Hatchback GR SPORT

Зафатнина на моторот (cm3) 1798 1987 1987

Од на клипот (mm/mm) 80.5 x 88.3 80.5 x 97.62 80.5 x 97.62

Степен на компресија 13.0:1 14.0:1 14.0:1

Максимална моќност (hp/rpm) 97 / 5200 152 / 6000 152/6000

Макс. вртлив момент  (Hm при rpm) 142 / 3600 192 / 4400-5200 192 / 4400-5200

Макс. моќност  на хибр. систем  (к.с.) 140 196 196

Трансмисија e-CVT e-CVT e-CVT

Макс. брзина (km/h) 180 180 180

Забрзување 0-100 km/h (сек.) 9.1 7.4 7.4

Потрошувачка - комбинирано (l/100km) 4.5-4.9 5.3 5.2-5.6

Емисија  CO2 во комбиниран циклус (g/km) 102-112 119-121 118-127

Еколошка норма Euro 6 DG Euro 6 DG Euro 6 DG

Волумен на резервоарот (литри) 43 43 43

Макс. дозволена вкупна тежина (kg) 2570 2660 2660

Тежина на празно возило (кг) 1345-1380 1385-1485 1385-1485

Макс. дозволена тежина на приколка со сопирачки (kg) 750 750 750

Макс. дозволена тежина на приколка  без сопирачки (kg) 450 450 450

Предно потпирање MacPherson MacPherson MacPherson

Задно потпирање Двојни носачи Двојни носачи Двојни носачи

Предни сопирачки Дискови, вентилирани Дискови, вентилирани Дискови, вентилирани

Задни сопирачки Дискови Дискови Дискови

1.8 l Hybrid 140 к.с. | e-CVT* 2.0 l Hybrid 196 к.с. | e-CVT*


