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Új Toyota Land Cruiser

MÁR

Apple Carplay* és Android Auto™

Alapáron minden felszereltségnél
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ISMERJE MEG A FELSZERELTSÉGEKET!

PRADO FAMILY
Az alapfelszereltség néhány tétele

 – Egyzónás automata légkondicionáló
 – LED fényszórók tompított és távfény, 
első ködlámpák
 – Intelligens kulcsrendszer, 
mozgásérzékelős intelligens kulccsal
 – 17" könnyűfém keréktárcsák 265/65 R17 
gumiabronccsal
 – MM19 Toyota Touch multimédia 
7" érintőképernyővel, DAB rádió, 
USB csatlakozó, Bluetooth 
telefonkihangosító és audió streaming, 
9 hangszóró
 – Tolatókamera

 – Sebességtartó automatika
 – 4WD – Állandó négykerékhajtás
 – Króm hűtőrács
 – Szélvédő fűtés az ablaktörlőlapátok alatt
 – Fényszórómosó
 – Oldalfellépő
 – Tetősín
 – 7 ülés
 – Connectivity: Android Auto™ 
(korlátozott elérhetőségű 
Magyarországon) és Apple CarPlay*
 – Pótkerék

COMFORT
Az alapfelszereltség néhány tétele (a Prado felszereltségen felül):

 – Parkolásérzékelők elöl és hátul
 – Kormánykerék bőr borítású, 
fűtött, elektromosan állítható 
mélységben‑magasságban
 – Sötétített hátsó oldalüvegek
 – Belső tükör elektrokromatikus, fényre 
automatikusan sötétedő
 – 19" könnyűfém keréktárcsák 265/55 R19 
gumiabronccsal
 – Esőérzékelős automata ablaktörlő
 – Hidraulikusan változtatható 
karakterisztikájú kanyarstabilizátorok elöl 
és hátul (KDSS)
 – Toyota Safety Sense biztonsági rendszer: 
Adaptív tempomat, radaros ütközés 
megelőző rendszer, sávelhagyásra 

figyelmeztető rendszer sávtartással, 
jelzőtábla felismerő rendszer, 
automata távfény kapcsolás
 – Belépő világítás rendszer
 – Elektromos ülésállítás 
(vezető– és utasülés)
 – Ülésfűtés az első ülésekben
 – Hűtött tároló a középső kartámaszban
 – Famintázatú műszerfal berakás

Opciósan rendelhető:
Family csomag: 7 üléses változat, 
háromzónás automata légkondicionáló

INVINCIBLE
Az alapfelszereltség néhány tétele (a Comfort felszereltségen felül):

 – Háromzónás automata légkondicionáló
 – MTS – Multi Terrain System: 
Választható terepprogram körkörös 
kamerarendszerrel
 – Bőr ülésborítás
 – Ülés szellőztetés az első ülésekben
 – JBL** audio rendszer 14 hangszóróval

 – Toyota Touch & Go navigáció: 
3 év ingyenes adatbázis frissítés, 
magyar nyelvű menü, teljes Európa térkép
 – Ülésfűtés a 2. ülésssor szélső üléseiben
 – Holttérfigyelő rendszer
 – Hátsó keresztirányú forgalomra 
figyelmeztető rendszer

Opciósan rendelhető:
Family csomag: 7 üléses változat

EXECUTIVE
Az alapfelszereltség néhány tétele (az Invincible felszereltségen felül):

 – Fekete szinű fa műszerfal berakás
 – Első ülések memóriával
 – Változtatható lengéscsillapító 
karakterisztika elöl–hátul (AVS)
 – Fa és bőr borítású kormánykerék

 – Változtatható hasmagasság – hátsó futómű
 – Hátsó légrugós felfüggesztés

Opcionális felszereltségi csomag:
VIP csomag, Family csomag: 7 üléses változat

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
** Hosszabb várakozási idő.

KIZÁRÓLAG 

A KÉSZLET EREJÉIG
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Fejlett off‑road technológia

Állandó négykerékhajtás, választható kúszás 
vezérlés program, terepválasztó, Torsen® 
nyomatékfüggő, korlátozott zárású hátsó 
differenciálmű, hidraulikusan változtatható 
karakterisztikájú kanyarstabilizátorok elöl‑hátul.

7 üléses változat is elérhető, 

SRS függönylégzsákokkal a harmadik üléssorhoz 
és háromzónás automata légkondicionálóval. 
A harmadik üléssorban az ülések 
elektromosan összehajthatók.

Gazdag kényelmi felszereltségek:
tempomat, körkörös kép rendszer négy kamerával, 
holttérfigyelő rendszer, hátsó keresztirányú 
forgalomra figyelmeztető rendszer, hűtött 
tároló a középső kartámaszban, Toyota Touch® 2 
multimédia 7" érintőképernyővel és 9 hangszóróval, 
szürkületérzékelő, esőérzékelő, belépő világítás 
rendszer, Toyota Touch 2 Go navigáció, 
intelligens kulcsrendszer, háromzónás automata 
légkondicionáló, Connectivity: Android Auto™ 
(korlátozott elérhetőségű Magyarországon) 
és Apple Carplay*.

INVINCIBLE
5 ajtós 2,8 D‑4D dízel (204 LE) A/T

BESTSELLER

Érdekli ez a változat?

Kérjük, lépjen kapcsolatba márkakereskedőjével! 
Ha valami mást keres, ismerje meg a többi modellváltozatot, és válasszon 
olyan Land Cruisert, ami tökéletesen megfelel az Ön igényeinek.

Invincible 
2.8 D–4D 204 LE 6 A/T 4×4

29 200 000 FT–TÓL
MÁR

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

KIZÁRÓLAG 

A KÉSZLET EREJÉIG



4

Modellév: 2021. Az árlista a 2022. október 17‑től megrendelt autókra érvényes a készlet erejéig vagy visszavonásig.

BRUTTÓ ÁRAK (FT)

Motor / 
Teljesítmény 

<LE>
Váltó Katashiki SFX Felszereltség

Bruttó listaár 
(Regadóval, 
27% ÁFA‑val)

Regadó
Vegyes átlagf. 

(l/100km) kombinált
CO2 (g/km) 
kombinált

VL Min VL Max VL Min VL Max

2.8 D‑4D 204 A/T 6

GDJ150L‑GKTEYW KR Prado Family 25 040 000 265 000 8,7 9,6 227,7 252,4

GDJ150L‑GKTEYW UL Comfort 26 950 000 265 000 8,7 9,6 227,7 252,4

GDJ150L‑GKTEYW YC Comfort Family 27 235 000 265 000 8,7 9,6 227,7 252,4

GDJ150L‑GKTEYW UN Invincible 29 200 000 265 000 8,7 9,6 227,7 252,4

GDJ150L‑GKTEYW VM Invincible Family 29 595 000 265 000 8,7 9,6 227,7 252,4

GDJ150L‑GKTEYW S5 Executive 29 795 000 265 000 8,7 9,6 227,7 252,4

GDJ150L‑GKTEYW S6 Executive Family 30 190 000 265 000 8,7 9,6 227,7 252,4

GDJ150L‑GKTEYW I1 Executive VIP 30 570 000 265 000 8,7 9,6 227,7 252,4

GDJ150L‑GKTEYW M3 Executive VIP Family 30 965 000 265 000 8,7 9,6 227,7 252,4

Jelen árlista 435 HUF/EUR árfolyamig érvényes (MNB középárfolyam).
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VÁLASSZA KI KEDVENC SZÍNÉT!

VÁLASSZON KERÉKTÁRCSÁKAT ÉS ÜLÉSSZÖVETEKET

17" könnyűfém keréktárcsa
Alapfelszereltség a Prado Family 
felszereltségi szinten

19" könnyűfém  keréktárcsa
Opciós tartozékként rendelhető 
a Comfort és Executive modellekhez

19" könnyűfém keréktárcsa
Alapfelszereltség Comfort és Executive 
felszereltségi szinteken

Fekete szövetkárpit
Alapfelszereltség 
a Prado Family 
felszereltségi szinten

Fekete prémium 
szövetkárpit
Alapfelszereltség 
a Comfort felszereltségi 
szinten

Bézs színű szövetkárpit
Alapfelszereltség 
a Prado Family 
felszereltségi szinten

Bézs színű prémium 
szövetkárpit
Alapfelszereltség 
a Comfort 
felszereltségi szinten

Fekete bőrkárpit 
(természetes / 
szintetikus bőr)
Alapfelszereltség 
az Invincible és Executive 
felszereltségi szinteken

Bézs bőrkárpit 
(természetes / 
szintetikus bőr)
Alapfelszereltség 
az Invincible 
felszereltségi szinteken

* Metál / gyöngyház fényezés.

218 Fekete gyöngyház*
330 000 Ft

040 Hófehér
felár nélkül

202 Fekete
felár nélkül

1F7 Ultraezüst*
330 000 Ft

1G3 Hamuszürke*
330 000 Ft

4X4 Dohánybarna*
400 000 Ft

221 Smaragdkék*
400 000 Ft

3R3 Barcelona vörös*
330 000 Ft

4V8 Avantgard bronz*
330 000 Ft

070 Gyöngyfehér*
400 000 Ft
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 – SRS függönylégzsákok 3 üléssorhoz
 – 3. üléssorban az ülések elektromosan összehajthatók**
 – Háromzónás automata légkondicionáló*
 – 7 ülés, hátsó ülés 60/40 arányban osztott ülőlap, 3. sor 50/50 
arányban osztott

OPCIÓK ÉS CSOMAGOK

FAMILY CSOMAG
285 000 FT* / 395 000 FT**
* Comfort
** Invincible és Executive és Executive VIP

EGYÉB RENDELHETŐ TARTOZÉK CSOMAGOK

KOMPLETT TÉLI SZERELT KERÉK

Egyéb rendelhető tartozék csomagok Prado Family Comfort Invincible Executive

Króm csomag: krómozott tükörborítás, csomagtérajtó díszléc 118 000 Ft 118 000 Ft 118 000 Ft 118 000 Ft

Védelmi csomag: ajtókilincs védőfólia, hátsó lökhárító védőlemez 76 000 Ft 76 000 Ft 76 000 Ft 76 000 Ft

Vonóhorog csomag: peremes vonóhorog 13 polusú kábelköteggel 301 000 Ft 301 000 Ft 301 000 Ft 301 000 Ft

Toyota Protect – könnyűfém keréktárcsa védelem
Nanotechnológiás védőbevonat a könnyűfém keréktárcsák tartós védelmére 26 000 Ft 26 000 Ft 26 000 Ft 26 000 Ft

Toyota Protect – karosszéria védelem
Nanotechnológiás védőbevonat a karosszéria tartós védelmére 83 000 Ft 83 000 Ft 83 000 Ft 83 000 Ft

Extra Garancia Prado Family Comfort Invincible Executive

3+1 év vagy összesen 130 ezer km 71 000 Ft 71 000 Ft 71 000 Ft 71 000 Ft

3+2 év vagy összesen 200 ezer km 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft 150 000 Ft

 – Fedélzeti szórakoztatórendszer (2. üléssornál) távirányítóval
 – Lenyíló képernyő hátul
 – Napfénytető, elektromosan billenthető és nyitható
 – Hátsó ülés 60/40 osztott ülőlap és hátlap
 – Csomagrendező sínek

VIP CSOMAG
775 000 FT
Rendelhető a az Executive felszereltséghez

19"–os téli szerelt kerék alufelnivel 
és Michelin PT Alpin gumiabronccsal

Ha új autójához téli szerelt kereket vásárol, akkor 3 évig tartó (a nyári gumiabroncsra is vonatkozó) gumibiztosítást 
adunk ajándékba! Az árakkal és a további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön márkakereskedőjénél!
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VÁLASSZON KIEGÉSZÍTŐINK KÖZÜL

GUMISZŐNYEG
32 300 FT–TÓL

ÖSSZECSUKHATÓ TÁROLÓDOBOZ
35 100 FT

TETŐCSOMAGTARTÓ KERESZTRÚD
89 500 FT–TÓL

CSOMAGTÉRTÁLCA
45 600 FT–TÓL

KERÉKŐR
26 100 FT

KŐFELVERŐDÉSVÉDŐ A MOTORHÁZTETŐRE
61 500 FT
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FELSZERELTSÉG

Prado

HAJTÁS  – Dízel részecskeszűrő (DPF)
 – AdBlue®/SCR NoX–tisztító rendszer
 – Stop–Start rendszer, kikapcsolható <A/T változatokban>
 – 6 fokozatú kézi váltó <MT6>
 – 6 fokozatú automata váltó <AT 6> opciós
 – 4WD– állandó négykerékhajtás

 – Terepfokozat – osztómű 2.566:1 áttételi aránnyal
 – Hátsó differenciálmű
 – Torsen® központi differenciálmű elektronikus vezérléssel
 – Nyomatékosztás 40/60 arányban elöl és hátul – alaphelyzet
 – Nyomatékosztás 30/70 – > 50/50 arányban változó

FELFÜGGESZTÉS
és KORMÁNYMŰ

 – Alvázra épített karosszéria
 – Független kerékfelfüggesztés elöl, alsó– felső lengőkarokkal
 – Hidraulikus lengéscsillapítók elöl–hátul
 – Híd hátul, többlengőkaros bekötéssel

 – Tekercsrugók elöl és hátul
 – Kanyarstabilizátotrok elöl és hátul
 – Szervokormány, változó rásegítéssel

AUDIÓ  – MM19 Touch multimédia 7" érintőképernyő
 – DAB – digitális audió egység
 – Kamera: tolatókamera
 – USB csatlakozó
 – 9 hangszóró összesen

 – Bluetooth telefonkihangosító
 – Bluetooth audió streaming
 – Connectivity: Android Auto™ (korlátozott elérhetőségű 
Magyarországon) és Apple CarPlay*

BIZTONSÁG  – VSC + A.TRC <M/T 6>
 – VSC+A.TRC + DAC&HAC <A/T 6>
 – Guminyomás figyelmeztető rendszer (TPWS)
 – Féklámpa vészfékezés funkcióval
 – Magasságban állítható fejtámlák
 – Tempomat – sebességtartó automatika
 – SRS légzsákok vezető és utas

 – SRS térdlégzsék a vezető oldalán
 – SRS oldallégzsákok vezető és utas
 – SRS függönylégzsák elöl és hátul
 – Utasoldali légzsák kikapcsolható
 – 7 üléses változat:
 – SRS függönylégzsákok 3. üléssorhoz is  
(csak 5 ajtós 7 üléses modell)

JÁRMŰ VÉDELEM  – Indításgátló  – Tanksapka fedél belülről nyitható

VILÁGÍTÁS
és LÁTHATÓSÁG

 – Színezett, UV–szűrt üvegek
 – LED fényszórók tompított és táfvény
 – Elektromos automata fényszóró–magasságállítás
 – Fényszóróra figyelmeztető jelzés (hazakísérő fény,  
auto.kikapcs.)
 – Külső tükrök (el.állít., el.behajt., fűthető, részben színre fújt)
 – Fényszórómosó

 – LED–es első ködlámpa
 – LED–es hátsó helyzetjező és féklámpák.
 – Szélvédő fűtés az ablaktörlőlapátok alatt
 – Szakaszos ablaktörlő
 – Beszállás–világítás (ajtó + gyújtáskapcsoló)
 – 7 üléses változat:
 – Belső tér világítás (elöl:2, hátul 1:2, hátul 2:2) <7 üléses>

KÜLSŐ MEGJELENÉS  – Színrefújt első és hátsó lökhárító
 – Króm hűtőrács
 – Színrefújt hátsó légterelő
 – Színrefújt külső kilincsek
 – Oldalfellépő

 – Sárfogó gumi elöl és hátul
 – Üzemanyagtank védőlemez
 – Tetősín
 – Kőfelverődésgátló és ajtó alsó szegély

KEREKEK 
és GUMIABRONCS

 – 17" könnyűfém keréktárcsa
 – 265/65 R17 gumiabroncs

 – Pótkerék

BELTÉR  – Középső kartámasz csúsztatható fedéllel
 – Fekete műszerfal berakás
 – Színezetlen belső kilincsek
 – Szövetborítású napellenzők smink tükörrel
 – Belépő fény az ajtóban elöl (3 és 5 ajtós modell)
 – Belépő világítás rendszer, ajtó fények és gyújtáskapcsoló/
nyomógomb

 – Belépő fény az ajtóban hátul (5 ajtós modell)
 – Kalaptartóroló
 – Szövet szőnyeg garnitúra
 – Gazdaságos vezetés kijelző (Eco indicator) csak A/T
 – 7 üléses változat:
 – Pohártartó (elöl:2; hátul 1:2; hátul 2:2)

KÉNYELEM 
és MŰKÖDÉS

 – Mélységben–magasságban manuálisan állítható kormány
 – Kormánykerék bőr borítású
 – Kapcsolók a kormánykeréken: audio, telefon, fedélzeti 
számítógép
 – Sebességváltó gomb bőr borítású

 – Kézifékkar markolata bőr
 – Intelligens kulcs rendszer, nyomógombos motorindítás
 – Mozgásérzékelős intelligens kulcs
 – Elektromos csatlakozó (elöl 12V, hátsó ülések előtt 12V, hátul 12V)
 – Kulcsra (jeladóra) figyelmeztető hangjelzés

KLÍMA és SZELLŐZÉS  – Pollenszűrő  – Egyzónás automata légkondicionáló (elöl 1 zóna)

ÜLÉSEK  – Ajtóborítás TX–L szövet
 – Ülésborítás (TX–L szövet)
 – Elektromos deréktámasz vezető oldalán
 – Ülésállítás (kézi, vez: 6 irányban, utas: 4 irányban)

 – 7 üléses változat (Family):
 – Belső tér világítás elöl:2, hátul 1:2, hátul 2:2 
 – 7 ülés, hátsó ülés 60/40 osztott ülőlap, 3. sor 50/50 osztott
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Comfort („Prado” felszereltségen felül)
 – Hátsó differenciálmű Torsen® nyomatékfüggő korlátozott zárású
 – KDSS – hidraulikusan változtatható karakterisztikájú 
kanyarstabilizátorok elöl és hátul
 – TFT multi információs kijelző a sebességmérő és 
a fordulatszámmérő között
 – Toyota Safety Sense 2.

 – Adaptív tempomat radaros távolságtartó automatikával (ACC)
 – Radaros Pre–Crash rendszer
 – Automatikus fékezés
 – Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDA), sávtartás (LKA)
 – Jelzőtábla felismerés
 – Automata távfény kapcsolás (AHB)

 – 19" könnyűfém keréktárcsa (felváltja a 17" alufelnit)
 – 265/55 R19 gumiabroncs (felváltja a 265/65 R17 gumiabroncsot)
 – Króm + ezüst hűtőrács
 – Sötétített hátsó oldalüvegek
 – Külső tükrök (el.állít., el.behajt., fűthető, színre fújt, lebillenő)
 – Parkolásérzékelők (elöl: 4; hátul: 4)
 – Belépő világítás rendszer, ajtó fények és gyújtáskapcsoló/
nyomógomb, lábtér, fellépő
 – Belső tér világítás elöl:2, hátul 1:2
 – Esőérzékelős automata ablaktörlő
 – Bőr hatású műszerfal borítás varrással

 – Belső tükör elektrokromatikus, fényre automatikusan sötétedő
 – Kormánykerék bőr borítású, fűtött
 – Kapcsolók a kormánykeréken: adaptív tempomat, 
sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

 – Elektromosan állítható kormánykerék mélységben–magasságban
 – Ülésállítás (elektromos, vez: 8 irányban, utas: 4 irányban)
 – Ülésfűtés az első ülésekben
 – Hűtött tároló a középső kartámaszban (cool box)
 – Középső kartámasz csúsztatható fedéllel
 – Elektromos csatlakozó (elöl 12V, hátsó ülések előtt 12V, 
hátul 220V)
 – Színezett belső kilincsek
 – Szövetborítású napellenzők smink tükörrel, növelhető felülettel
 – Ajtóborítás VX szövet
 – Ülésborítás (VX szövet) 
 – Famintázatú műszerfal berakás
 – 5 üléses változat:

 – Csomagrendező sínek
 – 7 üléses változat (Family):

 – Háromzónás automata légkondicionáló (elöl 2, hátul 1 zóna)
 – Belső tér világítás (elöl:2, hátul 1:2, csomagtér :1)
 – SRS függönylégzsákok 3. üléssorhoz is 
 – 7 ülés, hátsó ülés 60/40 osztott ülőlap, 3. sor 50/50 osztott

Invincible („Comfort” felszereltségen felül)
 – Háromzónás automata légkondicionáló (elöl 2, hátul 1 zóna)
 – MTS – Multi Terrain System: Választható terepprogram 
körkörös kamerarendszerrel
 – Crawl Control – Választható kúszás vezérlés program
 – JBL** audio 14 hangszóró; Bluetooth, AUX, USB
 – Kamera: körkörös képrendszer 4 kamerával
 – BSM – Blind Spot Monitor: holttérfigyelő rendszer
 – RCTA – Rear Cross Traffic Alert: hátsó keresztirányú 
forgalomra figyelmeztető rendszer
 – Külső tükrök (el.állít., el.behajt., fűthető, színre fújt, kamerás, 
holttérfigyelő kijelzővel)
 – Toyota Touch & Go Navigáció

 – 3 év ingyenes adatbázis frissítés
 – Magyar nyelvű menü
 – Teljes Európa térkép
 – Madártválati nézet, POI, közlekedési minták…

 – Kapcsolók a kormánykeréken: hangvezérlés (korlátozott 
működés, a nyelvválasztástól függő)
 – Ülésborítás bőr
 – Ülés szellőztetés az első ülésekben
 – Ülésfűtés a 2. ülésssor szélső üléseiben
 – Ajtóborítás bőr
 – 5 üléses változat:

 – 5 ülés, hátsó ülés 60/40 osztott ülőlap, 60/40 osztott háttámla
 – Csomagrendező sínek

 – 7 üléses változat (Family):
 – 7 ülés, hátsó ülés 60/40 osztott ülőlap, 3. sor 50/50 osztott 
elektr. összehajtható
 – SRS függönylégzsákok 3. üléssorhoz is
 – Belső tér világítás elöl:2, hátul 1:2, hátul 2:2

Executive („Invincible” felszereltségen felül)
 – Változtatható lengéscsillapító karakterisztika elöl–hátul (AVS)
 – Hátsó légrugós felfüggesztés, elöl tekercsrugók
 – Változtatható hasmagasság – hátsó futómű
 – Fekete színű fa műszerfal berakás
 – Kormánykerék fa és bőr borítású, fűtött
 – Első ülések memóriával
 – Fekete színű műszerfalközép 
 – Fekete matt króm hütőrács
 – Fekete ablakkeret
 – Fehér matt / átlátszó hátsó lámpa búra

 – 5 üléses változat:
 – 5 ülés, hátsó ülés 60/40 osztott ülőlap, 60/40 osztott háttámla
 – Csomagrendező sínek

 – 7 üléses változat (Family):
 – SRS függönylégzsákok 3. üléssorhoz is  
(csak 7 üléses modell)
 – Belső tér világítás elöl:2, hátul 1:2, hátul 2:2  
(csak 7 üléses modell)
 – 7 ülés, hátsó ülés 60/40 osztott ülőlap, 3. sor 50/50 osztott 
elektr. összehajtható

Executive VIP („Executive” felszereltségen felül)
 – Fedélzeti szórakoztató rendszer (2.üléssornál)
 – Lenyíló képernyő hátul
 – Távirányító a fedélzeti szórakoztató rendszerhez
 – Napfénytető, elektromosan billenthető, nyitható
 – 5 üléses változat:

 – 5 ülés, hátsó ülés 60/40 osztott ülőlap, 60/40 osztott háttámla
 – Csomagrendező sínek

 – 7 üléses változat (Family):
 – SRS függönylégzsákok 3. üléssorhoz is  
(csak 7 üléses modell)
 – Belső tér világítás elöl:2, hátul 1:2, hátul 2:2  
(csak 7 üléses modell)
 – 7 ülés, hátsó ülés 60/40 osztott ülőlap, 3. sor 50/50 osztott 
elektr. összehajtható

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
** Hosszabb várakozási idő.
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Környezeti teljesítmény
2.8 D–4D 204 LE
6 M/T 4×4

2.8 D–4D 204 LE
6 A/T 4×4

Kombinált [liter/100 km] 9,6–10,4 9,6–10,2

Széndioxid, CO2 [g/km]
Kombinált [g/km] 251–274 251–267
Euro besorolás EURO 6AP EURO 6AP

Motor
Legnagyobb teljesítmény [KW/percenkénti ford.sz.] 204 (150)/3400 204 (150)/3400
Legnagyobb nyomaték [Nm/percenkénti ford.sz.] 420/1400–3400 500/1600–2400

Teljesítmény
Gyorsulás 0–100 km/órára [mp] 11,2 9,9

Vontatható tömeg
Fékezett vontatható tömeg [kg] 3000 3000
Fékezetlen vontatható tömeg [kg] 750 750

1885 mm

975 mm1075 mm 2790 mm1585 mm

4840 mm

18
90

 m
m

7 üléses változat5 üléses változat

TEKINTSE MEG A MŰSZAKI ADATOKAT!

A részletes műszaki adatokért tekintse 
meg katalógusunkat, vagy látogasson 
el a www.toyota.hu honlapra.

Csomagtér térfogataCsomagtér térfogata Csomagtér térfogata,
3. sor lehajtva

120 l640 l 480 l

Kapaszkodóképesség Első terepszög, rámpaszög, 
hátsó terepszög

Gázlómélység Oldaldőlésszög

42°42° 31° 22°/25° 25°/26° 700 mm



JELENTKEZZEN
TESZTVEZETÉSRE
ÉS FEDEZZE FEL
MIÉRT ÉRDEMES A TOYOTA 
LAND CRUISERT VÁLASZTANI!

Hivatalos Toyota márkakereskedés

WWW.TOYOTA.HU
A megadott értékeket a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (mindenkori érvényes szövegváltozata) által előírt mérési módszer szerint mérték. 2017. szeptember 1–jétől 
bizonyos új járművek típusjóváhagyása a Könnyűgépjárművekre Vonatkozó, Világszinten Harmonizált Vizsgálati Eljárás (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, WLTP) 
alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag–fogyasztás és a CO₂–kibocsátás mérésére. 2018. szeptember 1–jétől a WLTP teljes mértékben felváltja az 
Új Európai Menetciklust (NEDC). A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyagfogyasztás és CO₂–kibocsátás sok esetben magasabb az NEDC–ben mért 
értékeknél. Az értékek nem egyes gépjárművekre vonatkoznak, nem részei az ajánlatnak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak. Egy gépjármű üzemanyag–
fogyasztását és  a  CO₂–kibocsátását a  vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. Különösen az extrafelszereltségek 
és  a  tartozékok (pl. szélesebb gumiabroncsok, klímaberendezés, tetőcsomagtartó) megváltoztatják a  gépjármű releváns jellemzőit, mint amilyen például a  tömeg, a  gördülési 
ellenállás valamint az  aerodinamika, és ezáltal eltérést eredményeznek a  konfigurált modell adataiban. Az üzemanyag–fogyasztásra és a  CO₂–kibocsátásra vonatkozó adatok 
a kiválasztott gumiabroncs formától és az optimális extrafelszereltségektől függő tartomány adatai mellett érvényesek.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a megjelenés pillanatában megfelelnek a  valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, 
azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben eltérhet a kiadvány 
fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota márkakereskedésben. 

A Toyota Central Europe – Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

Az árlistán szereplő árakra vonatkozó részletes jogi feltételek és tudnivalók a www.toyota.hu/jogi/jogi‑nyilatkozat oldalon találhatóak.

https://pdf.sites.toyota.hu/toyota_modellek_argaranciara_vonatkozo_reszletes_jogi_feltetelei.pdf

