
Spotreba paliva
1,5 D‑4D 100
6 M/T

1,5 D‑4D 120
6 M/T

2,0 D‑4D 150
6 M/T

2,0 D‑4D 180
8 A/T

City  /  L1 City  /  L1  /  L2 City  /  L1  /  L2 City  /  L1  /  L2

Kombinovaná [l/100 km] 5,2–5,6 4,8–5,2 5,4–5,8 6,0–6,4

Mesto [l/100 km] 5,9–6,3 5,2–5,6 6,1–6,6 7,3–7,7

Mimo mesta [l/100 km] 4,8–5,2 4,6–5,0 5,0–5,4 5,3–5,7

Palivo nafta nafta nafta nafta

Objem palivovej nádrže [l] 69 69 69 69

Objem palivovej nádrže pre AdBlue [l] 20,6 20,6 20,6 20,6

Emisie CO2, kombinované [g/km] 137–138 127 142–154 159–170

Emisná norma EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2 EURO 6.2

Motor
Typ Preplňovaný 

vznetový motor
Preplňovaný 
vznetový motor

Preplňovaný 
vznetový motor

Preplňovaný 
vznetový motor

Počet a usporiadanie valcov 4‑valcový, radový 4‑valcový, radový 4‑valcový, radový 4‑valcový, radový

Rozvodový mechanizmus 16 ventilov DOHC 16 ventilov DOHC 16 ventilov DOHC 16 ventilov DOHC

Druh vstrekovania priame vstrekovanie 
paliva

priame vstrekovanie 
paliva

priame vstrekovanie 
paliva

priame vstrekovanie 
paliva

Zdvihový objem [cm3] 1499 1499 1997 1997

Vŕtanie × zdvih [mm × mm] 75,0 × 84,8 75,0 × 84,8 85,0 × 88,0 85,0 × 88,0

Kompresný pomer 16,5 : 1 16,5 : 1 16,7 : 1 16,7 : 1

Maximálny výkon v kW (k) pri ot./min‑1 75 (102)/3500 88 (120)/3500 110 (150)/4000 130 (177)/3750

Maximálny krútiaci moment [Nm / ot./min‑1] 270 / 1600 300 / 1750 370 / 2000 400 / 2000

Výkon
Maximálna rýchlosť [km/h] 160 172 1858 1858

0–100 km/h [s] 13,5 12,0 13,0 10,1

Zavesenie kolies
Druh zavesenia predných kolies kvázi MacPherson kvázi MacPherson kvázi MacPherson kvázi MacPherson

Druh zavesenia zadných kolies dvojité 
lichobežníkové

dvojité 
lichobežníkové

dvojité 
lichobežníkové

dvojité 
lichobežníkové

Brzdy
Predné ventilované kotúčové ventilované kotúčové ventilované kotúčové ventilované kotúčové

Zadné plné kotúčové plné kotúčové plné kotúčové plné kotúčové

Hmotnosti City / L1 City / L1 / L2 City / L1 / L2 City  /  L1  /  L2

Pohotovostná hmotnosť [kg]* 1707–1735 1709–1735 1735–2043 1845–2046

Prevádzková hmotnosť vozidla [kg]** 993–1170 1016–1170 900–1132 717–1029

Maximálna celková hmotnosť [kg]** 2625–2830 2650–2830 2675–3100 2850–3100

Maximálna hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] 750 / 750 750 / 750 / 750 750 / 750 / 750 750 / 750 / 750

Maximálna hmotnosť brzdeného prívesu [kg] 1800 / 1800 1800 / 1800 / 1800 2300 / 2300 / 2300 1800 / 2000 / 2000

Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg]** 3990 / 4040 4035 / 4080 / 4130 4600 / 4640 / 4690 4370 / 4420

Maximálne zaťaženie prednej nápravy [kg] 1500 1500 1500 1500

Maximálne zaťaženie zadnej nápravy [kg] 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800 1500 / 1800

A/T = Automatická prevodovka 
M/T = Manuálna prevodovka 
* Údaje podliehajú schváleniu zodpovedajúce homologizácii 
** Prevádzkové hmotnosti môžu byť odlišné od tých uvedených v cenníku, v závislosti od vybranej verzie a príplatkovej výbave. 
8 Pre vozidlá vybavené systémom Toyota Traction Select je maximálna rýchlosť obmedzená na 170 km/h. 

TECHNICKÉ ÚDAJE

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.
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


