


Евра Денари Евра Денари

21.990 € 1.363.380,00 ден / /

24.990 € 1,549,380,00 ден 26.690 € 1,654,780,00 ден

/ / 29.690 € 1,840,780,00 ден

1.5 TNGA 6 М/Т | 123 к.с. 1.5 TNGA CVT | 123 к.с.
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 Двостепени воздушни перничиња за возачот и совозачот (со можност за 
исклучување на последното) 

 Воздушно перниче за колената на возачот
 Странични воздушни перничиња за предните седишта
 Странични воздушни завеси за предните и задните седишта
 Ремени со автоматски презатегачи, контрола на силата на затегање и 

прилагодување на висината (за предните седишта)
 Ремени со три точки за задните седишта 
 Предни седишта кои го намалуваат степенот на повреди од удар од 

назад
 Isofix систем за прицврстување на детски седишта
 Клима уред 
 Потпирачи за глава што се прилагодуваат во висина на сите седишта
 Предни и задни електрични прозорци
 Електричен серво волан со прилагодување по висина и длабочина 

(телескопски)
 Интелигентен приспособлив Cruise control
 Делливи 60:40 задни седишта
 Имобилајзер
 12V приклучок во централната конзола 

 Мултимедијален cистем Toyota Touch 2 со 8” екран осетлив на допир и 6 
звучници 

 Смартфон интеграција со Android Auto и Apple CarPlay

 DAB (Digital Audio Broadcast) – дигитално радио
 Bluetooth® поврзување на мобилни телефони за Handsfree разговор 
 Контролирање на аудио системот од воланот
 1 USB приклучок на централната конзола
 4,2 TFT мутли-инфо дисплеј

 Систем за спречување на блокада на сопирачки со
електронска распределба на силата на сопирање и 
зајакнување на сопирањето (ABS+EBD+BA)

 Систем за помош при старт на нагорнини (HAC)
 Систем за стабилност при управување (VSC)
 Систем за предупредување за низок притисок во 

пневматиците
 Далечинско централно заклучување
 Греење на задното стакло
 Електрично прилагодување и греење на надворешни 

ретровизори
 Трепкачи интегрирани во надворешните ретровизори
 Предни (вентилирани) и задни диск сопирачки
 LED дневни светла, LED задни светла 
 Пулсирачки задни стоп светла при нагло сопирање
 Предни автоматски халогени фарови со функција "Follow me 

home" 
 Антена на кровот во облик на перка од ајкула
 15” челични бандаши со пневматици 195/65R15

НИВОА НА ОПРЕМА

COMFORT

ЕНТЕРИЕР - КОМФОРТ И ЛУКС

ЕКСТЕРИЕР АУДИО, КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ

Мултимедијален cистем 
Toyota Touch 2 со 8” екран 
осетлив на допир со 
смартфон интеграција од 
ниво Comfort 



Безбедноста не е опција. Таа е стандард!

Pre-Collision System - нов 
систем за препознавање на 

судир

Lane Departure Alert - помош 
при ненамерно напуштање на 

патна лента

Intelligent Adaptive Cruise 
Control

- нов радарски темпомат

Automatic High Beam -
автоматска промена на 

долги/средни светла



 LED светла за магла 
 Алуминиумски бандаши 16” и пневматици 205/55/R16 

 7” TFT мутли-инфо дисплеј во инструмент табла 

 Задна камера за помош при паркирање со визуелизација на 8" 
дисплеј

 Електрична рачна сопирачка
 Автоматски бришачи
 Дигитален брзинометар
 Електрохроматски внатрешен ретровизор
 Рачка од менувач обложена во кожа и украсена со хром декор
 Автоматски двозонски клима уред и вентилациски отвори за задните 

седишта 
 Хромирани прстени на таблата со инструменти и вентилациските отвори 
 Лумбарна поддршка кај возачкото седиште со електрично 

прилагодување
 Греење на предните седишта 
 Штитник од сонце кај возач и совозач со интегрирани осветлени 

огледала 
 Кожен волан
 Потпирач за раце со држачи за чашки 

LED  
КОМБИНИРАНИ  
ЗАДНИ СВЕТЛА

ЗАТЕМНЕТИ ЗАДНИ 
СТАКЛА

LED ПРЕДНИ
ДНЕВНИ СВЕТЛА 

LED ПРЕДНИ СВЕТЛА И LED 
ТРЕПКАЧИ НА 
АВТОМОБИЛОТ 

АВТОМАТСКО СОБИРАЊЕ НА 
СТРАНИЧНИТЕ РЕТРОВИЗОРИ 

СИСТЕМ ЗА БЕСКОНТАКТНО 
ОТКЛУЧУВАЊЕ И ПАЛЕЊЕ НА 
АВТОМОБИЛОТ- SMART ENTRY & 
START

(Дополнителна опрема
над нивоCOMFORT)

EXECUTIVE

ЕНТЕРИЕР - КОМФОРТ И ЛУКС

ЕКСТЕРИЕР

АУДИО, КОМУНИКАЦИ И ИНФОРМАЦИИ

17” АЛУМИНИУМСКИ
БАНДАШИ и 
ПНЕВМАТИЦИ
225/45 R17 



НОВО
Безжично полнење на смартфон
Нов мултимедијален cистем Toyota Touch 2 со 8” екран осетлив на допир и 6 звучници (MM21) – HD резолуција, 
безжично поврзување со Apple CarPlay и со кабел за Andoid Auto, Smart поврзани услуги (претплата за 4 години, која е 
вклучена во цената на автомобилот)

(Дополнителна опрема над ниво EXECUTIVE)



ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА ПО ИЗБОР 

Штитник за врати  
PT936-02200

Модул за навигација PW65000044/ Монтажен 
комплет за навигација PW65202001

Гумени патосници за 
купето  PW210-02006

АКСЕСОАРИ

72 €1491 €/183 €187 €

Заштитник на задниот 
браник PW178-02014

Гумена подлога за 
багажник PW241-02010

64 €

Хромиран заден спојлер 
PW405-02004-01

133 €

Кровни носачи PW301-
02001

311 €

157 €

Задни сензори за паркирање 

Основен модул PW50102121/

Комплет од 2 сензори PW50100700XX

440 €

50 €

Сигурносни 
навртки 
PW456-00013

*Цените изразени во € (евра) се од информативен карактер. 1 € = 62 Ден.



ТЕХНИЧКИ 
КАРАКТЕРИСТИКИ

1.5 TNGA M/T 1.5 TNGA CVT

Зафатнина на моторот (см3) 1490 1490

Димензија на клипот (мм/мм) 80,5х97.6 80,5х97.6

Степен на компресија 13.9:1 13.9:1

Максимална моќност (к.с/вртежи во мин) 123/6600 123/6600

Максимален вртежен момент (Hm при вртежи во мин) 150/4800 150/4800

Максимална моќност на хибр. систем (к.с.) - -

Трансмисија 6 М/Т CVT

Максимална брзина (км/ч) 190 190

Забрзување 0-100 км/ч (секунди) 11,6 11,5

Потрошувачка - комбинирана (л/100км) 5.7-6.0 6.0-6.4

Емисии CO2 комбинирано (гр/км) 128-136 135-144

Еколошка норма Euro 6 AG Euro 6 AG

Капацитет на резервоарот (литри) 50 50

Максимална дозволена вкупна тежина (кг) 3075 3130

Тежина на празен автомобил (кг) 1310-1425 1185-1380

Максимална дозволена тежина на приколка со сопирачки (кг) 1300 1300

Максимална дозволена тежина на приколката без сопирачки (кг) 450 450

Потпирање, напред Макферсон Макферсон

Потпирање, назад Двојни носачи Двојни носачи

Предни сопирачки вентилирани дискови вентилирани дискови

Задни сопирачки дискови дискови
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1K3* 6X1* 
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*металик- 500 € ( 31.000, 00 ден)

§бисеренa/ перла- 600 € (37.200, 00 ден)
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1780 мм
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Димензии


