НОВИОТ TOYOTA AVENSIS
Ниво на опрема

Тип на
автомобил

Седан

Executive

БЕНЗИН
1.8 Valvematic 147 к.с.6 M/T
Цена во
ЕВРА
24,990

ДИЗЕЛ

1.8 Valvematic 147 к.с.CVT 7 А/Т

2.0 D-4D 143 к.с.6 M/T

Цена во ДЕНАРИ

Цена во ЕВРА

Цена во ДЕНАРИ

Цена во ЕВРА

Цена во ДЕНАРИ

1,549,380

26,490

1,642,380

28,990

1,797,380

ГАРАНЦИЈА
6 години или 200,000 км (што настапи
Анти-корозивна гаранција: 12 години

Патна помош :
www.toyota.com.mk

Стандардна опрема

5 години (Макдонија) 5 години (Европа) -

2.900,00
3.900,00

TOYOTA Auto Center - Macedonia

Executive:
Анти блокирачки систем за кочење - ABS
Електронска распределба на силата на сопирање - EBD
Асистенција при сопирањето - BA
Систем за контрола на влечната сила - TRC
Систем за контрола на стабилноста на возилото - VSC+
Електричен, серво управувач,рачно регулиран по височина и длабочина
Предно воздушно перниче, возач и совозач
Странично воздушно перниче, возач и совозач
Воздушно перниче за колена, возач
Заштитни воздушни завеси, напред и назад
Прекинувач за исклучување на воздушно перниче, совозач
Потсетувачки звучен сигнал за сигурносен ремен, возач и совозач
Заштита за деца при отварање на задните врати
Седишта делумно обложени со алкантара (Светло сиви.Теракота можност на избор само кај ДИЗЕЛ)
Isofix држачи, надворешни задни седишта
Претензионери на сигурносни ремени напред и назад и надворешни седишта
Систем за заштита од кражба, имобилизатор
Централна брава со далечинска контрола и централно заклучување на врати од кај возач
Копче за далечинско отклучување на багажниот простор интегриран на клучот
Рачки на врати и надворешни ретровизори во боја на каросерија
Браници во боја на каросерија со абсорбција на силата при ударот
Предна решетка со хромирана рамка
Дневни светла DRL со LED технологија
Халогени предни светла со Follow me home функција
Мануелно регулирање на предните светла по височина
Повеке слојно стакло, ветробран и странични прозорци, термоизолациони
Патен компјутер (моментна и просечна потрошувачка, просечна брзина и досег)
16" алуминиумски тркала со 205/60 R16 и резервно тркало за привремена употреба
17" алуминиумски тркала со 215/55 R17 и рез. тркало за привремена употреба (kaj 2.0 дизел)

не

Пепел сива (1G3), Сребрена (1F7), Гранитно сива (1G6), Темна челик (1H2), Црна (209),
Темно сина (8T5), Платинесто бронзена (1G2)
да

Бисерно бела (070),
Tokio црвена (3T3)
-

-

500 ЕУР ( 31.000 Ден)
-

700 ЕУР ( 43.400 Ден)

Бои на каросерија

Бела (040)

Металик
Доплата за металик
Доплата за бисерна (перла) металик

Технички карактеристики
Мотор
Максимална моќност
Макс. вртежен момент
Трансмисија
Максимална брзина (км/ч)
Забрзување (0 - 100 км/ч)
Потр. - просек (л/100 км)
Емисија CO2 (комбиниран
Еколошка норма

Предни потпирачи за глава, рачно регулирани во 2 насоки
Задни потпирачи за глава, рачно регулирани
Позиција на предни сигурносни ремени, рачно регулирани по висина
Систем за осветлување при влегување
Електрично регулирачки прозорци - напред и назад
Централен и заден потпирач за рака
Задна делива клупа 60:40
Stop&Start систем за дизелските мотори
Toyota Touch (8 " дисплеј во боја чувствителен на допир ):
- Мултимедијален систем со 6 звучници (без CD), Bluetooth
- Задна камера за помош при паркирање
Темпомат
Сензор за дожд
Двозонски автоматски клима уред
Сензор за светло
Електрична лумбална поддршка на возачко седиште
Електрохроматски внатрешен ретровизор
Предни светла за магла
USB приклучок
Светлосен сигнал при итно сопирање
Мулти-информационен 4.2 " TFT дисплеј во боја
3D информации на инструменталната табла
Покажувач на надворешна температура и отворени врати
Контроли на управувачот за аудио системот и Bluetooth
Електрична рачна сопирачка
Кожен управувач и менувач
Автоматско заклучување на вратите при поаѓање
Задни стоп светла со LED технологија
Ретровизори во боја на каросерија,
електронски регулирани со преклопување, греени со вградени трепкачи

040

1G3

1F7

1H2

3T3

8T5

209

1G6

1G2

070

1.8 Valvematic Бензин 6 М/Т
1798
147
180/4000
6-степен мануелен
200
9.4
6
139
Euro 6

1.8 Valvematic Бензин 7А/Т
1798
147
180/4000
CVT 7 - степен автоматски
200
10.4
5.9
138
Euro 6

2.0 D-4D Дизел 6 М/Т
1995
143
320/1750-2250
6-степен мануелен
200
9.5
4.5
119
Euro 6

● За подетални технички информации ве молиме симнете го прирачникот за користење на возилото на следниот линк: http://www.toyota.com.mk/model/avensis-2015/
● 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 Факс 02/30 88 888 e-mail:
info@toyota.com.mk

