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NOTA: Prețurile de listă reprezintă prețuri de vânzare recomandate. Prețurile în lei se vor calcula la cursul  BNR + 0,5% valabil 
în ziua plății. Prețurile afișate includ Pachetul legislativ obligatoriu (trusă medicală, triunghi reflectorizant, extinctor). Lista de 
dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Afișaj nedisponibil în limba româna.  
Toyota România își rezervă dreptul de a modifica prezenta listă de prețuri ca urmare a unor erori, modificări structurale sau în 
urma unor comunicări din partea producătorului, fără nicio informare prealabilă. Pentru a obține o ofertă de actualitate, este 
necesar să vă adresați unui consultant de vânzări Toyota. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 6 ani sau 200.000 km in 
funcite de primul termen atins. 
Un ghid conţinând date privind consumul de carburant și emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi 
obţinut gratuit în toate punctele de vânzare a acestora. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind 
nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. 
Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea planetei. 

TARIFE 

Motor Putere Versiune Cod Preț 
fără TVA 

Preț  
cu TVA 

2.8 D-4D 177 CP Active A/T – 5 locuri NOU 35CHCL0900 43,445 €  51,700 € 
2.8 D-4D 177 CP Executive M/T 35CGXL0900 44,958 € 53,500 € 
2.8 D-4D 177 CP Executive A/T 35CHXL0900 48,487 € 57,700 € 
2.8 D-4D 177 CP Luxury A/T 35CHVL0900 53,782 € 64,000 € 
2.8 D-4D 177 CP Luxury A/T AVS 35CHWL0900 56,639 € 67,400 € 
2.8 D-4D 177 CP Luxury A/T AVS - 5 locuri 35CHUL0900 55,798 € 66,400 € 

M/T – transmisie manuală           A/T – transmisie automată 

DATE TEHNICE 
Motor/Transmisie/Versiune 2.8 D-4D 
Cilindree (CC) 2755 
Putere maximă (kw(CP)/rpm) 130 (177)/3400 
Cuplu maxim (Nm/rpm) 420/1,400-2,600 450/1,600-2,400 
Transmisie (Manual/Automat) 6 M/T 6 A/T 
Tracțiune (tip) 4x4 
Viteză maximă (km/h) 175 
Accelerație 0-100 km/h (sec) 12,1 12,7 
Combustibil diesel 
Consum urban NEDC corelat (L/100km) 8,6 9,4-9,5 
Consum extraurban NEDC corelat 
(L/100km) 

6,9 7,0-7,2 

Consum mixt NEDC corelat (L/100km) 7,5  7,8-8,0 
Emisii CO2 mixt NEDC corelat (g/km) 198 – 207 – 212 - 247 
Normă de poluare EURO 6 
Capacitate rezervor (litri) 87 
Capacitate maximă de tractare (kg) 3000 
Dimensiuni (L x l x h) (mm) 4840x1855x1845 
Dimensiuni portbagaj (litri - max) 970 
Gardă la sol (mm) 215 
Ampatament (mm) 2790 
Unghi de atac (grade) 31 
Unghi de degajare (grade) 25 
Unghi de rampă (grade) 22 
Rampă maximă abordabilă (grade) 42 
Unghi maxim de înclinare laterală (grade) 42 
Adâncimea maximă a vadului (mm) 700 

NOTA: Valori în curs de omologare. Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de 
randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan și de alți factori care nu sunt de natură tehnică. 
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DOTĂRI  

EXTERIOR Active Executive Luxury Luxury AVS 
Jante din aliaj 17" cu anvelope dimensiunea 265/65 R17     
Jante din aliaj 19" cu anvelope dimensiunea 
265/55R19      

Trepte laterale negre     
Trepte laterale argintii, cu iluminare     
Apărătoare noroi la roți     
Bare longitudinale acoperiș     
Faruri LED cu spălătoare     
Lumini de zi cu tehnologie LED     
Proiectoare ceață LED     
Stopuri LED     
Lampi ceață spate     
Lumini de curtoazie oglinzi exterioare (LED)      
Geamuri laterale spate și lunetă cu tentă verde     
Geamuri spate fumurii     
Oglinzi retrovizoare în culoarea caroseriei, cu 
semnalizator inclus     

Oglinzi retrovizoare reglabile electric,  încălzite și 
rabatabile electric     

Oglinzi retrovizoare ajustabile automat pentru 
marșarier      

Senzor pentru aprinderea automată a farurilor     
Ștergătoare parbriz, cu temporizator     
Ștergătoare cu senzor de ploaie     
Duze spălare parbriz încalzite      
Deschidere lunetă     
Ștergător lunetă integrat în eleron     
Sistem de avertizare a presiunii în pneuri, cu 
localizare (TPMS)      

Antenă în formă de aripioară dorsală rechin     
Grilă radiator crom     
Grila radiator crom, vopsită     
Rame geamuri crom     
Volan și schimbător de viteze îmbracate în piele     
Volan cu reglaj manual pe înalțime și adâncime     
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EXTERIOR Active Executive Luxury Luxury AVS 
Volan încălzit și reglabil electric     
     

 

INTERIOR Active Executive Luxury Luxury AVS 
Volan cu inserție asemănătoare cu lemnul (culoare 
deschisă pentru interior Beige / lemn de culoare închisă 
pentru interior Negru) 

    

Sistem  "Follow me home"     
Indicatoare bord tip OPTITRON     
Tapițerie textilă premium     
Tapițerie din piele     
Caroserie cu 7 locuri (cu exceptia Active / Luxury AVS  - 5 
locuri)     

Banchetă spate, randul 2, culisabilă, rabatabilă 
fracționat 60:40     

Banchetă spate, randul 3, culisabilă, rabatabilă 
fracționat 50:50  (indisponibil pentru varianta în  5 
locuri) 

    

Banchetă spate, rândul 3, fracționabilă 50:50, cu reglare 
electrică (indisponibil pentru varianta în 5 locuri)     

Sistem Toyota Touch 2: Radio CD & MP3 cu 9 boxe, 
USB, Bluetooth și touch screen de 8"     

Sistem audio JBL cu  14 boxe     
Toyota Touch 2 with Go (sistem de navigație** cu 
servicii web integrate)     

Sistem entertainment cu telecomandă cu monitor de 
9" pentru locurile din spate     

Comutator Multi Info pe volan     
Cruise Control     
Sistem Smart Entry & Start     
Aer condiționat dual cu reglare automată     
Aer condiționat tri-zonă cu reglare automată, pentru 
șofer + pasager față + 2-lea rând de scaune     

Panou comandă climatizare locuri spate - al 2-lea rând     
Pre-încălzitor  (facilitează încălzirea rapidă a 
habitaclului)     

Geamuri cu acționare electrică portiere față și spate     
Lunetă cu deschidere separată, cu dezaburire și 
ștergător     

Sistem electric de încălzire pentru parbriz      
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INTERIOR Active Executive Luxury Luxury AVS 
Oglindă interioară electrocromatică     
Panou de instrumente cu inserție asemănătoare cu 
lemnul (culoare deschisă pentru interior Beige / lemn de 
culoare închisă pentru interior Negru) 

    

Consolă centrală cu inserție de piele     
Cotieră centrală față, cu funcția de refrigerare     
Scaun șofer și pasager încălzite     
Al doilea rând de scaune cu încălzire     
Scaun șofer și pasager reglabile electric (șofer- 8 
poziții, pasager- 4 poziții)     

Scaun șofer cu suport lombar electric     
Scaun șofer și pasager cu ventilație      
Funcția de memorare poziții scaun și volan șofer     
Selectare moduri deplasare (3 moduri - Normal / Eco 
/ Sport S)  (doar A/T)      

Selectare moduri deplasare (5 moduri - Normal / Eco 
/ Comfort / Sport S / Sport S+)      

Șină organizare bagaje     
Trapa acționată electric     
 
 

SIGURANȚĂ & SECURITATE Active Executive Luxury Luxury AVS 
Airbag-uri frontale șofer și pasager     
Airbag-uri laterale șofer și pasager     
Airbag-uri cortină (inclusiv rândul 3)     
Airbag genunchi șofer     
Bare de protecție în ușile laterale     
ABS Multi Teren + EBD + BA     
Tetiere față active     
Centuri siguranță în 3 puncte, cu sistem de 
pretensionare și reglabile în înălțime     

Centuri siguranță în 3 puncte  (ultimul rând)     
Închidere centralizată cu telecomandă     
Toyota Safety Sense (doar A/T):  

- Sistem de siguranță Pre-Impact (PCS) cu detecția 
pietonilor                                                                                                                                           
- Cruise Control adaptiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Sistem de avertizare la părăsirea benzii (LDA - doar 
alertă) 
- Sistem de asistență pentru marcaje rutiere (RSA) 
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SIGURANȚĂ & SECURITATE Active Executive Luxury Luxury AVS 
- Sistem de comutare automată între faza lungă și faza 
scurtă (AHB) 

Sistem de monitorizare a unghiului mort - BSM     
Sistem de avertizare a traficului din spatele mașinii      
Camera video marșarier     
Senzori parcare față și spate     
Panoramic View Monitor (PVM): asistență la parcare 
cu vedere panoramică (4 camere)      

Multi Terrain Monitor - asistență pentru vizibilitate 
în off-road, cu  vizibilitate sub mașină     

Sistem de monitorizare poziție roți față     
Sistem  off-road: Crawl Control     
Sistem off-road:  Multi Terrain Select (MTS) cu selecție 
moduri: Rock / Rock & Dirt/ Mogul / Loose rock / Mud & 
Sand 

    

Sistemul de Control al Stabilităţii (VSC)     
Controlul Activ al Tracţiunii (A-TRC)     
Sistem de control al stabilității la tractare (TSC)     
Directie hidraulică asistată variabil (VFC)     
Suspensie variabilă adaptivă (AVS)     
Sistem asistenţă la pornire din rampă  (HAC) (doar A/T)     
Sistem asistenţă la coborare în pantă (DAC) (doar A/T)     
Diferențial spate blocabil (doar A/T) - activare manuală     
Diferențial central blocabil - activare manuală     
Diferențial spate blocabil  Torsen LSD - activare 
automată     

Suspensie dinamică Kinetic (KDSS) (doar A/T)     
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CULORI ȘI TAPIȚERII 

Culoare exterioară Cod Preț cu TVA Active Executive Luxury 
Alb 040 0 €    
Alb perlat** 070 499 €    
Argintiu* 1F7 499 €    
Gri inchis* 1G3 499 €    
Negru  202 0 €    
Negru metalizat* 218 499 €    
Maron inchis perlat** 4X4 499 €    
Beige Avant Garde*  4V8 499 €    
Rosu Barcelona* 3R3 499 €    
Albastru inchis*  221 499 €    

   * culoare metalizată 
** culoare perlată 

 
 
Interior - Tapițerie Active Executive Luxury 
Negru    
Beige    
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ACCESORII LA PRETURI SPECIALE (Preturi in RON) 

Tip Oferta Descriere accesoriu Cod accesoriu 
Timp 

montaj 
(ore) 

Pret 
lista 
(fara 
TVA) 

Pret 
Oferta 

(fara 
TVA) 

Pret 
Oferta 

(cu 
TVA) 

Pret special Tava portbagaj, pentru portbagaj 
fara sine, 7 st PZ434-J2306-PJ 0.1 321 273 324 

Pret special Tava portbagaj, pentru portbagaj 
fara sine, 5 st PZ434-J2305-PJ 0.1 321 273 324 

Pret special Tava portbagaj, pentru portbagaj cu 
sine, 7 st PZ434-J2304-PJ 0.1 321 273 324 

Pret special Set covorase cauciuc PZ49K-J1354-RJ 0.2 290 246 293 
Pret special Carlig de tractare fix PZ401-J0552-00 1.9 1352 1149 1368 
Pret special Cabalj electric 13 pini PZ457-J9566-A0 2.1 973 827 985 
Pret special Toyota Protect caroserie PZ41A-BP001-80 2.4 647 517 616 
Pret special Suport bicicleta PZ4AP-DE940-A0 0.3 1315 1118 1330 
Pret special Plasa verticala de portbagaj PZ416-X0340-ZA 0.1 198 168 200 

Pret special Cutie plafon pentru bagaje Thule 
Pacific 200 PW308-00000 0.2 2071 1760 2095 

Pachet Style 
exterior 

Ornament inferior bara spate 
Deflectoare vant 

Ornament teava esapament 
Ornamente laterale 

PZ415-J0490-ZB 
PW162-60001 

PZ467-N0490-00 
PZ415-J2851-00 

1.8 3584 3046 3625 

Pachet jante 
aliaj Jante aliaj 18" Pinnacle black PZ49P-J0670-ZB* 1.4 5623 4780 5688 

Pachet 
Protection 

Film protectie maner usa 
Ornamente iluminate pentru praguri 

PZ438-B0182-00 
08266-60870-C0 1.3 2516 2017 2400 

Pachet 
Transport 

Bare transversale 
Suport ski/snowboard 

Suport bicicleta MID 

PZ403-J0622-00 
PZ403-00630-00 
PZ403-00631-00 

0.6 1804 1534 1825 

*Se comanda 4 
      


