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Комплектація Comfort Elegance Prestige Premium
2.5 Dual VVT-i, 6 A/T, 4-дв. седан, 5 місць

 ―  розраховано за методом VDA.

 ―   для авто у комплектації Premium.

Технічні характеристики
Модель 2.5 Dual VVT-i

Двигун
Тип

Робочий об'єм (см)
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)

Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.)
Стандарт токсичності вихлопу

бензиновий L4 / 16-клапанний, Dual VVT-i
2 494

133 (181) / 6 000
231 / 4 100

EURO 6

Витрата пального
Міський цикл (л/100 км)

Заміський цикл (л/100 км)
Комбінований цикл (л/100 км)

Місткість паливного бака (л)

11,5
6,4
8,3
60

Кермове управління
Тип підсилювача

Кількість обертів керма (від упору до упору)
Мінімальний радіус розвороту за колесами (м)

Мінімальний радіус розвороту за кузовом (м)

електропідсилювач
2,7 (з шинами R17) / 2,6 (з шинами R18)
5,7 (з шинами R17) / 5,8 (з шинами R18)
6,1 (з шинами R17) / 6,2 (з шинами R18)

Габаритні розміри

Викиди CO₂
Міський цикл (г/100 км)

Заміський цикл (г/100 км)
Комбінований цикл (г/100 км)

260
145
187

Гальмівна система
Передні гальма

Задні гальма
Тип стоянкового гальма

вентильовані диски
суцільні диски

електромеханічні гальма
Підвіска

Передня
Задня

незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості
незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості

Маса
Споряджена маса (кг)

Максимальна допустима маса (кг)
1 555
2 030

Кліренс та об'єм багажного відділення
Кліренс (мм)

Об'єм багажного відділення (л)
155

493 / 469

Трансмісія
Тип

Тип приводу
6-ступенева автоматична

передній
Динамічні показники

Максимальна швидкість (км/год)
Прискорення 0-100 км/год (сек.)

210
9,7

 ― зазначені показники витрати пального та викидів СО₂ розраховані 
згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН №101-01 та є приблизними 
значеннями для певного типу автомобіля. Дані отримано в ідеальних умовах 
без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості 

дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо). Показники 
можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише 
експериментальним шляхом. 

Умовні позначення:
1 — комбінація з натуральної та синтетичної шкіри.

« » — стандартне обладнання

«—» — обладнання відсутнє в комплектації « » — стандартне обладнання

«—» — обладнання відсутнє в комплектації« » — опціональне обладнання

легкосплавні, шини 215/55 R17
легкосплавні, шини 235/45 R18

Чорна глянцева нижня решітка радіатора
Сіра глянцева нижня решітка радіатора
Глянцеві вставки центральної стійки
Ручки дверей з хромованим оздобленням
Скляний панорамний дах з люком
Колісні диски:

Повнорозмірне запасне колесо
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регулювання за висотою та глибиною
електропривод регулювання

підігрів з регулюванням інтенсивності
вентиляція з регулюванням інтенсивності

механічне регулювання положення
механічне регулювання сидіння водія за висотою

електрорегулювання положення
електрорегулювання сидіння водія за висотою

електрорегулювання сидіння пасажира за висотою
електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія

електрорегулювання поперекового підпору сидіння пасажира
центральний підлокітник із відсіком для речей

кишені в спинках сидінь

Комфорт
Електропідсилювач керма
Мультифункціональне кермо:

Smart Entry and Start ― система безключового доступу до автомобіля та запуску двигуна 
Кнопка запуску двигуна «Start»
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримування гальма) 
Круїз-контроль
Сенсори паркування кутові передні та задні (4 шт.)
Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду зі статичними графічними підказками
Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду з динамічними графічними підказками
Передні сидіння:

Комплектація Comfort Elegance Prestige Premium

2 825 мм
4 885 мм

1 840 мм

1 
45

5 
м

м

1 590 / 1 580³ мм

1 085 мм 975 мм

1 610 / 1 600³ мм
1 840 мм

Умовні позначення:

Освітлення
Світлодіодні фари головного світла
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла 
Високонапірні висувні омивачі фар головного світла
Датчик освітлення
Світлодіодні вогні денного світла
Світлодіодні передні вказівники повороту та задні ліхтарі
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі та стоп-сигнали
Світлодіодні передні протитуманні фари
Світлодіодний задній протитуманний ліхтар
Обзорність
Акустичне лобове скло з тонованою смугою темно-синього кольору
Стекла із захистом від ультрафіолетового випромінювання
Електроcклопідйомники передніх та задніх вікон
Склоочисники з сенсором дощу
Дзеркала заднього огляду
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом з автотаймером
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення

Оздоблення салону
Оздоблення сидінь тканиною
Оздоблення сидінь шкірою з перфорацією
Оздоблення дверних карт тканиною
Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою
Оздоблення переднього центрального підлокітника синтетичною шкірою
Кермо, оздоблене шкірою
Ручка селектора КПП, оздоблена шкірою
Декор панелі приладів та центральної консолі, візерунок якого імітує напівкоштовний камінь «Тигрове око»
Фонова ілюмінація центральної консолі
Фонова ілюмінація внутрішніх дверних ручок та простору для ніг водія і переднього пасажира
Індивідуальні світлодіодні лампи освітлення (2 спереду і 2 ззаду)
Сонцезахисні козирки з дзеркалами для водія та переднього пасажира з підсвічуванням
Накладки на пороги дверей з металевими декоративними вставками

— —
— —
— —
— —
— —
— —

— —

Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense
PCS ― cистема попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування
RSA ― система розпізнавання та інформування про дорожні знаки
LDA ― cистема сповіщення про з'їзд зі смуги руху
ACC ― круїз-контроль із функцією підтримки безпечної дистанції з автомобілем, що їде попереду
AHB ― автоматичне дальнє світло
Система контролю та інформування про втому водія

Протиугінні засоби
Імобілайзер
Сигналізація
Центральний замок з дистанційним керуванням

Інтелектуальні системи безпеки

Кольори кузова

Засоби активної безпеки
ABS + BA + EBD ― антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстреному гальмуванні та електронною
системою розподілу гальмівного зусилля
TRC ― протибуксувальна система
VSC ― система стабілізації автомобіля
НАС ― система допомоги старту на підйомі
TPMS ― система моніторингу тиску в шинах

фронтальні для водія та переднього пасажира
для колін водія

бокові для водія та переднього пасажира
захисні бокові шторки передні та задні

переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (окрім ременя безпеки для середнього пасажира другого ряду сидінь)
регулювання за висотою ременів безпеки першого ряду

візуальне та звукове попередження про непристебнутий ремінь безпеки водія

Засоби пасивної безпеки
Подушки безпеки:

Ремені безпеки:

Кріплення дитячого крісла ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду
Замок, що попереджає відчинення дітьми задніх дверей зсередини 
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Система кондиціонування
Клімат-контроль із незалежним регулюванням температури зон водій/пасажир
Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь
Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь
Іонізатор повітря nanoe
Інформаційні пристрої
Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2" на панелі приладів
Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7.0" на панелі приладів
Індикатор мінімального рівня рідини омивача
Мультимедійне обладнання
Аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7.0"
та 6 динаміками
Аудіосистема Toyota (радіоприймач, CD/MP3/WMA-програвач) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 8.0"
та акустичною системою JBL (підсилювач, 9 динаміків з сабвуфером)
Навігаційна система GPS
Система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth
Лінійний вхід AUX та роз'єм для підключення USB-пристроїв (з можливістю підключення iPod / iPhone)
Система бездротової зарядки за протоколом Qi
Розетка 12В для аксесуарів у центральній консолі
2 розетки USB 2,1А в нижній частині центральної консолі для пасажирів другого ряду сидінь

— ——
— ——

2-й ряд сидінь:
підлокітник з підстаканниками

багатофункціональний підлокітник
шторка заднього скла з електричним приводом та 2 бокові з ручним

— ——
—

— ——
2-й ряд сидінь:

підігрів бокових сидінь 
складані спинки в пропорції 40:60

спинки з електроприводом регулювання нахилу, розділені в пропорції 40:20:40

089  Білий перламутр 1F7  Сріблястий металік 218  Чорний металік 3U5 Червоний металік

4X1 Бежевий металік 4X7  Коричневий металік 8W7 Темно-синій металік


