FINAL EDITION

ZĽAVA NA VOZIDLO VO VÝŠKE 3 600 €

CENY (EUR vr. DPH)

Platnosť cenníka od 7. apríla 2019

AURIS FINAL EDITION 1,6 Valvematic (132 k) 6 M/T
Štandardná cena

Akciová cena

HATCHBACK (5‑DV.)

18 890 €

15 290 €

TOURING SPORTS (KOMBI)

19 790 €

16 190 €

Príplatok za lak karosérie:
Lak karosérie 040 Biela – čistá 120 €

Metalický lak karosérie

520 €

ZĽAVA
3 600 €

Špeciálny lak karosérie 	

780 €

Spoznajte akciovú ponuku
Pre Vás
ZĽAVA AŽ
3 600 €
Podrobné informácie získate u autorizovaného predajcu Toyota alebo na www.toyota.sk

Voliteľná výbava

Final Edition
22 €

Povinná výbava (súprava obsahuje lekárničku, výstražný trojuholník, reflexnú vestu a ťažné lano)
Toyota Touch® 2 s navigáciou Go

660 €

Ťažné zariadenie – Hatchback – 7 pólová elektroinštalácia (vrátane inštalácie)

650 €

Ťažné zariadenie – Hatchback – 13 pólová elektroinštalácia (vrátane inštalácie)

680 €

Ťažné zariadenie – Touring Sports – 7 pólová elektroinštalácia (vrátane inštalácie)

680 €

Ťažné zariadenie – Touring Sports – 13 pólová elektroinštalácia (vrátane inštalácie)

710 €

Predĺžená záruka
Záruka

Obsah

Cena

Voliteľná predĺžená záruka
TOYOTA EXTRACARE 3+2/160 000 km

Predĺžená záruka na 5 rokov od dátumu prevzatia alebo do najazdenia 160 000 km
a asistenčné služby na 5 rokov bez obmedzenia najazdených kilometrov

399 €*

* Cena už po 17 % zľave, platí pri kúpe s novým vozidlom alebo pri dokúpení počas prvých šiestich mesiacov od prevzatia vozidla

Toyota Safety Sense

Pre‑Collision System (PCS)

Lane Departure Alert (LDA)

Road Sign Assist (RSA)

Automatic High Beam (AHB)

Bezpečnostný systém predchádzania
kolíziám využíva kameru v spojení
s laserom pre rozpoznávanie vpredu
idúcich vozidiel. Ak systém vyhodnotí
potenciálne riziko nehody, vodič
je akustickým a vizuálnym varovaním
upozornený a súčasne sa aktivuje
brzdový asistent. V prípade, že vodič
nezačne včas sám brzdiť, automaticky
sa aktivujú brzdy s cieľom stretu
zabrániť, alebo aspoň minimalizovať
jeho následky.

Systém LDA Vám pomôže udržať vozidlo
v správnom smere jazdy tým, že začne
vysielať vizuálne aj zvukové výstražné
signály, ak vozidlo vybočilo zo svojho
jazdného pruhu bez použitia znamenia
o zmene smeru jazdy.

Systém RSA sleduje dopravné značky
pred vozidlom a následne v zornom poli
vodiča na novom farebnom TFT displeji
zobrazuje rôzne užitočné informácie, ako
napr. aktuálne rýchlostné obmedzenie
alebo zákaz predbiehania. Systém tiež
vydáva akustické a optické varovania
v prípade, že vodič príslušné dopravné
značky nedodržiava.

Automatické diaľkové svetlá zaisťujú
optimálne osvetlenie vozovky počas
jazdy v noci, a to s ohľadom na všetkých
účastníkov cestnej premávky. Kamera
rozpoznáva svetlomety vozidiel
blížiacich sa v protismere aj koncové
svetlá automobilov idúcich vpredu.
Súčasne monitoruje aj intenzitu
pouličného osvetlenia. Systém
automaticky prepína medzi diaľkovými
a stretávacími svetlami pre bezpečnejšiu
jazdu po zotmení.

Predkolízny bezpečnostný
systém

Upozornenie na opustenie
jazdného pruhu

Systém rozpoznávania
dopravných značiek

Automatické prepínanie
diaľkových svetiel

VÝBAVA
Bezpečnosť

Final Edition

7 airbagov: airbagy predné a bočné (vodič + spolujazdec), airbag kolenný (vodič), bočné hlavové airbagy
ABS + EBD + BA
Kontrola stability vozidla (VSC) a kontrola trakcie pri rozjazde (TRC)
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
Deaktivácia predného airbagu u spolujazdca
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov (predné + zadné)
Imobilizér
Súprava na opravu pneumatík
LED svetlá denného svietenia
Predné hmlové svetlá
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS)
Rozpoznanie dopravných značiek (RSA)
Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA)
Automatické diaľkové svetlá (AHB)
Výstražný systém tlaku pneumatík (TPWS)
Tempomat
Senzor šera

Dizajn exteriéru

Final Edition

205/55 R16, disky kolies z ľahkých zliatin
Vonkajšie kľučky dverí vo farbe karosérie
Zadný spojler
Strieborné pozdĺžne strešné nosiče (iba Touring Sports)

Pohodlie

Final Edition

Spätné zrkadlá – elektricky ovládané a vyhrievané vo farbe vozidla s integrovanými smerovými svetlami
Elektrický posilňovač riadenia (EPS)
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Systém oneskoreného zhasnutia svetiel (FMH)
Palubný počítač
Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie
Elektricky ovládané predné okná
Elektricky ovládané zadné okná
Multiinformačný displej – farebný 4,2" (okamžitá spotreba, dojazd, celkové počítadlo najazdených km, denné
počítadlo najazdených km (A/B), teplota chladiacej kvapaliny, vonkajšia teplota, ukazovateľ otvorených dverí,
informácie zo systému Toyota Safety Sense, ukazovateľ servisného intervalu)
Klimatizácia automatická jednozónová
Trojramenný kožený volant
Kožená hlavica radiacej páky
Roleta batožinového priestoru (iba Touring Sports)
Inteligentný parkovací asistent (Simple‑IPA)
Parkovacie senzory vpredu a vzadu
Zadná parkovacia kamera
Dvojúrovňová sieť oddeľujúca priestor pre batožinu a cestujúcich (iba Touring Sports)

Sedadlá
Čalúnenie sedadiel textilné
Sklopné zadné sedadlá, delenie 40:60
Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca
Predná lakťová opierka posuvná
Zadná lakťová opierka s držiakmi nápojov (2×)
Vyhrievanie predných sedadiel
Elektricky ovládaná bedrová opierka na sedadle vodiča
Sklápanie zadných sedadiel z batožinového priestoru (iba Touring Sports)

245 €

Final Edition

Audio

Final Edition

Toyota Touch® 2 (slovenský jazyk)
• 7" displej s rozlíšením WVGA (800×480) a kapacitnými tlačidlami
• rádio + CD prehrávač
• Bluetooth® hands‑free a streaming audia (ver. 3.0)
• ovládanie iPodu a MP3 prehrávača
• zadná parkovacia kamera
• informácie o jazde (priemerná rýchlosť, čas jazdy, dojazdová vzdialenosť)
• 4 reproduktory vpredu, 2 reproduktory vzadu
Strešná anténa v tvare „žraločia plutva“
Externý vstup Aux‑In / USB
Ovládanie palubného počítača, audio systému a Bluetooth® hands‑free na volante
Toyota Touch® 2 s navigáciou Go

660 €

Multimediálne sústavy Toyota Touch® 2
Toyota Touch® 2

Toyota Touch® 2 s navigáciou Go

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

7" dotyková obrazovka (slovenský jazyk)
Rádio, externé vstupy USB a Aux‑In, podpora MP3 / WMA
Bluetooth® 3.0 hands‑free, podpora zobrazovania SMS správ
Zadná parkovacia kamera
Podpora Bluetooth® audio: možnosť prehrávania hudby z vášho telefónu*
Ovládanie prehrávačov iPod

Satelitná mapová navigácia s pokrytím strednej a západnej Európy
Bezplatné aktualizácie máp po dobu 3 rokov
Bezplatný prístup k dopravným informáciám TomTom v reálnom čase po dobu 3 rokov
Multimediálne aplikácie, ako napr.: počasie, ceny paliva, voľné parkovacie miesta,
Google Street View
• Správy TMC

* Kompletný zoznam kompatibilných modelov telefónov vám poskytne predajca.

Farby laku

040 Biela – čistá

1F7 Strieborná – saténová*

1G6 Sivá – granitová*

1G2 Platinová – bronzová*

3T3 Červená – rubínová**
Dostupnosť farieb závisí od skladovej zásoby.

8Q4 Modrá – námorná

8U6 Modrá – Denim*
* Metalický lak karosérie    ** Špeciálny metalický lak karosérie

TECHNICKÉ ÚDAJE
1,6 Valvematic
(132 k)

Spotreba paliva a emisie
(v znení neskorších predpisov
a vykonávacích aktov)

6 M/T

Kombinovaná [l/100 km] HB / TS

5,9–6,2 / 6,1–6,2

Mesto [l/100 km] HB / TS

7,9–8,1 / 7,9–8,1

Mimo mesta [l/100 km] HB / TS

4,8–5,2 / 5,0–5,1

Palivo

bezolovnatý automobilový benzín

Objem palivovej nádrže [l]

50

Emisie CO2, kombinované [g/km] HB / TS

138–142 / 138–143

Motor
Emisná norma

EURO 6c

Počet a usporiadanie valcov

4, v rade

Rozvodový mechanizmus

16‑ventilov
Valvematic DOHC

Vstrekovanie paliva

Elektronické vstrekovanie paliva (EFI)

Zdvihový objem [cm3]

1598

Vŕtanie × zdvih [mm × mm]

80,5 × 78,5

Kompresný pomer

10,7:1

Maximálny výkon [kW (k)/ot. min ]

97 (132)/6400

-1

Maximálny krútiaci moment [Nm/ot. min ]
-1

160/4400

Výkon
Maximálna rýchlosť [km/h]

190–200

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s]

10,0–11,2

Súčiniteľ odporu vzduchu [Cx] HB / TS

0,29 / 0,30

Polomer otáčania – stopový / obrysový [m]

5,2 / 5,5

Rozmery a hmotnosti
Pohotovostná hmotnosť [kg] min.–max.

1190–1405

Celková hmotnosť [kg] min.–max.

1805–1860

Objem batožinového priestoru [l] HB / TS

360 / 600

Celková dĺžka [mm] HB / TS

4330 / 4595

Celková šírka [mm]

1760

Celková výška [mm] HB / TS

1475 / 1485

Rázvor [mm]

2600

M/T – manuálna šesťstupňová prevodovka

VŠEOBECNÁ ZÁRUKA NA VOZIDLO
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo:
Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo
do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného
pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia
počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie
(úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby
Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.
Oficiálny cenník vozidiel značky Toyota. Všetky uvedené údaje sú iba orientačné a platia do vydania nového cenníka. Ceny sú uvedené vrátane 20 % DPH a sú platné pri zakúpení jedného vozidla
na fyzickú osobu. O podmienkach pre veľkoodberateľov sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota. Všetky dáta, údaje a vyobrazenia sú určené iba k informačnému účelu a táto prezentácia
nie je ponukou, resp. návrhom na uzatvorenie zmluvy. Konkrétnu ponuku, prosím, konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Toyota Central Europe–Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť
akýkoľvek detail v špecifikáciách, výbave a cenách vozidiel bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť je evidovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 25719/B.
IČO: 31 585 973, IČDPH: SK2020453765
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