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Zapamiętane samochody

SkahG-BgZ

SELECTION HYBRID (100 KM) E-CVT hybryda 5-drzwiowy

Model

SELECTION HYBRID (100 KM) E-CVT
hybryda 5-drzwiowy

Kolory zewnętrzne

2PP Nebula Blue z dachem Black Star

Tapicerki

Tapicerka materiałowa w kolorze
czarnym z elementami
kolorystycznymi Selection Sapphire

Wyposażenie
dodatkowe

Tylne czujniki parkowania

1 500 zł

System multimedialny Toyota Touch 2
with Go (nawigacja)

2 500 zł

Pakiety

Pakiet Smart
System „Inteligentny kluczyk”
Czujnik zmierzchu (automatyczne
światła)
Elektrochromatyczne lusterko
wewnętrzne

2 500 zł

Cena ostateczna

od 75 900 zł

od 82 400 zł

622 zł
/miesięcznie

622 zł
/miesięcznie

Kalkulacja Leasingu SMARTPLAN wykonana przy następujących założeniach: okres umowy
36 miesięcy, opłata wstępna 20 100,00 zł netto. Łączny limit przebiegu do 60 000 kilometrów (w
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przypadku modeli Aygo i Yaris do 45.000 kilometrów) w trakcie trwania umowy. Rata nie obejmuje
kosztów rejestracji pojazdu. W związku z korzystaniem z Leasingu SMARTPLAN pobierane są opłaty
przewidziane w Tabeli Opłat i Prowizji Toyota Leasing. Szczegóły Leasingu SMARTPLAN i ostateczne
warunki ﬁnansowania są dostępne u Dilerów Toyoty. Wysokość raty miesięcznej w Leasingu
SMARTPLAN jest średnio o 60% niższa niż wysokość raty miesięcznej w Standard Leasingu
oferowanym przez Toyota Leasing na okres 3-4 lat. Przyznanie leasingu jest uzależnione od
pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego leasingobiorcy przez Toyota Leasing.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie
informacyjny.

* Podana cena nie zawiera kosztów montażu wybranych akcesoriów (nie dotyczy pakietów
akcesoryjnych w modelu Aygo). Sprawdź ceny u dilera. Wydrukowano 2017-08-04:

Dane techniczne
Zużycie paliwa

Cykl mieszany (l/100 km, wartość minimalna)

3.3

Miasto (l/100km, wartość minimalna)

3.1

Poza miastem (l/100km, wartość minimalna)

3.3

Zalecane paliwo

Silnik

95 bezołowiowa

Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km, wartość minimalna)

75

Pojemność zbiornika paliwa (l)

36

Mechanizm zaworów
System wtrysku paliwa

16-zaworowy DOHC
elektroniczny wtrysk paliwa

Pojemność skokowa (cm3)

1497

Średnica x skok (mm x mm)

75,0 x 84,7

Maksymalna moc (kW/obr./min)
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)
Moc maksymalna (KM)

55/4800
111/3600-4400
100

Moc maksymalna silnika spalinowego (KM)

75

Łączna moc układu hybrydowego KM (kW)

100 (74)
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Spełniana norma europejskiego standardu emisji spalin

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h)

165

0-100 km/h (sek)

12.0

Współczynnik oporu powietrza (Cx)

Zawieszenie

Hamulce

Euro 6 W

Zawieszenie przód

0.287

kolumny MacPhersona

Zawieszenie tył

belka skrętna

Hamulce przód

tarczowe wentylowane

Hamulce tył

tarczowe

Koła i opony

Rozmiar opon

195/50 R16

Ładowność

Liczba miejsc

5

Pojemność bagażnika (litry)

Wymiary i masy

Masa własna (kg)

286

1085/1095

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

1565

Długość całkowita

3945

Szerokość całkowita (mm)

1695

Wysokość całkowita (mm)

1510

Rozstaw osi (mm)

2510

Rozstaw kół przód (mm)

1495

Rozstaw kół tył (mm)

1470

Specyﬁkacja
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Specyﬁkacja
1510 mm

2510 mm

1470 mm

1495 mm

3945 mm

1695 mm

1695 mm

Pakiety
Pakiet Smart

2 500 zł

System „Inteligentny
kluczyk”
Czujnik zmierzchu
(automatyczne światła)
Elektrochromatyczne
lusterko wewnętrzne

Wygląd zewnętrzny
Styl

Dach w kolorze Black Star
Lakierowany przedni grill
Lakierowany przedni grill w kształcie plastra miodu
Chromowane wstawki w przednich lampach przeciwmgielnych
Przednie listwy LED
Lakierowany przedni zderzak
Przedni spojler
Tylne listwy LED
Lakierowany tylny zderzak
Tylny spojler
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Lakierowane listwy boczne w kolorze Piano Black
Lakierowane klamki
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym metalik
Lakierowane lusterka zewnętrzne
Wykończenie czarnego słupka środkowego
Antena krótka

Opony i felgi

Koła 195/50 R16, felgi aluminiowe czarne polerowane

Komfort

System „Follow me home”
Czujnik deszczu (automatyczne wycieraczki)
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
Podgrzewane lusterka zewnętrzne
Centralny zamek sterowany zdalnie

Ochrona

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)
ABS + EBD + BA
Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)
Tylne światła pozycyjne oraz stopu typu LED
Projektorowe światła główne
Automatyczne światła drogowe (AHB)
Tylne światła zespolone typu LED
Lampy przeciwmgielne
Światła do jazdy dziennej typu LED
Kierunkowskazy w lusterkach
Tempomat
Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)
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Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)
System stabilizacji toru jazdy (VSC)
Kontrola trakcji (TRC)
System wspomagający pokonywanie podjazdu (HAC)
System monitorowania ciśnienia w oponach
Kamera cofania
Immobilizer

Wygląd wewnętrzny
Multimedia

7” ekran systemu multimedialnego
System multimedialny Toyota Touch 2
6 głośników
Gniazdo USB
System Bluetooth

Bezpieczeństwo

Elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego komputera i złącza
diagnostycznego

Styl

Elementy stylizacyjne deski rozdzielczej i kierownicy w unikatowym kolorze
dedykowanym dla wersji Selection
Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów
Górna część deski rozdzielczej w kolorze czarnym
3-ramienna kierownica wykończona skórą, częściowo perforowana
Czarna konsola środkowa
Satynowa chromowana obramowanie wskaźnika przepływu energii w układzie
hybrydowym
Centralny wlot powietrza w kolorze czarnym
Satynowa chromowana wstawka na centralnym wlocie powietrza
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Boczne wloty powietrza w kolorze czarnym
Chromowana wstawka na bocznych wlotach powietrza
Obramowania bocznych wlotów powietrza w kolorze czarnym
Skórzany hamulec ręczny
Satynowy chromowany przycisk na hamulcu ręcznym
Miękkie w dotyku wykończenie drzwi przednich
Materiałowe podłokietniki w drzwiach przednich
Ciemna podsuﬁtka

Komfort

Komputer pokładowy
Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera
Kierownica regulowana w pionie i poziomie
Kierownica wielofunkcyjna
Uruchamianie samochodu przyciskiem
Analogowy prędkościomierz
Obsługa tempomatu za pomocą przycisków na kierownicy
Obsługa układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu za pomocą
przycisków na dolnej części deski rozdzielczej kierowcy
Sterowanie systemem audio na kierownicy
Sterowanie ekranem systemu multimedialnego za pomocą przycisków na kierownicy
Wspomaganie kierownicy
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa
Filtr kabinowy
Regulacja wysokości fotela kierowcy
Tylny podłokietnik w drzwiach przednich
Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40
Elektrycznie regulowane szyby przednie
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Elektrycznie regulowane szyby tylne
Funkcja automatycznego podnoszenia i opuszczania szyby wyłącznie po stronie
kierowcy
Oświetlenie wewnętrzne z przodu
Przednie oświetlenie nad fotelem kierowcy i pasażera
Podświetlenie bagażnika
Przednie uchwyty górne
Tylne uchwyty górne
Podświetlenie na osłonie przeciwsłonecznej kierowcy
Podświetlenie na osłonie przeciwsłonecznej pasażera
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej dla kierowcy
Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej dla pasażera
Gniazdo 12 V z przodu
Kolorowy wyświetlacz TFT 4,2" między zegarami
Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci
Wskaźnik przepływu energii w układzie hybrydowym
Przełącznik trybu EV

Schowki i przestrzeń
bagażowa

Schowek jednokomorowy
Kieszenie w przednich drzwiach
Kieszenie w tylnych drzwiach
Przednie uchwyty na napoje
Tylny uchwyt na napoje
Tylny wieszak na ubrania (1)
Kieszeń w oparciu przedniego fotela pasażera
Twarda pokrywa przestrzeni bagażowej
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Sygnalizacja niezapiętych pasów z przodu
Sygnalizacja niezapiętych pasów z tyłu
Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami siły naciągu
7 poduszek powietrznych: przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy,
kurtyny boczne
ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach
Fotele przednie kierowcy i pasażera z systemem ochrony kręgosłupa (WIL)
Aktywne zagłówki

Aplikacja Konﬁgurator Toyoty zawiera dane i ceny aut i wyposażenia Toyoty. Dołożyliśmy wszelkich starań,
aby informacje zawarte w aplikacji były jak najbardziej aktualne i pozbawione błędów. Jednakowoż, specyﬁkacje
modeli i ceny mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, dlatego Toyota nie udziela żadnej
gwarancji na aktualność i dostępność specyﬁkacji oraz cen w Konﬁguratorze, a także na dostępność konkretnych
modeli aut w krajach, w których Konﬁgurator jest dostępny. Dodatkowo, zdjęcia i ilustracje produktów mogą
zawierać elementy wyposażenia dodatkowego, które nie jest dostępne w standardowej wersji auta. Aby uzyskać
najbardziej aktualne informacje dotyczące cen i specyﬁkacji należy skontaktować się z Dilerem Toyoty. Wszystkie
zamówienia modeli u Sprzedawców są regulowane przez przepisy sprzedaży konsumenckiej.
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