TOYOTA
HIGHLANDER
MODELOVÝ ROK 2023

52 990

€

Highlander už od 52 990 €

¹ Platí len pri kúpe nového vozidla.
* Viac informácií u autorizovaných predajcov Toyota.

25

%

Komplety zimných kolies so zľavou 25 %¹

MIMORIADNY
BONUS
Bonus pri výkupe starého vozidla*

ZISTITE, ČO OBSAHUJÚ JEDNOTLIVÉ STUPNE VÝBAVY TOYOTY HIGHLANDER

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy
– Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
– Vnútorné spätné zrkadlo
s automatickou clonou
– Vyhrievaný volant a čelné sklo
– Vyhrievané predné sedadlá
– Elektrické nastavenie sedadla vodiča
a spolujazdca vpredu (v 8 smeroch)
– Zadná parkovacia kamera
– 3- zónová inteligentná
automatická klimatizácia
– Čalúnenie sedadiel zo syntetickej kože
– Bi-LED predné svetlomety parabolické

– 18" zliatinové disky kolies, pneu 235/65 R18
– Strešné lyžiny – strieborné
– Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
– Dotykový multimediálny systém Toyota
Smart Connect® s farebnou obrazovkou
(8" HD)
– Cloudová navigácia s predplatenými
dátami na 4 roky, aktualizácia máp online
– Rozhranie Android Auto™ s pripojením
cez kábel a bezdrôtové Apple CarPlay*
– Trail Mode (LSD)

CENA OD:

52 990

€

PRESTIGE
Vybrané prvky štandardnej výbavy
(navyše k výbave Comfort)
– Bi-LED svetlomety projektorové
– 20" zliatinové disky kolies, pneu 235/55 R20
– Predné a zadné parkovacie senzory
– Elektricky ovládané dvere
batožinového priestoru
– Systém na detekciu prekážky (ICS)
– Páčky radenia prevodových stupňov
na volante
– Ostrekovače svetlometov
– Drevené dekóry v interiéri

– Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou
– Kožené čalúnenie s perforáciou
– Digitálny prístrojový štít 12,3"
– Dotykový multimediálny systém Toyota
Smart Connect Plus® s farebnou
obrazovkou (12,3" HD)
– Zabudovaná navigácia s predplatenými
dátami na 4 roky, rozšírené funkcie

CENA OD:

59 190

€

EXECUTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy
(navyše k výbave Prestige)
– Vnútorné spätné zrkadlo s farebným
digitálnym displejom
– Otváranie dverí batožinového priestoru
so senzorom na pohyb nohy
– Panoramatický monitor s 360‑stupňovým
kamerovým systémom (Panoramic View
Monitor)
– Projekčný displej na čelné sklo (HUD)

– 20" čierne zliatinové disky kolies,
pneu 235/55 R20
– Vyhrievané vonkajšie sedadlá v druhom
rade sedadiel
– Odvetrávané predné sedadlá
Voliteľné pakety výbavy:
Paket Skyview

CENA OD:

61 890

€
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SPOZNAJTE NAJOBĽÚBENEJŠIU VERZIU

VERZIA PRESTIGE
2.5 Hybrid Dynamic Force 248 k
AWD-i e-CVT

Bohatá štandardná výbava
Nový Highlander kombinuje
bezpečnosť, funkčnosť a inovatívne
technológie. Vozidlo je vybavené
najnovšou generáciou bezpečnostných
systémov Toyota Safety Sense,
elektrickými dverami batožinového
priestoru a elektrickými prednými
sedadlami s pamäťou pre nastavenie
sedadla vodiča.
Najvyšší komfort
Inteligentná automatická klimatizácia
(trojzónová) s detekciou spolujazdcov
zvyšuje komfort jazdy a znižuje
spotrebu paliva.
Technológia pre Vás
Highlander je vybavený dotykovým
multimediálnym systémom Toyota
Smart Connect Plus® s farebnou
obrazovkou (12,3" HD) a zabudovanou
navigáciou s predplatenými dátami
na 4 roky. Pred vodičom sa vyníma
12,3" digitálny prístrojový štít.

CENA OD:

59 190

€

Verzia Prestige
2.5 Hybrid Dynamic Force 248 k
AWD-i e-CVT

Máte záujem o túto verziu? Obráťte sa, prosím, na svojho predajcu.
Pokiaľ hľadáte niečo iné, zoznámte sa s ďalšími verziami a vyberte si takú
Toyotu Highlander, ktorá vám bude dokonale vyhovovať.
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ VR. DPH)
Modelový rok 2023. Rok výroby 2022.

Platnosť cennika od 1. 1. 2023

7-miestna verzia
2.5 Hybrid Dynamic Force 248 k AWD-i e-CVT

Comfort

Prestige

Executive

52 990 €

59 190 €

61 890 €

e‑CVT – elektronicky riadená prevodovka s plynule meniteľným prevodom

Model nie je možné zadať do výroby, o jeho dostupnosti sa informujte u autorizovaných predajcov Toyota.

PRIDAJTE VÝHODNÝ PAKET
1 500 €

PAKET SKYVIEW
dostupný pre výbavu Executive

Elektricky ovládané panoramatické strešné okno

SPOZNAJTE BLIŽŠIE NAŠU HYBRIDNÚ TECHNOLÓGIU

20

mil.

6,6

l/100 km

10

rokov

Predaných viac ako 20 miliónov hybridov
Toyota po celom svete

Priemerná kombinovaná spotreba paliva
Toyoty Highlander je už od 6,6 l/100 km

Na hybridný akumulátor poskytujeme možnosť
predĺženej záruky až na dobu 10 rokov

HYBRID BEZ NABÍJANIA

SPOĽAHLIVOSŤ

PREVODOVKA e-CVT

Úspora paliva, pohodlie a spoľahlivosť
bez nutnosti nabíjať vozidlo z externého
zdroja elektriny.

Spoľahlivosť a menej dielov vystavených
opotrebovaniu.

Elektronicky riadená prevodovka s plynule
meniteľným prevodom.

4

ZVÁŽTE AJ ĎALŠIE PRVKY VÝBAVY NA ŽELANIE
Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ s DPH)
Plastová rohož batožinového priestoru
Bezpečnostné skrutky kolies

42 €*

Strešný nosič

239 €*

Držiak bicykla

177 €*

Bočné nášľapy

895 €*

Prahové ochranné lišty HYBRID, hliníkové (2ks)

142 €*

Lapače nečistôt, predné a zadné

139 €*

Ochranná lišta zadného nárazníka

172 €*

Organizér nákladu do batožinového priestoru

60 €*

Paket Design: bočné nášľapy – čierno-strieborné, plastová rohož batožinového priestoru, ochranná lišta zadného nárazníka (vrátane inštalácie)

1 099 €

Toyota ProTect Body: 5‑ročná záruka na ochranu laku karosérie vďaka špičkovej technológii (cena vrátane aplikácie)

299 €

Toyota ProTect Interiér: ochrana textílií pred každodennými nečistotami a špinou. Odstránenie nečistôt bez zanechania škvŕn (cena vrátane aplikácie)

119 €

Toyota ProTect Zliatinové kolesá: najlepšia ochrana pred prachom z brzdových platničiek a nečistotami na vozovke (cena vrátane aplikácie)
Voliteľná predĺžená záruka Toyota Extracare 3+2/160000 km

69 €
1 199 €**

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

PAKET DESIGN

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES SO ZĽAVOU 25 %¹

2 350 € 1 763 €

3 100 € 2 325 €

18" zliatinové disky kolies

20" zliatinové disky kolies

¹ Platí len pri kúpe nového vozidla. Nie je kombinovateľné s mimoriadnym bonusom pri výkupe starého vozidla.
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ZVOĽTE SI FARBU PODĽA VLASTNÉHO VKUSU

1K5 Sivá – Mesačný prach
špeciálny lak
300 €

3T3 Červená – rubínová
špeciálny lak
300 €

6X5 Zelená – smaragdová
metalický lak
bez príplatku

8X8 Modrá – elitná
metalický lak
bez príplatku

089 Biela – platinová
perleťový lak
300 €

1J9 Strieborná – svetlá
metalický lak
bez príplatku

1G3 Sivá – popolavá
metalický lak
bez príplatku

218 Čierna – klasická
metalický lak
bez príplatku

DISKY KOLIES A ČALÚNENIE

18" zliatinové disky kolies, pneu 235/65 R18
štandard vo výbave Comfort

20" zliatinové disky kolies, pneu 235/55 R20
štandard vo výbave Prestige

20" čierne zliatinové disky kolies, pneu 235/55 R20
štandard vo výbave Executive

Čalúnenie zo syntetickej
kože – čierne
štandard vo výbave
Comfort

Kožené čalúnenie
s perforáciou
(prírodná a syntetická
koža) – béžové
štandard vo výbave
Prestige

Kožené čalúnenie
s perforáciou
(prírodná a syntetická
koža) – béžové
štandard vo výbave
Executive

Kožené čalúnenie
s perforáciou
(prírodná a syntetická
koža) – čierne
štandard vo výbave
Prestige

Kožené čalúnenie
s perforáciou
(prírodná a syntetická
koža) – čierne
štandard vo výbave
Executive

Kožené čalúnenie
s perforáciou
(prírodná a syntetická
koža) – karamelové
štandard vo výbave
Executive
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VÝBAVA – POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY
Štandardne    – Nie je k dispozícii

Pohodlie a funkčnosť

Comfort

Prestige

–

–

Executive

12V zásuvka v stredovom paneli (2×)
Inteligentný adaptívny tempomat (IACC)
Elektricky ovládané predné okná s funkciou otvárania / zatvárania jedným dotykom
Elektricky ovládané okná v 2. rade s funkciou otvárania / zatvárania jedným dotykom
Manuálne ovládané rolety pre cestujúcich v druhom rade sedadiel
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou
Vnútorné spätné zrkadlo s farebným digitálnym displejom

–

Inteligentná 3- zónová automatická klimatizácia s detekciou cestujúcich
Vetracie otvory v druhom rade sedadiel
Dvojitá podlaha batožinového priestoru
Elektricky ovládané okná s ochranou proti privretiu
Diaľkové otváranie dverí batožinového priestoru
Elektricky ovládané dvere batožinového priestoru

–

Otváranie dverí batožinového priestoru so senzorom na pohyb nohy

–

–

Vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Vyhrievaný volant
Vyhrievané čelné sklo
Vyhrievané trysky ostrekovača čelného skla
Ambientné osvetlenie interiéru LED

–

Háčiky v batožinovom priestore na zaistenie batožiny
Multifunkčný volant s tlačidlami ovládania pre multimédiá
Palubný počítač
Panoramatický monitor s 360-stupňovým kamerovým systémom (Panoramic View Monitor)

–

–

Elektricky nastaviteľné vonkajšie spätné zrkadlá
Automaticky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá
Sklopné zrkadlo na strane spolujazdca pri cúvaní

–

Pamäťové nastavenie vonkajších zrkadiel

–

Kozmetické zrkadlo v slnečných clonách – vodič a spolujazdec
Štartovanie motora tlačidlom
Zadná parkovacia kamera so statickými čiarami
Zadná parkovacia kamera s dynamickými vodiacimi čiarami

–

–

–

Ostrekovač zadnej parkovacej kamery
Predné a zadné parkovacie senzory

–

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
Roleta batožinového priestoru zakrývajúca batožinový priestor
Bezkľúčové nastupovanie a štartovanie Smart Entry & Start
Páčky radenia prevodových stupňov na volante

–

Manuálne výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant
Obojstranná podlaha dvojitého kufra (spodná časť s protišmykovým materiálom)
Bezdrôtové nabíjanie telefónu v stredovom paneli
Projekčný displej na čelné sklo (HUD)

Osvetlenie

–

–

Comfort

Prestige

Executive

–

–

Comfort

Prestige

Executive

–

–

Manuálne nastavenie sklonu svetlometov
LED predné hmlové svetlá
Ostrekovače svetlometov

–

LED svetlá pre denné svietenie
Bi-LED svetlomety parabolické
Bi-LED svetlomety projektorové

–

LED zadné obrysové a brzdové svetlá
Predné svetlovodné trubice LED

Dizajn exteriéru
Vonkajšie kľučky dverí – lakované v odtieni karosérie
Vonkajšie spätné zrkadlá – lakované v odtieni karosérie
Chrómované lišty dverí
Lemovanie okien čierne
Predný a zadný nárazník so strieborným krytom v spodnej časti
Predná mriežka chladiča – čierna + strieborné lakovanie
Predná mriežka chladiča – čierna lakovaná s chrómovaným dekórom
Strieborné strešné lyžiny
Chrómované strešné lyžiny

–

–

–

–

–
–

Zatmavené zadné okná (Privacy glass)
Zadný spojler vo farbe karosérie
Strešná anténa v tvare žraločej plutvy (Shark-fin)
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Pneumatiky a disky kolies

Comfort

Prestige

Executive

Dojazdové rezervné koleso
18" zliatinové disky kolies, pneu 235/65 R18

–
–

20" čierne zliatinové disky kolies, pneu 235/55 R20

–

–

Comfort

Prestige

Dizajn interiéru

–
–

20" zliatinové disky kolies, pneu 235/55 R20

Executive

Čalúnenie stropu svetlé

¹

Vnútorné kľučky dverí zo saténového chrómu
Saténovo chrómový dekór hornej časti palubnej dosky
Karbónový dekór hornej časti palubnej dosky

–
–

Stredová konzola s čiernym povrchom
Drevené obloženie na stredovej konzole

–

–

–

–

–

–

Hlavica radiacej páky – kombinácia pravá a umelá koža
Hlavica radiacej páky z pravej kože

–
–

Čierne detaily na predných dverách a zadných dverách
Drevené detaily na predných dverách a zadných dverách

–

–

Trojramenný kožený volant
Povrchová úprava interiéru ekologickou kožou
Povrchová úprava prístrojovej dosky – textúra mäkká na dotyk
Povrchová úprava na dverách – textúra mäkká na dotyk
Dekoratívne prahové lišty s označením HIGHLANDER

–

Elektricky ovládané panoramatické strešné okno

–

–

Skyview

Comfort

Prestige

Executive

Sedadlá
Druhý rad sedadiel je sklopný do roviny a delený v pomere 60:40
Tretí rad sedadiel je sklopný do roviny a delený v pomere 60:40
Dvojmiestna lavica v treťom rade sedadiel sklopná do roviny
Čalúnenie zo syntetickej kože

–

–
–

Kožené čalúnenie s perforáciou (prírodná a syntetická koža) – čierne alebo béžové

–

Kožené čalúnenie s perforáciou (prírodná a syntetická koža) – čierne, béžové alebo karamelové

–

–

–

–

Vyhrievané predné sedadlá
Vyhrievané vonkajšie sedadlá v druhom rade sedadiel
Elektricky posuvné sedadlo vodiča a predného spolujazdca
Elektricky výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a predného spolujazdca
Elektricky nastaviteľná bedrová opierka sedadla vodiča
Elektricky nastaviteľný uhol sklonu sedadla vodiča a predného spolujazdca
Posuvné sedadlá v druhom rade sedadiel – manuálne (180 mm)
Sedadlo vodiča s pamäťovou funkciou

–

Odvetrávané predné sedadlá

–

–

Comfort

Prestige

Executive

−

−

Prestige

Executive

Multimédiá
6 reproduktorov
Bluetooth® – bezdrôtové pripojenie mobilných telefónov
Služby Toyota Connected
Rozhranie Android Auto™ s pripojením cez kábel a bezdrôtové Apple CarPlay*
Multiinformačný displej 7" TFT (farebný)
Digitálny prístrojový štít 12,3"

−

DAB (tuner s podporou digitálneho vysielania)
Dotykový multimediálny systém Toyota Smart Connect® s farebnou obrazovkou (8" HD)
a cloudovou navigáciou s predplatenými dátami na 4 roky, aktualizácia máp on-line
Dotykový multimediálny systém Toyota Smart Connect Plus® s farebnou obrazovkou (12,3" HD)
a zabudovanou navigáciou s predplatenými dátami na 4 roky a rozšírenými funkciami,
aktualizácia máp on-line

−

Inteligentný hlasový asistent
Port USB 2× v stredovej konzole
Port USB 2× pre cestujúcich vzadu

Vzdialené služby MyT

Comfort

Diaľkové ovládanie klimatizácie cez aplikáciu MyT
Vzdialená aktivácia výstražných svetiel cez aplikáciu MyT
Diaľkové odomykanie a zamykanie centrálneho zamykania cez aplikáciu MyT

¹ Čalúnenie stropu tmavé pre čalúnenie karamelovej farby (pravá a syntetická koža).
* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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Bezpečnosť a technológie

Comfort

Prestige

Executive

Comfort

Prestige

Executive

Comfort

Prestige

Executive

Akustický výstražný systém vozidla (AVAS)
Prepínač jazdných režimov
Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)
Senzor šera
Systém sledovania slepého uhla (BSM)
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× zadné krajné sedadlá)
Detská poistka zadných dverí
7 SRS airbagov (hlavové, predné, bočné a kolenný na strane vodiča)
Elektronická parkovacia brzda (EHB)
Deaktivácia airbagu predného spolujazdca
Asistent rozjazdu do kopca (HAC)
Systém na detekciu prekážky (ICS)

–

Inteligentné stierače so senzorom dažďa
Asistent udržania vozidla v jazdnom pruhu (LTA)
Predkolízny bezpečnostný systém (PCS) s rozpoznávaním chodcov a cyklistov
Predkolízny bezpečnostný systém s podporou v križovatkách
Posilňovač riadenia v prípade rizika kolízie
Upozornenie na dopravu za vozidlom (RCTA)

–

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)
Indikácia zapnutia bezpečnostných pásov
Bezpečnostný systém e‑Call
Asistenčné systémy riadenia, brzdenia a nastavenia podvozku (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)
Systém detekcie únavy vodiča (SWS)
Kontrola stability prívesu (TSC)
Kontrola tlaku v pneumatikách (TPMS)

Záruky a ochrana proti odcudzeniu
Trojročná záruka výrobcu s obmedzením na 100 000 km
Päťročná záruka výrobcu na komponenty hybridného systému s obmedzením na 100 000 km
Alarm a imobilizér

Off‑road
Trail mode (LSD)
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POZRITE SI TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotreba paliva

2.5 Hybrid Dynamic Force 248 k AWD-i e-CVT

Kombinovaná [l/100 km]

6,6–7,2

Emise CO₂
Kombinované [g/km]

149–163

Emisná norma

EURO 6AP

Spaľovací motor
Maximálny výkon [kW (k)/ot. min-1]

140 (190)/6000

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

239/4300–4500

Celkový výkon hybridnej sústavy
Maximálny výkon [k/kW]

248/182

Vonkajšie rozmery
Svetlá výška [mm]

202

Jazdný výkon
0–100 km/h [s]

8,3

Maximálna rýchlosť [km/h]

180

Tažná kapacita
Hmotnosť nebrzdeného / brzdeného prívesu [kg]

700/2000

Vonkajšia hladina hluku
68

Stojace vozidlo [dB(A)/ot. min -1]

71/2500

1755 mm

Pohybujúce sa vozidlo [dB(A)]

1659–1662 mm

2850 mm

1128 mm

1930 mm

988 mm

4966 mm

7-miestna verzia

241

l

Objem batožinového
priestoru po roletu:
všetky sedadlá
rozložené

658

l

Objem batožinového
priestoru po roletu:
3. rad sklopený

1909

l

Objem batožinového
priestoru po strechu:
2. a 3. rad sklopený
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DOHODNITE
SI SKÚŠOBNÚ JAZDU
A OBJAV TE ĎALŠIE DÔVODY,
PREČO SI V YBR AŤ NOVÚ TOYOTU HIGHL ANDER.

ĎALŠIE INFORMÁCIE A PRÁVNE POZNÁMKY
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO₂ zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou
(uvedené údaje sú pre verziu v najnižšej výbave). V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera
značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky,
aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla.
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 sp. z o.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.

