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HYBRID TOURING SPORTS
НИВO НА
ОПРЕМА

БАГАЖЕН ПРОСТОР

ЦЕНА ВО ЕВРА

ЦЕНА ВО ДЕНАРИ

AURIS HYBRID

Light

360 литри

20,490

1,270,380

AURIS HYBRID

Fancy

360 литри

21,990

1,363,380

AURIS HYBRID

Chic

360 литри

23,990

1,487,380

AURIS HYBRID TOURING SPORTS

Fancy

530 литри

22,490

1,394,380

AURIS HYBRID TOURING SPORTS

Chic

530 литри

24,490

1,518,380

МОДЕЛ

ГАРАНЦИЈА
6 години или 200.000 км на хибриден погон, 5 години/100.000 км на батерија

Патна помош:

Анти-корозивна гаранција: 12 години

5 години (Македонија) -

2.900,00 Ден

5 години (Европа) -

3.900,00 Ден

10 години бесплатна грижа за хибридната батерија (само кај хибрид)

СТАНДАРДНА ОПРЕМА

Ниво Fancy

Ниво Light
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Повеќе од Light:

Анти-блокирачки с-м за сопирање+Електронска распределба на
силата на сопирање + С-м за помош при сопирање (ABS+EBD+ВА)
Систем за контрола на стабилноста на возилото (VSC)
Систем за контрола на влечната сила (TRC)

● Задна камера за помош при паркирање
● Мултимедијален систем Toyota Touch 2 со 7.0" екран на допир за

Систем за помош при тргнување на нагорнина (HAC)
Предно воздушно перниче, возач и совозач
Странично воздушно перниче, возач и совозач
Заштитни воздушни завеси, напред и назад
Воздушно перниче за колена, возач
Електричен серво управувач
Автоматска клима
Електрика на предни прозори
Електрични странични ретровизори со грејачи со вградени трепкачи
Радио-CD со 4 звучници
USB приклучок
Bluetooth
Микрофон за гласовно распознавање
Мулти-информационен дисплеј: монитор на хибридниот с-м, просечна
потрошувачка на гориво, просечна брзина, часовник, надворешна
температура
● 15" алуминиумски тркала со гуми 195/65R15
● Управувач регулиран по височина и длабочина
● Предни светла со функција Follow me home
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управување на аудио системот; борд комјутерот; дисплеј на камерата
за помош при паркирање
Темпомат
16" алуминиумски тркала со гуми 205/55R16
Предни светла за магла
Кожен управувач
Електрика на задни прозори
Грејачи на предните седишта
Електрична лумбална подршка на возачко седиште
Два дополнителни звучници
Мануелно висинско регулирање на совозачкото седиште
Поинаков дезен на текстилни седишта
Сервисен клуч, дигалка и резервна гума со димензија 125/70d17
Светло во штитниците од сонце на предните седишта
Заден потпирач за раце
Кровни шини и преградна мрежа помеѓу кабината и багажниот
простор /само за Touring Sports /

Ниво Chic

Повеќе од Fancy:
Двозонска автоматска клима
Функција на собирање на страничните надворешни ретровизори
Електрохроматски внатрешен ретровизор
Сензор за дожд

LED дневни светла
Пепелник; држачи за чаши напред и позади
Управувач регулиран по височина и длабочина
Централна брава со далечинско и безконтактен систем за стартување
на моторот
● Браници, странични ретровизори и рачки на вратите во боја на каросерија
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● Систем за надзор на притисокот во гумите Тyre Inflation Pressure Warning
● Мануелно вертикално регулрирање на возачкото седиште во две насоки
● Џебови на задната страна на предните седишта

● Предни и задни паркинг сензори со интелигентен самонасочувачки
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● Пакетот е опремен со Tyre Repair Kit и е без резервна гума, сервисен
клуч и дигалка

● Isofix систем за прицврстување на детско седиште
● Имобилизатор

Сензор за светло
Безконтактен систем за влегување во возилото (активен за
возачката,совозачката врата & багажникот)
систем за паркирање (SIPA)

● Различен дезен на текстилен тапацир
● 17" алуминиумски тркала со гуми 225/45R17
● Затемнети стакла
Toyota Auto Center Macedonia

www.toyota.com.mk
Бои
Доплата за боја
Доплата за металик
Доплата за боја-Бела перла (070) Црвена(3T3)

Технички карактеристики
Максимална брзина (км/ч)
Забрзување од 0 до 100 км/ч (сек)
Потрошувачка - комбинирано (л/100км)
Комбинирана CO2 емисија (г/км)
Капацитет на багажен простор (л)

Бела (040)

Сребрена (1F7) Сива металик(1G6) Темно сива (1Н2) Црна (209) Сина (8Т5) Tokio црвена металик (3T3)
Авангардно бронзена (4V8) Деним сина (8U6) Бела перла (070)

250 ЕУР ( 15.500,00 Ден)
/
/

/
300 ЕУР (18.60,00 Ден)
400 ЕУР (24.800.00 Ден)
Комплетно хибридно придвижување HSD со 1.8 бензиски VVT-i мотор
180 /175*
10.9 / 11.2*
3.6
82**/83*
360 /530*

*За Touring Sports верзијата

** За 15" тркала

Важност од: 15.06.2015

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

