TOYOTA
LAND CRUISER
CENNÍK PLATNÝ OD 11/2022

59 190

€ s DPH

Land Cruiser už od 59 190 € s DPH

SPOZNAJTE VÝBAVU JEDNOTLIVÝCH VERZIÍ
TOYOTY LAND CRUISER
PRADO
Vybrané prvky štandardnej výbavy
– Automatická klimatizácia 2‑zónová
– Systém denného svietenia typu LED
– Tempomat
– Zadná parkovacia kamera
– 17" zliatinové disky kolies 265/65 R17
– Predná maska chladiča chrómovaná

– Multimediálny systém Toyota Touch® 2
(9" dotyková obrazovka)
– Podpora Apple CarPlay*
a Android Auto™

CENA UŽ OD:

59 190

€

Voliteľné pakety výbavy:
Paket Family (7‑miestna verzia)

COMFORT
Vybrané prvky štandardnej výbavy
(navyše k výbave Prado)
– Bi‑LED predné svetlomety
s automatickým nastavením výšky
– Senzor dažďa
– Parkovacie senzory
(4× predné a 4× zadné)
– Inteligentný adaptívny tempomat
od rýchlosti 30km/h
– Zadný diferenciál Torsen® LSD
– KDSS – kineticko‑dynamický
systém pruženia
– 19" zliatinové disky kolies 265/55 R19

– Vyhrievané sedadlá (vodič a spolujazdec)
– Vyhrievaný volant
– Predkolízny bezpečnostný systém
s detekciou chodcov (aj v noci) a cyklistov
(cez deň)
– Systém rozpoznávania dopravných
značiek (RSA)
– Upozornenie na opustenie jazdného
pruhu (LDA) s funkciou brzdenia

CENA UŽ OD:

68 190

€

Voliteľné pakety výbavy:
Paket Family (7‑miestna verzia)

INVINCIBLE
Vybrané prvky štandardnej výbavy
(navyše k výbave Comfort)
– Multi‑terénny monitor – 4‑kamerový
systém prenášajúci 360° obraz
okolo vozidla
– UVTV – kamera zobrazujúca natočenie
predných kolies
– Crawl Control – automatický systém pre
jazdu v teréne
– Multi‑terrain Select – pomocný systém
pre jazdu terénom
– Panoramatický monitor PVM
– BSM – Systém monitorovania
mŕtveho uhla

– RCTA – upozornenie na dopravu
za vozidlom
– Kožené čalúnenie sedadiel
(prírodná / syntetická koža)
– Klimatizované predné sedadlá
(vodič a spolujazdec)
– Vyhrievané sedadlá (2. rad sedadiel)
– Multimediálny systém Toyota Touch® 2
s navigáciou Go, zosilňovač JBL
+ 14 reproduktorov

CENA UŽ OD:

76 190

€

Voliteľné pakety výbavy:
Paket Family (7‑miestna verzia)

EXECUTIVE
Vybrané prvky štandardnej výbavy
(navyše k výbave Invincible)
– Systém regulácie svetlej výšky AHC
s prispôsobivým zavesením s premennou
tuhosťou AVS
– Pneumatické tlmiče pruženia
– Predná maska chladiča – čierna matná
– Vonkajšie spätné zrkadlá – čierne
– Kožené čalúnenie sedadiel
(prírodná / syntetická koža) –
v čiernej farbe

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

– Pamäť nastavenia sedadiel
– Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant –
elektricky s pamäťou
– Volant s dreveným dekórom
– Elektornická uzávierka zadného diferenciálu

CENA UŽ OD:

78 690

€

Voliteľné pakety výbavy:
Paket Family (7‑miestna verzia),
Paket VIP (pre 5‑miestnu verziu)
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SPOZNAJTE NAŠU NAJATRAKTÍVNEJŠIU VÝBAVU

VÝBAVA EXECUTIVE
2.8 D‑4D 204 k 6 A/T 4×4

Vlastnosti v teréne
Výbava Executive ponúka v štandarde množstvo
terénnych systémov: Aktívne pruženie (AVS)
so systémom regulácie svetlej výšky (AHC),
medzinápravový diferenciál (LSD Torsen®),
kineticko‑dynamický systém pruženia (KDSS),
pohon s variabilnou rýchlosťou v závislosti od terénu
(výber viacerých terénov) alebo zadný diferenciál
(LSD Torsen®).

Najvyšší komfort
Trojzónová automatická klimatizácia s vetracími
otvormi v druhom rade sedadiel, kožené čalúnenie
s perforáciou alebo odvetrávané predné sedadlá
s elektrickým ovládaním urobia z vašej jazdy
skutočné potešenie.

CENA OD

78 690

€

Výbava Executive
2.8 D‑4D 204 k 6 A/T 4×4

Výbavu Executive ponúkame aj v 7‑miestnej verzii (Paket Family).
Pre viac informácií ohľadom modelu Toyota Land Cruiser,
kontaktujte predajcu Toyota.

Štýlový dizajn
Matné čierne elementy, čierne spätné zrkadlá,
čierne lemovanie okolo hmlových svetiel a kryty
zadného svetla s priehľadným efektom vytvárajú
vozidlo s neobvyklým charakterom, ktoré vás núti
vystúpiť z davu.
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ZOZNÁMTE SA S CENAMI (€ VR. DPH)
Platnosť cenníka od 1. 11. 2022.
5‑miestna verzia

Prado

Comfort

Invincible

Executive

2,8 D‑4D (204 k) 6 A/T 4×4

59 190

68 190

76 190

78 690

6 A/T – šesťstupňová automatická prevodovka.

PAKETY
PAKET FAMILY
(7‑MIESTNA VERZIA)

VIP PAKET
2 600 €
(Pre výbavu Executive, pre 5‑miestnu verziu)

Výbava Prado

2 400 €

– strešné okno, zábavný systém pre 2. rad sedadiel

– Bi‑LED predné svetlomety s automatickým nastavením výšky
– 7 sedadiel, 3. rad sedadiel sklopný manuálne
– hlavové airbagy pre 3. rad sedadiel
Výbava Comfort

1 000 €

– 7 sedadiel, 3. rad sedadiel sklopný manuálne
– trojzónová automatická klimatizácia
– hlavové airbagy pre 3. rad sedadiel
Výbava Invincible a Executive

1 400 €

– 7 sedadiel, 3. rad sedadiel elektricky ovládaný
– hlavové airbagy pre 3. rad sedadiel

KOMPLETY ZIMNÝCH KOLIES

2 900 €

3 300 €

18" zliatinové disky kolies

19" zliatinové disky kolies
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ZVOĽTE SI FARBU KAROSÉRIE

040 Biela – čistá

202 Čierna – hviezdna

1G3 Sivá – popolavá*

218 Čierna – klasická*

3R3 Červená – Barcelona*

070 Biela – perleťová**

1F7 Strieborná – saténová*

* Metalický lak karosérie 950 €     ** Perleťový / špeciálny lak karosérie 1 100 €

DISKY KOLIES

17" zliatinové disky kolies
265/65 R17
Štandard vo výbave Prado

18" zliatinové disky kolies
265/60 R18
Štandard vo výbave Executive

19" zliatinové disky kolies
265/55 R19
Štandard vo výbave Comfort
a Invincible

Látkové
čalúnenie
sedadiel v čiernej
farbe
Štandard
vo výbave Prado

Látkové prémiové
čalúnenie
sedadiel v čierne
farbe
Štandard
vo výbave
Comfort

Kožené čalúnenie
sedadiel
(prírodná /
syntetická koža)
v béžovej farbe
Štandard
vo výbave
Invincible

Látkové
čalúnenie
sedadiel v
béžovej farbe
Štandard
vo výbave Prado

Látkové prémiové
čalúnenie
sedadiel
v béžovej farbe
Štandard
vo výbave
Comfort

Kožené čalúnenie
sedadiel
(prírodná /
syntetická koža)
v čiernej farbe
Štandard
vo výbave
Invincible

Kožené čalúnenie
sedadiel
(prírodná /
syntetická koža)
v čiernej farbe
s hnedými
bočnicami
Štandard vo
výbave Executive

Kožené čalúnenie
sedadiel
(prírodná /
syntetická koža)
v čiernej farbe so
sivými bočnicami
Štandard vo
výbave Executive
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VOLITEĽNÁ VÝBAVA (DOSTUPNÁ PRE VŠETKY VERZIE) € VR. DPH
Voliteľná výbava dostupná pre všetky verzie (€ s DPH)
Bezpečnostné matice kolies
Organizér nákladu do batožinového priestoru

43 €*
60 €*

Deflektor strešného okna

117 €*

Ťažné zariadenie prírubové, možnosť zníženia výšky ťažnej gule o 50mm, vrátane 13 pólovej elektroinštalácie

542 €*

Ťažné zariadenie odnímateľné, vrátane 13 pólovej elektroinštalácie
Paket Chróm: Súprava bočných líšt s chrómovaným doplnkom, zadná chrómovaná lišta, chrómovaná koncovka tlmiča výfuku (vrátane inštalácie)
Paket Transport: Odnímateľné ťažné zariadenie vrátane 13‑polóvej elektroinštalácie a zadného nosiča na 3 bicykle (vrátane inštalácie)
Paket Style: Ochranná nerezová lišta zadného nárazníka, predný spodný kryt (vrátane inštalácie)

917 €*
820 € 680 €
1 430 € 1 290 €
555 € 500 €

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+2/160 000 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 CHRÓM

PAKET TRANSPORT

PAKET STYLE
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POROVNANIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV VÝBAVY
Pohodlie a funkčnosť

Prado

Comfort

Invincible

Executive

Elektrické otváranie predných a zadných okien jedným dotykom
Vyhrievané stierače čelného okna s vyhrievanými ostrekovačmi
Automatická klimatizácia 2‑zónová / 3‑zónová s otvormi v druhom rade sedadiel

/–

/ Family

–/

–/

–/

–/

–/

–

–

Kožený multifunkčný volant, radiaca páka a páka ručnej brzdy
Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant manuálne / elektricky

/–

Výškovo a pozdĺžne nastaviteľný volant – elektricky s pamäťou

–

Vyhrievaný volant

–

Volant s dreveným dekórom

–

Obloženie interiéru – textil a polyuretán (čalúnenie dverí, palubná doska)

–

–

–

–

–

–

–

Obloženie interiéru – prémiový textil a imitácia dreva (čalúnenie dverí, palubná doska)

–

Obloženie interiéru – prírodná / syntetická koža a imitácia dreva (čalúnenie dverí,
palubná doska)

–

–

Obloženie interiéru – prírodná / syntetická koža (čalúnenie dverí, palubná doska) –
čierny dizajn

–

–

–

–/

–/

–

Osvetlenie vo vnútri vozidla
Osvetlenie bočného nášľapu

–

Koľajnice na upevnenie nákladu v kufri (len pre 5‑miestnu verziu)

–

Lakťová opierka vpredu a vzadu
Klimatizovaná schránka pred spolujazdcom vpredu a v stredovej lakťovej opierke

–

Roleta batožinového priestoru
Osvetlenie batožinového priestoru
Indikátor ekologickej jazdy (len s 6 A/T prevodovkou)
Tempomat / Inteligentný adaptívny tempomat od rýchlosti 30km/h

/–

Senzor dažďa

–

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickou clonou

–

Parkovacie senzory (4× predné a 4× zadné)

–

–/

Zadná parkovacia kamera
Multi‑terénny monitor – 4‑kamerový systém prenášajúci 360° obraz okolo vozidla

–

–

Strešné okno (5‑miestna verzia)

–

–

–

VIP

Prado

Comfort

Invincible

Executive

Dizajn exteriéru
Predná maska chladiča chrómovaná / chrómovaná so striebornými elementami

/–

–/

–/

Predná maska chladiča – čierna matná

–

–

–

Bočné prahy čierne / chrómové a podsvietené

/–

–/

–/

–/

–/

–
–/

Nárazníky vo farbe karosérie
Čierna / matná lišta okolo okien

/–

Vonkajšie spätné zrkadlá – el. ovládané, sklopné a vyhrievané vo farbe karosérie / čierne

/–

/–

Vonkajšie spätné zrkadlá s kamerami pre sledovanie okolia a s BSM

–

–

/–

/–
–/

Kľučky dverí vo farbe karosérie
Pozdĺžne strešné lyžiny – čierne
Zadný spojler
Zatmavené zadné bočné okná a okno piatych dverí (Privacy glass)

–

Predpríprava na ťažné zariadenie

Sedadlá

Prado

Látkové čalúnenie sedadiel – v čiernej alebo béžovej farbe
Látkové prémiové čalúnenie sedadiel – v čiernej alebo béžovej farbe

Comfort

Invincible

–

–

–

–

–

–

–

Kožené čalúnenie sedadiel (prírodná / syntetická koža) – v čiernej alebo béžovej farbe

–

–

Kožené čalúnenie sedadiel (prírodná / syntetická koža) – dvojfarebná kombinácia

–

–

–

–

–

–

–

Sedadlo vodiča manuálne nastaviteľné (6 smerov)
Sedadlo vodiča elektricky nastaviteľné (8 smerov)

–

Sedadlo spolujazdca elektricky nastaviteľné (4 smery)

–

Pamäť nastavenia sedadiel

–

Executive

–

El. ovládaná bedrová opierka vodiča
Vyhrievané sedadlá (vodič a spolujazdec)

–

Vyhrievané sedadlá (2. rad sedadiel)

–

–

Klimatizované predné sedadlá (vodič a spolujazdec)

–

–

–

–

7‑miestna verzia

Family

3. rad sedadiel delený a sklopný v pomere 50:50, manuálne

Family

3. rad sedadiel delený a sklopný v pomere 50:50, elektricky

2. rad sedadiel delený a sklopný v pomere 40:20:40
2. rad sedadiel delený a sklopný v pomere 60:40

Osvetlenie

–

–

Family

Family

Family

Family

–

–

–

–

Family

Family

Prado

Comfort

Invincible

Executive

–

–

–

Halogénové predné svetlomety
Bi‑LED predné svetlomety s automatickým nastavením výšky

Family

Predné hmlové svetlá typu LED
Systém denného svietenia typu LED
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Osvetlenie

Prado

Comfort

Invincible

Executive

–

–

–

Prado

Comfort

Invincible

Executive

–

–

–

–

–

LED zadné kombinované svetlá (koncové a brzdové svetlá) a tretie brzdové svetlo
LED indikátory vo vonkajších spätných zrkadlách
Ostrekovače svetlometov
Upozornenie na núdzove brzdenie (rozsvietenie výstražných svetiel)
Oneskorené zhasnutie svetiel po opustení vozidla (funkcia „Follow‑me home“)
Kryt zadného svetla s priehľadným efektom
Senzor šera (automaticka aktivacia svetiel)

Multimédiá
Externý vstup USB
Bluetooth® hands‑free
Multiinformačný displej TFT 4,2"
3× zásuvka 12V (1× vpredu, 1× pre cestujúcich v 2. rade, 1× v batožinovom priestore)
2× zásuvka 12V (1× vpredu, 1× pre cestujúcich v 2. rade)

–

220 V zásuvka v batožinovom priestore

–

Multimediálny systém Toyota Touch® 2 (slovenský jazyk): 9 reproduktorov, 9" dotyková
obrazovka, streaming hudby, DAB
Multimediálny systém Toyota Touch® 2 s navigáciou Go s rozšírenými funkciami,
(slovenský jazyk): 9" dotyková obrazovka, navigačný systém s pokrytím Európy,
streaming hudby, DAB

–

–

Zosilňovač JBL so 14 reproduktormi

–

–

Zábavný systém pre cestujúcich v druhom rade (5‑miestna verzia)

–

–

–

VIP

Prado

Comfort

Invincible

Executive

Prado

Comfort

Invincible

Executive

–

–

–

–

–

Rozhranie Android Auto™
Rozhranie Apple CarPlay*

Štartovanie a zabezpečenie
Systém Smart Entry & Start (2× inteligentný kľúčik)
Diaľkovo ovládané centrálne zamykanie s dvojitým zámkom (double lock)
Imobilizér a alarm
Senzor vniknutia do vozidla a naklonenie vozidla

Pneumatiky a disky kolies
17" zliatinové disky kolies 265/65 R17
18" zliatinové disky kolies 265/60 R18

–

19" zliatinové disky kolies 265/55 R19

–

–

Plnohodnotné rezervné koleso – pod vozidlom

Off‑road

Prado

Comfort

Invincible

–

Executive

Medzinápravový diferenciál Torsen® LSD
Uzávierka medzinápravového diferenciálu
Zadný diferenciál Torsen® LSD

–

Elektornická uzávierka zadného diferenciálu

–

–

UVTV (Under vehicle terrain view) – kamera zobrazujúca natočenie predných kolies

–

–

KDSS – kineticko‑dynamický systém pruženia

–

Systém regulácie svetlej výšky AHC s prispôsobivým zavesením s premennou tuhosťou AVS

–

–

–

Pneumatické tlmiče pruženia

–

–

–

Crawl Control – automatický systém pre jazdu v teréne

–

–

Multi‑terrain Select – pomocný systém pre jazdu terénom

–

–

Multi‑terrain ABS – protiblokovací brzdový systém

–

–

HAC – pomocný systém pre jazdu do kopca (len s 6 A/T prevodovkou)
DAC – pomocný systém pre jazdu z kopca (len s 6 A/T prevodovkou)

Sekvenčné radenie (len s 6 A/T prevodovkou)
Drive Mode Select

–

Indikátor optimálneho výberu prevodového stupňa pre 6 M/T prevodovku (GSI)

–

–

–

Comfort

Invincible

Executive

Stop & Start systém (len s 6 A/T prevodovkou)

Bezpečnosť

Prado

Predné a bočné airbagy pre vodiča a spolujazdca (vypínateľný pred
spolujazdcom vpredu)
Kolenný airbag vodiča
Airbagy hlavové (v každom rade sedadiel)
ABS + EBD + BA
A‑TRC + VSC
Uchytenie detskej sedačky ISOFIX (2× krajné sedadlá v 2. rade)
TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách „Tyre Pressure Monitoring System“)
TSC (kontrola stability prívesu)
Predkolízny bezpečnostný systém s detekciou chodcov (aj v noci) a cyklistov (cez deň)

–

Systém rozpoznávania dopravných značiek (RSA)

–

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu (LDA) s funkciou brzdenia

–

Automatické prepínanie diaľkových svetiel (AHB)

–

BSM – Systém monitorovania mŕtveho uhla

–

–

RCTA (upozornenie na dopravu za vozidlom „Rear Cross Traffic Alert“)

–

–

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Spotreba paliva

2.8 D‑4D 204 k
6 A/T 4×4

Kombinovaná [l/100 km]

9,1–10,3

Emisie CO2
Kombinované [g/km]

237–271

Emisná norma

EURO 6AP

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

204 (150)/3400

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

500/1600–2800

Zrýchlenie
0–100 km/h [s]

9,9

Hmotnosť prívesu
Celková hmotnosť brzdeného prívesu [kg]

3000

Celková hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg]

750

Ďalšie rozmery
Svetlá výška [mm]

215

Vonkajšia hladina hluku
71,4

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

74/2550

1890* mm

Pohybujúce sa vozidlo [dB(A)]

1585 mm

1075 mm

2790 mm

975 mm

1885 mm
4840 mm
* vrátane strešných lyžín

Verzia 5‑miestna

640

LAN4005b_17

Verzia 7‑miestna

120

LAN4007_21

l

Objem batožinového priestoru
2. rad zdvihnutý

l

Objem batožinového
priestoru:
všety rady zdvihnuté

480

LAN40

l

Objem batožinového
priestoru:
3. rad sklopený

TERÉNNE PARAMETRE

42°
Bočný náklon

31°

22°

25°

Predný nájazdový uhol,
Prechodový uhol,
Zadný nájazdový uhol

700 mm
Hĺbka brodenia

42°
Stúpavosť

9

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. 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.
Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO₂ zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. 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.
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

