Nuo 45 400 €
CO2
nuo

Sąnaudos
nuo

Galia iki

149 6,6

248

g/km

DIN AG

l/100 km

Kainoraštis

TOYOTA HIGHLANDER

Degalai

Variklis

Transmisija

Komplektacija

Kaina1

Benzinas/elektra

2.5 HEV AWD-i (248 AG)

Automatinė (e-CVT)

LUXURY

45 400 €

EXECUTIVE

50 800 €

PREMIUM

56 800 €

1) Visos kainos nurodytos su PVM. Į kainą neįskaičiuoti metalo blizgesio ir perlamutriniai dažai. UAB “Mototoja” pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.

Ukmergės g. 425, Vilnius
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt

Pasiūlymo
kaina1

Nauda
Jums

TOYOTA HIGHLANDER PAPILDOMA ĮRANGA
Įranga

Kaina1

Premium dažai

290 €

JBL garso sistema ir navigacija

Tik Executive

1 990 €

Panoraminis stoglangis

Tik Executive ir Premium

1 350 €

"SUV" paketas

830 €

Vilkimo kablys fiksuotas/nuimamas

Tik Luxury ir Executive

850 € / 1000 €

Vilkimo kablys fiksuotas/nuimamas

Tik Premium

990 € / 1150 €

1) Visos kainos nurodytos su PVM.

Ukmergės g. 425, Vilnius
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt

TOYOTA HIGHLANDER TECHNINIAI DUOMENYS
Variklis

2.5 HEW AWD-i
2487

Darbinis tūris, cm3
Maksimali galia (kW/AG/aps.min)

182 (248) / 6000

Kuro rūšis

Benzinas / elektra

Gabaritai (Ilgis, plotis, aukštis)

4966 x 1930 x 1755

Bagažinės tūris (l)

305 / 838 / 1882

Atstumas tarp ašių (mm)

2580

Vidutinės kuro sąnaudos l/100km (WLTP)

6,6 - 7,1

CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km (WLTP)

149- 160

Maksimalus greitis km/h

180

Įsibėgejimas 0-100 km/h

8,3

Ukmergės g. 425, Vilnius
8 5 235 6440 / info@mototoja.lt
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LUXURY
Išorė

Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius

•

Apie plovimo skysčio lygį įspėjantis indikatorius

•

Bagažinės apšvietimas (LED)

•

Važiavimo režimo pasirinkimo funkcija (ECO/NORMAL/SPORT)

•

18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila ir 235/65 R18 padangomis

•

Laikinas atsarginis ratas

•

Padangų slėgio kontrolės sistema

•

Sėdynės

Dienos žibintai (LED)

•

Dirbtinės odos sėdynės

•

Multireflektoriniai LED priekiniai žibintai

•

Elektra reguliuojama 8 padėčių vairuotojo sėdynė

•

Priekiniai rūko žibintai (LED)

•

Toyota Easy Flat sistema

•

Juodos priekinės grotelės

•

Šildomos priekinės sėdynės

•

Sidabrinis intarpas ant viršutinių priekinių grotelių

•

•

Sidabrinis viršutinių priekinių grotelių apvadas

•

Antrosios eilės sėdynės: dalijamos 60:40 santykiu, nulenkiamos rankiniu būdu, slankiojamos ir
atlošiamos

Elektra šildomas priekinis langas

•

Trečiosios eilės sėdynės: dalijamos 60:40 santykiu, nulenkiamos rankiniu būdu, atlošiamos

•

Šildomi priekinio lango ploviklio purkštukai

•

ISOFIX sistema antrosios eilės kraštinėse sėdynėse

•

Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai

•

Dėtuvės

Kėbulo spalvos galinis aptakas

•

Puodelių laikikliai priekyje ir gale

•

Galiniai kombinuotieji žibintai (LED)

•

Sutraukiamasis bagažinės uždangalas

•

Sidabriniai stogo bėgeliai

•

Porankis ant priekinės konsolės dėtuvės

•

•

Galinis porankis

•

Lietaus jutiklis

•

Rakinama daiktadėžė

•

Prieblandos jutiklis

•

Tamsinti stiklai

•

Informacinė ir garso įranga

Ryklio peleko formos antena

•

Galinio vaizdo kamera su plovikliu

Komforto įranga

Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 8 colių ekranu

•

Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)

•

MyT ryšio paslaugos

•

Belaidis mobiliojo telefono kroviklis

•

Radijas

•

Elektroninis stovėjimo stabdys su sulaikymo funkcija

•

Skaitmeninis radijas (DAB)

•

•

USB jungtis

•

Odinis pavarų perjungimo svirtelės antgalis

•

USB įkrovikliai: 2 priekyje ir 2 gale

•

Šildomas vairas

•

Bluetooth® laisvųjų rankų sistema

•

Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas

•

6 garsiakalbiai

•

Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)

•

7 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas

•

Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis

•

Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse

•

Aktyviosios saugos įranga

Rankiniu būdu valdomos antrosios eilės keleivių langų užuolaidėlės

•

Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratininkų fiksavimo funkcija

•

Tekstiliniai grindų kilimėliai

•

Avarinio vairo valdymo sistema

•

Trijų zonų automatinis oro kondicionierius

•

Oro kondicionieriaus valdymo skydelis gale

•

Smart Entry & Start sistema

•

Du 12 V elektros lizdai priekyje

•

Trijų stipinų odinis vairas

Toyota Safety Sense saugos įranga:

•

TOYOTA HIGHLANDER KOMPLEKTACIJOS
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Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ICM)

•

Melsvas atviro dėklo apšvietimas

•

Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)

•

Melsvas priekinių durelių apšvietimas

•

Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)

•

Priekinės metalinės slenksčių plokštelės su Highlander logotipu

•

Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)

•

Judėjimo eismo juostoje palaikymo sistema (LTA)

•

Sėdynės
Natūralios perforuotos odos sėdynės

•

Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties funkcija

•

Elektra reguliuojama 4 padėčių keleivio sėdynė

•

Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) sistemos

•

Pagalbinė stabdymo sistema (BA)

•

Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS)

•

LED galiniai stabdymo žibintai

•

Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)

•

Aktyvioji traukos kontrolės sistema (A-TRC)

•

Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

•

Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC)

•

PREMIUM (papildanti EXECUTIVE)

Nematomų zonų monitorius (BSM)

•

Išorė

Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA)

•

20 colių lengvojo lydinio ratlankiai su frezuota apdaila ir 235/55 R20 padangomis

•

Elektra valdomas panoraminis stogas

o

JBL ir navigacijos paketas

Pasyviosios saugos įranga

JBL Premium garso sistema su 11 garsiakalbių

o

Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema

o

Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis

•

Komforto įranga

Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai

•

Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis

•

SRS oro saugos pagalvės (7)

•

Projekcinis ekranas

•

Bagažinė su bekontakčio atidarymo funkcija

•

Anglies pluošto imitacijos intarpas ant viršutinės prietaisų skydelio dalies

•

Panoraminio vaizdo monitorius

•

EXECUTIVE (papildanti LUXURY)
Išorė
20 colių lengvojo lydinio ratlankiai ir 235/55 R20 padangomis

•

Sėdynės

Bi-LED priekiniai žibintai

•

Šildomos kraštinės antrosios eilės sėdynės

•

Priekinių žibintų valytuvai

•

Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija

•

Juodos dažytos viršutinės priekinės grotelės

•

Chromuotas intarpas ant viršutinių priekinių grotelių

•

Informacinė ir garso įranga
Toyota Touch 2 multimedijos sistema su 12,3 colių ekranu

•

Chromuotas viršutinių priekinių grotelių apvadas

•

Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema

•

Įlipimo zonos ir kojų nišos apšvietimo sistema

•

JBL Premium garso sistema su 11 garsiakalbių

•

Chromuoti stogo bėgeliai

•

Išmanieji priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai (ICS)

•

Elektra valdomas panoraminis stogas

o

JBL ir navigacijos paketas
JBL Premium garso sistema su 11 garsiakalbių

•

Toyota Touch® 2 & Go navigacijos sistema

•

Komforto įranga
Durelių veidrodėlių nustatymų atminties funkcija

•

Durelių veidrodėliai su užlenkimo važiuojant atbuline eiga funkcija

•

Medienos tekstūros centrinės konsolės apdailos detalė

•

Elektra valdoma bagažinė

•

Pavarų perjungimo svirtelės

•

•
o

standartinė įranga
papildoma įranga

