AURIS
БЕНЗИН
1.6 Valvematic
132 к.с.
6 МТ

Ниво на опрема

TERRA

Цена во ЕВРА

Цена во Денари

17.050

1.057.100
Важечки од 30.01.2019

ГАРАНЦИЈА
6 години или 200.000 Км (што настапи прво)
Анти-корозивна гаранција: 12 години

Патна помош:

5 години (Македонија) -

2.900,00 Ден

5 години (Европа) -

3.900,00 Ден

TOYOTA Auto Center - Macedonia

www.toyota.com.mk

Стандардна опрема
TERRA
● Антиблокирачки с-м за сопирање+ Електорнска распределба на силата на сопирање+ Систем
за помош при сопирање (ABS+EBD+BA)
● Систем за контрола на стабилноста на возилото (VSC)
● Систем за контрола на влечната сила (TRC)
●
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Предно воздушно перниче, возач и совозач
Странично воздушно перниче, возач и совозач
Заштитни воздушни завеси, напред и назад
Воздушно перниче за колена, возач
Електрични странични ретровизори со грејачи со вградени трепкачи, во боја на каросерија
Аудио контроли на управувачот
Радио-CD, MP3 подршка и USB влез со 4 звучници
Централна брава со далечинско управување
Електрика на предни прозори
LED дневни светла
Управувач регулиран по височина и длабочина
Систем за помош при тргнување на нагорнина (НАС)
Мулти-информационен дисплеј (борд комјутер)
Автоматска клима
Електричен серво управувач
Деливи (60:40) задни седишта
Гуми 195/65R15 со челични тркала
Би-халогени предни фарови ос функција "Follow me home"
Bluetooth
LED задни светла
Резервно тркало за привремена употреба 125/70/17

БОИ

Бела (040) Сина (8Q4)

Неметалик боја
Доплата за металик боја

Да
/

Сребрена (1F7) Сива металик(1G6) Црна (209) Сина (8Т5) Tokio црвена металик (3T3) Авангардно бронзена (4V8) Деним
сина (8U6) Бела перла (070)
Не
300 ЕУР ( 18.600,00 Ден) / 450 ЕУР (27.900,00 Ден) за Бела перла, Tokio црвена металик (3T3)

Технички
карактеристики
Мотор
Максимална моќност
Макс. вртежен момент
Трансмисија

1.6 Valvematic MT
1598
132 / 6400
160 / 4400
6-степен мануелен

Стоп/старт систем
Максимална брзина (км/ч)
Забрзување (0 - 100 км/ч)
Потрошувачка - комбинирана
Емисија CO2 (комбиниран
циклус)
Еколошка норма

не
200
10,0
5.9/6.1*
138/140*
Euro 6

* За верзијата TOURING SPORTS.

● 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

