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Čo ak by bolo možné mať všetko? Nová Toyota Highlander
je hybrid, ktorý ponúka to najlepšie z oboch svetov.
Má dostatočný výkon, aby mohol jazdiť vysokou rýchlosťou
na dlhých cestách po diaľnici, ale aj nízke emisie CO₂,
vďaka čomu môže jazdiť v centre mesta. Jazdí skvele a rovnako
dobre sa ovláda v strmých horských stúpaniach aj v mestách.
Aerodynamický dizajn vyjadruje štýl a do luxusného interiéru
sa pohodlne usadí celá rodina – s prispôsobiteľným batožinovým
priestorom pre akúkoľvek batožinu. Predstavte si auto
bez kompromisov. Predstavte si Toyotu Highlander Hybrid.
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Svet sa rýchlo mení. A rovnako aj spôsob, akým cestujeme.
Toyota Highlander stelesňuje tieto možnosti prispôsobenia
prostredníctvom 2,5‑litrového motora Hybrid Dynamic Force.
Vyberte si režim jazdy – NORMAL, ECO a SPORT – pretože
každý prináša prispôsobený výkon podľa vašich potrieb.
Každý režim kombinuje jazdu aj v EV móde, čím sa znižujú emisie CO₂.
Highlander Hybrid siaha nad rámec svojej triedy a umožňuje
vám prispôsobiť si a maximalizovať efektivitu jazdy.

Bez ohľadu na zvolený režim si užijete zrýchlenie,
výkon a odozvu, ale aj tichú a pohodlnú jazdu.

HYBRIDNÝ POHON NA KAŽDÝ DEŇ

PRE KAŽDODENNÉ JAZDY.
PRE KAŽDÉHO VODIČA.

HYBRID

2,5 HYBRID DYNAMIC FORCE 
AWD‑i
Výkon 248 koní
Spotreba paliva* 6,6–7,2 l/100 km
Emisie CO₂§ 149–163 g/km
Zrýchlenie 0–100 km/h 8,3 sekúnd

* V závislosti od nabitia batérie a jazdných podmienok.     § Kombinovaný cyklus.
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V živote stále niečo objavujete. Či ste sa vybrali
na plánované alebo spontánne dobrodružstvo,
Toyota Highlander predstavuje dokonalého spoločníka.
Môžete jazdiť po okresnej ceste a takisto zdolať
aj zložitejší terén.
Nový 2,5‑litrový motor Hybrid Dynamic Force
je dostatočne výkonný, aby dokázal ťahať
dvojtonový príves. Spolupracuje so systémom
AWD‑i, ktorý sa automaticky pripája podľa potreby –
od rozbiehania po zastavenie až po jazdu v podmienkach  
s nízkou priľnavosťou, napríklad na ľade a snehu.
Po pripojení prídavného zadného elektromotora –
pracujúceho nezávisle od hlavného motora – sa na zadné
kolesá pripája dodatočná hnacia sila, čím sa obmedzuje
prekĺzavanie predných kolies. Dokáže dokonca
aj obmedziť nedotáčavosť, aby Highlander prechádzal
zákrutami s dôverou.

JAZDA S HYBRIDOM

JAZDITE S HYBRIDNÝM
VÝKONOM. JAZDITE
PODĽA SEBA
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Skutočné remeslo spočíva v detailoch – malé drobnosti,
ktoré robia veľký rozdiel. V interiéri Toyoty Highlander
to znamená luxusné kožené sedadlá, úroveň komfortu
so zabudovanou funkciou vyhrievania a chladenia,
aby sa vodič aj cestujúci cítili vždy pohodlne. Vodič sedí
za volantom vyššie, takže má výhľad na celú cestu.
Na úžasnom 12,3“ multimediálnom displeji sa zobrazujú
všetky potrebné informácie – od navigácie po váš obľúbený
zoznam skladieb, všetko ľahko čitateľné počas jazdy.
Keď sa schyľuje k večeru, náladové modré LED osvetlenie
osvetlí interiér, aby bolo všetko potrebné viditeľné  
a na dosah ruky. Je to dokonalá zmes štýlu a podstaty.

JAZDITE ŠTÝLOVO.
JAZDITE KOMFORTNE.

INTERIÉR
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Bezdrôtové nabíjanie telefónov
Na bezdrôtovú nabíjaciu podložku na stredovej konzole
stačí položiť smartfón, aby sa počas jazdy nabila
jeho batéria.

Head‑up displej a 12,3" digitálny prístrojový štít
Na Head‑up displeji sa v modeli Highlander zobrazujú
užitočné informácie – od rýchlosti až po podrobnú
navigáciu a dojazd v režime EV. Už sa nikdy nebudete
musieť pozerať mimo cesty.

Inovácia posúva náš svet vpred. Nová Toyota
Highlander je plná technológií, ktoré nielen
zlepšujú vaše zážitky z jazdy, ale stávajú
sa aj súčasťou každodenného života.
Jednoducho pripojte svoj telefón Apple
alebo Android a potom ovládajte
všetko – od hovorov až po obľúbené
zoznamy skladieb a navigáciu – cez 12,3"
dotykovú obrazovku. Pomocou aplikácie
MyT môžete jazdu posunúť na vyššiu úroveň.
Radí vám pri jazde v hybridnom
režime a ponúka poznatky, aby ste
sa mohli zlepšovať. Pomôže vám dokonca
nájsť miesto, kde ste zaparkovali.
S novou Toyotou Highlander máte
všetko potrebné, aby ste mohli vyraziť
na ďalšie dobrodružstvo.

Vnútorne spätné zrkadlo s farebným digitálnym displejom
Obrazy v reálnom čase z kamery s vysokým rozlíšením pripevnenej v hornej časti zadného  
skla zaisťujú nerušený výhľad, aj keď je batožinový priestor zaplnený až po strechu.

STÁLE PRIPOJENÝ

PRIPOJENÝ SVET.
PRIPOJENÁ JAZDA.

* Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.

Multimediálne systémy
V závislosti od zvolenej verzie výbavy všetky funkcie 
sú dostupné z multimediálnej obrazovky dotykový 
displej s vysokým rozlíšením 8" (Toyota Smart Connect®) 
alebo 12,3" (Toyota Smart Connect Pro®). Rozhrania 
Apple CarPlay* bezdrôtové a Android Auto™ káblové 
umožňujú jednoduché pripojenie smartfónu.
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Na každej ceste je dôležitá spoločnosť a rovnako
aj miesta, ktoré chcete navštíviť. Ak budú všetci šťastní,
zážitky budú prirodzene ešte lepšie. Toyota Highlander
odvezie až sedem ľudí pohodlne a štýlovo.
Prináša veľkorysý priestor pre nohy na každom mieste  
a vďaka úžasnej panoramatickej streche si každý užije
výhľady a pocit priestrannosti. Pomocou 3‑zónovej
automatickej klimatizácie možno regulovať teplotu  
v priestore pre vodiča, spolujazdca a v zadnej
časti vozidla, aby si každý cestujúci mohol nastaviť teplo
alebo chlad podľa svojich požiadaviek. V prednom  
a druhom rade sú vyhrievané sedadlá, ktoré poskytujú
ešte väčšiu kontrolu.
Vďaka jednotlivým úložným priestorom, nabíjacím
konektorom USB sa budete zabávať počas celej cesty.

KOMFORT

PRIESTOR
PRE SIEDMYCH.
PRIESTOR PRE ŽIVOT
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Interiér Toyoty Highlander sa dokáže prispôsobiť všetkému,
čo potrebujete prevážať. Ak je vo vozidle sedem osôb,
batožinový priestor s objemom 241* litrov je dostatočne
priestranný pre osobné veci každého cestujúceho.
Po sklopení zadného radu sa rozšíri na 658* litrov
(5‑miestna konfigurácia). A po sklopení aj druhého
radu sa zväčší na ohromných 1909 litrov (2‑miestna
konfigurácia). Po zaznamenaní Inteligentného kľúča
sa veľké zadné dvere otvoria automaticky, pri pohybe nohou
pod nárazníkom. S panoramatickou sklenenou strechou  
s elektricky ovládanou roletkou môžete do interiéru
prepúšťať toľko prirodzeného svetla, koľko chcete.

2 sedadlá 1909 litrov

5 sedadiel 658* litrov

7 sedadiel 241* litrov

PRIESTOR

Priestor podľa požiadaviek
Čokoľvek potrebujete, kamkoľvek idete,
Highlander ponúka rôzne konfigurácie sedadiel.

UNIVERZÁLNY INTERIÉR.
UNIVERZÁLNY ŽIVOT.

* Po roletu.
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Toyota T‑Mate je séria systémov navrhnutých tak, aby vás 
podporili a urobili jazdu bezpečnejšou, či už ste na diaľnici, 
v meste alebo na parkovisku, T‑Mate sa postará o to, aby ste 
boli vždy v bezpečných rukách.

Objavte všetky funkcie Toyota T‑Mate 
dostupné pre Highlander. 

Zistite viac o T‑Mate

BEZPEČNOSŤ

Predkolízny bezpečnostný systém  
Tento systém dokáže rozpoznať kolízie  
s inými vozidlami, chodcami a cyklistami 
a pomôcť vám zabrániť alebo znížiť riziko 
zrážky na minimum pomocou zvukových 
a vizuálnych výstrah, podpory brzdenia 
alebo automatickým brzdením. Navyše, 
systém slúži na predchádzanie zrážok na 
križovatkách a núdzový asistent riadenia 
pomáha počas dňa pri odbočovaní na 
križovatkách a pri vyhýbacích manévroch.

Adaptívny tempomat (ACC)
Tento systém udržiava vopred nastavený 
minimálny odstup od vozidla vpredu. Ak sa 
vzdialenosť začne znižovať, systém vozidlo 
spomalí a napokon aktivuje brzdy a zapne 
brzdové svetlá.

Upozornenie na zabudnuté objekty  
na zadných sedadlách
Tento systém upozorní vodiča varovaním na 
prístrojovom štíte, ak na zadnom sedadle 
zostane cestujúci alebo predmet  
po opustení auta. V závislosti od modelu 
sa po uzamknutí vozidla aktivujú výstražné 
svetlá a výstražný bzučiak.

INTELIGENTNÁ JAZDA.
INTELIGENTNÁ BEZPEČNOSŤ.
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COMFORT

STUPEŇ VÝBAVY COMFORT

Čalúnenie a povrchová úprava v interiéri
Čalúnenie sedadiel syntetická koža čierna

* Apple CarPlay je ochranná známka 
spoločnosti Apple Inc.

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY:
— Inteligentný adaptívny tempomat 

(IACC)
— Inteligentná 3 ‑ zónová automatická 

klimatizácia s detekciou cestujúcich
— Zadná parkovacia kamera s 

vodiacimi čiarami 
— Vyhrievaný volant 
— Vyhrievané čelné sklo 
— Bezdrôtové nabíjanie telefónu  

v stredovom paneli 
— Bi‑LED predné svetlomety 

parabolické
— 18" zliatinové disky kolies 
— Vyhrievané predné sedadlá 
— Elektrické nastavenie sedadla 

vodiča a spolujazdca
— 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* 

— Systém sledovania slepého uhla 
(BSM)
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PRESTIGE

HLAVNÉ PRVKY VÝBAVY 
(NAVYŠE K VÝBAVE COMFORT):
— Bi‑LED predné svetlomety 

projektorové
— 20" zliatinové disky kolies  

(5 trojitých lúčov)
— 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 
— Chrómovaná povrchová úprava 

prednej masky
— Ambientné osvetlenie interiéru 
— 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

Čalúnenie a povrchová úprava v interiéri
Čalúnenie sedadiel syntetická koža čierna

STUPEŇ VÝBAVY PRESTIGE
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STUPEŇ VÝBAVY EXECUTIVE

EXECUTIVE

HLAVNÉ PRVKY 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

Zobrazený model: výbava Executive
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Strešné priečniky
Tieto aerodynamické uzamykateľné strešné priečniky
sa ľahko zacvaknú do pozdĺžnych líšt na streche
vášho Highlandera. Dajú sa použiť so širokou škálou
ďalších prídavných zariadení.

Bočné nášľapy
Bočný nášľap zabezpečuje ľahký prístup
k strešnému príslušenstvu, pričom súčasne
zdokonaľuje robustnú príťažlivosť vášho vozidla.

Box na lyže – lesklý čierny
Vysokokapacitná, avšak aerodynamická konštrukcia,
vhodná najmä pre zimné športy. Box možno otvárať
z oboch strán.

Držiak na lyže a snowboard
Ľahko použiteľný držiak na lyže pre až 6 párov lyží alebo
2 snowboardy. Vaše príslušenstvo sa bezpečne pripevní
medzi 2 gumové profily.

Držiak na bicykel
Bezpečne prevážajte bicykel na streche. S funkciou
uzamykania bicykla aj strešného nosiča. Možno  
ho namontovať na obe strany vášho Highlandera.

Odnímateľné ťažné zariadenie
Umožňuje vám naplno využiť výkonnú ťažnú
kapacitu vášho vozidla. Záves je možné v prípade
potreby odmontovať.

Označenie AWD‑i
Označenie na dverách batožinového priestoru.

Ochranná lišta zadného nárazníka
Ochranná lišta zadného nárazníka chráni lak v oblasti
batožinového priestoru. Súčasne obsahuje extra
štýlové detaily, ktoré dopĺňajú dizajn vozidla.

Nech vyznávate akýkoľvek životný štýl,
Toyota má pre vás perfektné príslušenstvo.
Každá položka je navrhnutá tak,
aby dokonale fungovala a dopĺňala vzhľad
vášho Highlandera.

PREVÁŽAJTE ŠTÝLOVO

PAKET DESIGN

Predstavuje kombináciu nasledujúceho príslušentsva:
– bočné nášľapy – čierno strieborné
– ochranná lišta zadného nárazníka
– plastová rohož do batožinového priestoru

Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny predajca.

PRÍSLUŠENSTVO
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OCHRANA S KOMFORTOM.

Ochranné príslušenstvo Toyota predstavuje
dokonalý plán, ako sa vyhnúť poškriabaniu
a znečisteniu. Aby váš Highlander zostal
v dokonalom stave.

Kompletný sortiment príslušenstva nájdete na webovej
stránke predajcu Toyota

Plastová rohož do batožinového priestoru
Rohož do batožinového priestoru dokonale zapadne
do batožinového priestoru vášho Highlandera a ochráni
ho pred nečistotami, rozliatymi kvapalinami alebo
zablatenými labkami. Vďaka protišmykovému povrchu
tiež zabraňuje posúvaniu batožiny.

PRÍSLUŠENSTVO

Textilné koberce Hybrid
Štýlovo ochránia v kabíne vozidla. Bezpečnostné úchyty
udržia koberec vodiča pevne na mieste.

... prípadne použite gumené podlahové rohože
Na ochranu v najhorších podmienkach.
Neprepustia nečistoty, blato ani vodu.

Hliníkové prahové lišty Hybrid
Hliníkové prahové lišty chránia lak na prahoch
pred poškriabaním, odieraním a známkami používania,
pritom im dodajú estetický vzhľad.

Bočné ochranné lišty
Zaisťujú ďalšiu vrstvu ochrany pre Highlander
a bočné dvere. Sú veľmi užitočné na parkoviskách
a skvele zladené s farbou karosérie.
Štýlové a efektívne.

Ochranné lišty hrán dverí
Chránia vertikálne hrany dverí pred nárazmi, pri ktorých
by sa mohol poškodiť kov alebo lak dverí vášho vozidla.

Ochranná fólia na kľučky dverí
Zabraňuje drobnému poškriabaniu laku okolo kľučiek
dverí vozidla.

Horizontálna sieť v batožinovom priestore
Malá alebo pohybujúca sa batožina bude bezpečne
uložená v batožinovom priestore.

Textilný koberec do batožinového priestoru
S textilným kobercom do batožinového priestoru máte
na výber z hľadiska vzhľadu a ochrany. Je odolný,
praktický a ľahko sa čistí.
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FARBY

089 Biela ‑ platinová¹ 1J9 Strieborná 
– svetlá²

218 Čierna – klasická² 6X5  Zelená – smaragdová²

1G3 Sivá – popolavá² 1K5 Sivá 
– Mesačný prach³

3T3 Červená – rubínová³ 8X8 Modrá – elitná²

FARBY LAKU KAROSÉRIE.

Na prvých dojmoch záleží.
Výrazný dizajn modelu Toyota
Highlander podporuje štýl,
nech sa vydáte kamkoľvek.
Vyberte si z ponuky
príjemných perleťových alebo
metalických farieb, aby ste
skutočne vynikli z davu –
od perleťovej Bielej – platinovej 
až po Modrú – elitnú.

¹ Perleťový lak
² Metalický lak
³ Špeciálny lak
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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) – béžové
Štandard vo výbave Executive

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

Čalúnenie zo syntetickej kože – čierne
Štandard vo výbave Comfort

Kožené čalúnenie s perforáciou  
(prírodná a syntetická koža) – karamelové
Štandard vo výbave Executive

ČALÚNENIE A DISKY KOLIES

18" zliatinové disky kolies, 
tmavosivý brúsený povrch 
(5‑lúčové)
Štandard vo výbave Comfort

20" zliatinové disky kolies 
(5 trojitých lúčov)
Štandard vo výbave Prestige

20" zliatinové disky kolies brúsený povrch 
(10‑lúčové)
Štandard vo výbave Executive

ČALÚNENIE A DISKY KOLIES.
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TECHNICKÉ ÚDAJE.
TECHNICKÉ ÚDAJE

MOTOR
 Hybrid 
2,5 Hybrid Dynamic Force, aut. prevodovka e‑CVT AWD‑i

Kód motora A25A‑FXS

Počet valcov 4 valce, v rade

Rozvodový mechanizmus 16‑ventilový DOHC, VVT‑iE (nasávanie), VVT‑i (výfuk)

Palivový systém Vstrekovanie paliva

Zdvihový objem (cm3) 2 487

Vŕtanie / zdvih (mm × mm) 87,5 × 103,48

Kompresný pomer 14,0 : 1

Maximálny výkon (k) 190

Maximálny výkon (kW/ot./min.) 140/6 000

Maximálny krútiaci moment (Nm)/ot./min.) 239/4 300–4 500

Celkový výkon hybridnej sústavy (k) 248

Celkový výkon hybridnej sústavy (kW) 182

Predný elektromotor Batéria hybridného pohonu

Typ
Synchrónny elektromotor s permanentným 
magnetom Typ Nikel‑metalhydridový

Maximálny výkon (kW) 134 Nominálne napätie (V) 288

Maximálny krútiaci moment (Nm) 270 Kapacita akumulátora (3 hod) (Ah) 6,5

VÝKON
 Hybrid 
2,5 Hybrid Dynamic Force, aut. prevodovka e‑CVT AWD‑i

Najvyššia rýchlosť (km/h) 180

0–100 km/h (s) 8,3

ZAVESENIE KOLIES

Vpredu Vzpera MacPherson

Vzadu Dvojitá lichobežníková náprava s vlečným ramenom

BRZDY

Vpredu Odvetrávané kotúčové, dvojpiestikové

Vzadu Odvetrávané kotúčové, jednopiestikové

VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 Hybrid 
2,5 Hybrid Dynamic Force, aut. prevodovka e‑CVT AWD‑i

Spotreba paliva (príslušné právne predpisy)

Kombinovaná (l/100 km) 6,6–7,2

Odporúčané palivo 95 alebo viac (oktánové číslo)

Objem palivovej nádrže (litrov) 65

Oxid uhličitý, CO2 (príslušné právne predpisy)

Kombinované (g/km) 149–163

Emisie výfukových plynov (nariadenie ES 715/2007 doplnené nariadením ES 2018/1832AP)

Emisná norma EURO 6 AP

Oxid uhoľnatý, CO (mg/km) 216,3

Uhľovodíky, THC (mg/km) 18,0

Uhľovodíky, NMHC (mg/km) 14,6

Oxidy dusíka, NOx (mg/km) 6,7

Pevné častice (mg/km) 0,24

Hladina hluku pohybujúce sa vozidlo (dB(A)) 68,0

Hladina hluku stojace vozidlo [dB(A)/ot. min‑1] 71 / 2500

Spotreba paliva a hodnoty CO₂ sa merajú v kontrolovanom prostredí na reprezentatívnom produkčnom modeli podľa požiadaviek nového európskeho nariadenia WLTP ES 2017/1151 
v platnom znení. Pre každú jednotlivú konfiguráciu vozidla možno konečnú spotrebu paliva a hodnoty CO₂ vypočítať podľa objednanej voliteľnej výbavy. Spotreba paliva a hodnoty 
CO₂ vášho vozidla sa môžu líšiť od nameraných alebo vypočítaných hodnôt, pretože na spotrebu paliva a emisie CO₂ vozidla majú vplyv jazdné vlastnosti a ďalšie faktory (napríklad 
stav vozovky, premávka, stav vozidla, tlak v pneumatikách, zaťaženie, počet cestujúcich atď.).
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TECHNICKÉ ÚDAJE.
TECHNICKÉ ÚDAJE

2850 mm1128 mm 988 mm
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55
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1662 mm 1659 mm

1930 mm 1930 mm4966 mm

HMOTNOSTI A ŤAŽNÁ KAPACITA
 Hybrid 
2,5 Hybrid Dynamic Force, aut. prevodovka e‑CVT AWD‑i

Celková hmotnosť vozidla (kg) 2 672*/2 720

Pohotovostná hmotnosť (kg) 2 015–2 130

Ťažná kapacita, brzdený príves (kg) 2 000

Ťažná kapacita, nebrzdený príves (kg) 700

VONKAJŠIE ROZMERY 5‑dverová verzia

Vonkajšia dĺžka (mm) 4 966

Vonkajšia šírka (mm) 1 930

Vonkajšia výška (mm) 1 755

Rozchod kolies vpredu (mm) 1 659

Rozchod kolies vzadu (mm) 1 662

Predný previs (mm) 988

Zadný previs (mm) 1 128

Rázvor náprav (mm) 2 850

VNÚTORNÉ ROZMERY 5‑dverová verzia

Vnútorná dĺžka (mm) 2 548

Vnútorná šírka (mm) 1 398

Vnútorná výška (mm) 1 190§/1 212

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU 5‑dverová verzia

Batožinový priestor (2 sedadlá vzpriamené, po strechu) (litre) 838

Dĺžka batožinového priestoru (5 sedadiel vzpriamených) (mm) 509

Celková výška batožinového priestoru (mm) 800

Dĺžka batožinového priestoru (2 sedadlá vzpriamené) (mm) 1 176

Objem batožinového priestoru podľa VDA, až po kryt, zadné sedadlá vzpriamené (litrov) 241

RIADENIE 5‑dverová verzia

Priemer otáčania – stopový (m) 11,4

KOLESÁ Comfort Prestige Executive

18" tmavo sivé zliatinové disky kolies, strojovo opracované (5‑lúčové)  — —

20" zliatinové disky kolies (5 trojitých lúčov) —  —

20" tmavo sivé zliatinové disky kolies, strojovo opracované (10‑lúčové) — — 

Čierne malé stredové krytky   

Dojazdové rezervné koleso   

 = Štandardná výbava    = Voliteľná výbava   – = Nedostupné   * Výbava Comfort   § S panoramatickou strechou.
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VÝZVA 1
NULOVÉ EMISIE CO2 V NOVÝCH VOZIDLÁCH
Do roku 2050 chceme znížiť emisie CO₂ 
produkované našimi vozidlami o 90% 
(v porovnaní s úrovňou z roku 2010). Za týmto 
účelom budeme podporovať vývoj nových 
vozidiel s nulovými uhlíkovými emisiami 
a urobíme všetko pre to, aby sme zvýšili záujem 
o tieto vozidlá zo strany verejnosti.

VÝZVA 3
NULOVÉ EMISIE CO2 Z NAŠICH TOVÁRNÍ
S cieľom znižovať uhlíkové emisie v našich 
výrobných závodoch sa zameriavame 
na zdokonaľovanie nami používaných technológií 
a prechod na alternatívne zdroje energie. 
Sme odhodlaní zvyšovať energetickú efektivitu 
našich závodov a používať obnoviteľné 
zdroje energie, ako je napr. slnko alebo vietor, 
rovnako tak ako energiu s nízkou 
uhlíkovou stopou, napr. z vodíka.

VÝZVA 4
MINIMALIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA 
SPOTREBY VODY
S ohľadom na znižovanie spotreby vody 
sme v našich výrobných závodoch začali 
zachytávať dažďovú vodu. Taktiež sme 
vyvinuli technológiu čistenia, aby sme 
nami používanú vodu dokázali znova využiť 
alebo ju bezpečne vrátiť do miestneho 
vodohospodárskeho systému.

VÝZVA 6
SPOLOČNOSŤ BUDÚCNOSTI, KTORÁ ŽIJE 
V HARMÓNII S PRÍRODOU
S cieľom zachovať a zlepšovať našu koexistenciu 
s prírodou organizujeme kampane zalesňovania 
a vysádzania stromov, pripravujeme ekologické 
mestské projekty a ďalšie iniciatívy, či už v rámci 
našich vlastných prevádzok alebo aj mimo nich. 
Naším cieľom je rozvoj spoločnosti, 
ktorú charakterizuje harmonické súžitie ľudí 
s prírodou.

VÝZVA 2
NULOVÉ EMISIE CO2 POČAS CELÉHO 
ŽIVOTNÉHO CYKLU PRODUKTU
Pri realizácii našich projektov sa snažíme, 
aby boli šetrnejšie k životnému prostrediu. 
Analyzujeme každý konštrukčný prvok 
našich automobilov, aby sme si boli istí, 
že v priebehu celého životného cyklu bude 
jeho vplyv na životné prostredie, pokiaľ možno, 
čo najmenší*.

VÝZVA 5
SPOLOČENSKÁ PODPORA MYŠLIENKY 
RECYKLÁCIE A ZAVÁDZANIA SYSTÉMOV 
VÝROBY ZALOŽENÝCH NA RECYKLÁCII.
Už 40 rokov pracujeme na opätovnom spracovaní 
použitých materiálov. Vďaka tomu je dnes 
možné 95% materiálov z vašej Toyoty recyklovať 
a opätovne použiť. Okrem toho ponúkame 
inovatívne spôsoby likvidácie vozidiel po tom, 
čo dôjdu na koniec svojej životnej cesty.

KOMPLEXNÁ ZÁRUKA
Na akúkoľvek poruchu spôsobenú výrobnou 
alebo montážnou chybou v každom novom 
vozidle Toyota sa vzťahuje záruka na dobu 
až 3 roky alebo 100 000 km.²

DODATOČNÁ BEZPEČNOSŤ
Komplexný bezpečnostný systém Toyota odolá 
prísnemu 5‑minútovému testu vniknutia, 
ktorý vyžadujú poisťovne.

TOYOTA EUROCARE
Vychutnajte si cestovanie s pocitom bezpečia 
vďaka bezplatnej asistenčnej službe 
Toyota Eurocare v 40 európskych krajinách, 
poskytované počas 3 rokov.3 Pokiaľ budete 
navštevovať autorizovaný servis aj po 3 roku, 
bude vám poskytovaná asistenčná služba 
Toyota Eurocare po dobu životnosti vášho vozidla.   

ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO TOYOTA
Originálne príslušenstvo Toyota bolo navrhnuté 
a vyrobené s rovnakým dôrazom na detail ako 
celé vozidlo. Na všetky prvky príslušenstva Toyota 
zakúpené spoločne s vozidlom sa vzťahuje 
záruka 3 roky.¹

Toyota má snahu ísť nad rámec 
nulových dopadov na životné 
prostredie a zanechať svet v lepšom 
stave ako predtým. Za týmto 
účelom sme si definovali šesť výziev, 
ktoré chceme splniť do roku 2050. 
Každá z nich je mimoriadne náročná, 
sme však odhodlaní dosiahnuť 
pozitívneho a trvalo udržateľného 
vplyvu na spoločnosť aj prírodu 
ako celok.

Viac informácií o opatreniach, ktoré Toyota 
venuje problematike životného prostredia, 
nájdete na adrese: www.toyota.sk/world‑of‑toyota/ 
alebo sa obráťte na miestneho predajcu 
vozidiel Toyota.

*  Metodika LCA automobilky Toyota, aplikovaná na našich vozidlách, 
bola posúdená a schválena TÜV Rheinland a obdržala certifikáciu podľa 
normy ISO14040/14044

Podrobnejšie informácie o istotách nájdete na stránke: www.toyota‑europe.com/service‑and‑accessories

1 Podrobnosti týkajuce sa záruky sú k dispozícii u dealerov značky Toyota. 
2 V rámci záruky ponúkame tiež vrátenie nákladov spojených s odtiahnutím vozidla do autorizovaného servisu Toyota. 
3 Belgicko 5 rokov / Portugalsko a Dánsko 1 rok.

STRATEGICKÝ PLÁN TOYOTA 2050 
A ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA ŽIVOTNÉHO CYKLU

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA | POCIT BEZPEČIA

ÚPLNÝ POKOJ NA DUŠI 
S TOYOTOU
SERVISNÝ PROGRAM PRE HYBRIDNÉ VOZIDLÁ
Program „Predĺžená starostlivosť o akumulátor 
hybridného pohonu“¹ zahŕňa prehliadku raz 
ročne alebo každých 15 tis. km (podľa toho, 
čo nastane skôr), a to po dobu až 10 rokov 
od dátumu registrácie vozidla.

KVALITNÝ SERVIS TOYOTA
Servisnú údržbovú prehliadku vašej Toyoty musíte 
absolvovať najmenej raz ročne / každých 15 000 km 
(podľa toho, čo nastane skôr).

NÍZKE NÁKLADY NA ÚDRŽBU
Všetky vozidlá Toyota sú navrhnuté 
a skonštruované tak, aby sa minimalizovali náklady 
na údržbu.

ORIGINÁLNE DIELY
Aby sme zaistili kvalitu značky Toyota, 
vo vašom vozidle sa používajú iba originálne 
a schválené komponenty.
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Všetky prvky vybavenia zobrazené v katalógu sa môžu líšiť podľa zvolenej verzie. Konkrétnu ponuku prosím konzultujte s autorizovaným partnerom Toyota. Podľa všetkých našich znalostí a vedomostí 
zodpovedali všetky informácie uvedené v publikácii v dobe jej tlače skutočnosti. Podrobnosti v technických údajoch o vozidle a vybavení sú závislé na miestnych podmienkach a môžu sa preto líšiť od 
modelov dostupných vo Vašom regióne. Informujte sa prosím u svojho predajcu na detaily týkajúce sa príslušných špecifikácií a vybavenia. Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo 
zmeniť akýkoľvek detail v technických údajoch, špecifikáciách a výbave bez predchádzajúceho upozornenia. ©2022 vlastní NV Toyota Motor Europe (TME). Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť 
žiadnym spôsobom reprodukovaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o.
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