Land Cruiser V8
Ceník

Standardní ceny

Sol

Lux

Lux+

cena

cena

cena

5 sedadel

výkon

převodovka

4,5 D-4D

200 kW

6 A/T

1 870 000 Kč

2 050 000 Kč

2 200 000 Kč

4,6 Dual VVT-i

234 kW

6 A/T

---

---

2 280 000 Kč

4,5 D-4D

200 kW

6 A/T

1 890 000 Kč

2 070 000 Kč

2 220 000 Kč

4,6 Dual VVT-i

234 kW

6 A/T

---

---

2 300 000 Kč

7 sedadel

www.facebook.com/ToyotaCZE
Staňte se naším fanouškem na Facebooku!

Výbava
POPIS VÝBAVY
Exteriér
Rozměr pneumatik
Rozměr disku
Disky kol z lehkých slitin
Rezervní kolo plnohodnotné pod vozem, se zámkem
TPWS (výstražný systém tlaku pneumatik)
Elektricky ovládaná sklopná vnější zpětná zrcátka
Elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka
Vnější kliky dveří v barvě karoserie
Nárazníky v barvě karoserie
Boční nášlapy
Osvětlení vstupu do vozu
Bi-xenonové světlomety (HID)
Ostřikovače světlometů
Světlomety pro denní svícení (LED)
Obrysová světla (LED)
Automatické světlomety (senzor šera)
Přední mlhová světla
Elektricky ovládané střešní okno
Zatmavená boční zadní skla (tmavě šedé zabarvení)
Zadní spoiler
Podélné střešní nosiče
Interiér & Komfort
Klimatizace - automatická dvouzónová
Klimatizace - automatická čtyřzónová
Ovládání klimatizace z druhé řady sedadel
Tempomat
Variabilní posilovač řízení
Elektricky ovládaná okna přední a zadní
Stěrače předního okna automatické s dešťovým senzorem
Stěrač zadního okna s cyklovačem
Vyhřívání uložení předních stěračů
Smart Entry & Start (systém inteligentního klíče)
Optitronová přístrojová deska
Palubní počítač
Ovládání palubního počítače na volantu
Kožená hlavice řadicí páky
Odkládací schránka před spolujezdcem s osvětlením
Loketní opěrka pro 1. a 2. řadu sedadel
Chladicí box v přední loketní opěrce
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
Interiér obložený textilem a dřevem (čalounění dveří, palubní deska)
Interiér obložený kůží a dřevem (čalounění dveří, palubní deska)
Kryt zavazadlového prostoru
Audio & Komunikace & Informace
Rádio AM/FM + měnič na 6CD + Bluetooth® hands-free + 9 reproduktorů +
Aux-In + USB
Audiosystém JBL - rádio AM/FM + DVD prehrávač + 14 reproduktorů +
Aux-In + USB
Multimediální systém Toyota Touch Pro:
-

7˝ dotyková obrazovka
navigační systém s pokrytím Evropy
pokročilé hudební funkce, podpora ovládání iPod a MP3 přehrávače
informace o jízdě a nastavení vozu
český jazyk

Zadní parkovací kamera
Přední kamera s úhlem záběru 190°
Boční kamery levá / pravá
Parkovací senzory (přední a zadní)
Volant
Volant kožený - ovládání audia + displeje + Bluetooth® hands-free + hlasové
ovládání
Volant kožený - ovládání audia + displeje + Bluetooth® hands-free + hlasové
ovládání
Volant imitace dřeva - ovládání audia + displeje + Bluetooth® hands-free
+ hlasové ovládání
Vyhřívání volantu
Výškově a podélně nastavitelný volant - manuálně
Výškově a podélně nastavitelný volant - elektricky s pamětí

Sol

Lux

Lux+

285/60 R18
18×8J




















285/50 R20
20×8,5J




















285/50 R20
20×8,5J
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POPIS VÝBAVY
Sedadla
Čalounění sedadel
Sedadlo řidiče elektricky nastavitelné s pamětí
Sedadlo spolujezdce elektricky nastavitelné
Výškově nastavitelné sedadlo - manuálně (řidič)
Výškově nastavitelné sedadlo - elektricky (řidič a spolujezdec)
Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
Vyhřívaná sedadla (řidič a spolujezdec)
Ventilovaná sedadla (řidič a spolujezdec)
Vyhřívaná sedadla (2. řada)
2. řada sedadel - posuvná a sklopná, dělená 40:20:40
3. řada sedadel - sklopná do stran zavazadlového prostoru, dělená 50:50
Bezpečnost & Jízdní vlastnosti
Multiterénní ABS + EBD + BA
VSC
A-TRC
Dvoufázový čelní airbag pro řidiče a předního spolujezdce (řidič se senzorem
váhy)
Airbagy boční (1. a 2. řada sedadel)
Airbagy hlavové (1. a 2. řada sedadel)
Airbagy hlavové (3. řada sedadel)
Airbag kolenní (řidič a přední spolujezdec)
Deaktivace airbagu předního spolujezdce
Indikace zapnutí bezpečnostních pásů
Uchycení dětské sedačky ISOFIX
Přednárazový bezpečnostní systém „Pre-Crash“
Stálý pohon všech kol
Mezinápravový diferenciál Torsen® LSD
Uzávěra mezinápravového diferenciálu
HAC
Kineticko-dynamický systém zavěšení kol (KDSS)
Pneumatické tlumiče pérování
AVS (přispůsobivé zavěšení s proměnnou tuhostí)
AHC (systém regulace světlé výšky)
Výběr typu povrchu „Multi Terrain Select”
Pomocný systém pro jízdu terénem „Crawl Control“
VGRS (řízení s variabilním převodem)
Asistent zatáčení v terénu
Aktivní hlavové opěrky předních sedadel
Zabezpečení
Imobilizér
Alarm
Dálkově ovládané centrální zamykání
Výbava na přání
Metalický lak
Perleťový lak
Povinná výbava (sada obsahuje lékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a sadu
žárovek)

Toyota ProTect
5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové vrstvy) a navíc dokonalá
ochrana kol a interiéru proti znečištění

Sol

Lux

Lux+

látka
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32 000 Kč
48 000 Kč

32 000 Kč
48 000 Kč

32 000 Kč
48 000 Kč

900 Kč

900 Kč

900 Kč

9 500 Kč

9 500 Kč

9 500 Kč

Prodloužená záruka
Volitelná prodloužená záruka Toyota Extracare 3+2/160 000 km
Prodloužená záruka na 5 let od data převzetí nebo do ujetí 160 000 km
a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů

33 900 Kč*

* cena již po 15% slevě, platí při koupi s novým vozidlem nebo při dokoupení během prvních šesti měsíců od převzetí vozidla

Crawl Control - automatický systém pro jízdu terénem
KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) - kineticko-dynamický systém odpružení,
zabraňuje naklánění vozu v podélné nebo v příčné ose
ABS (Anti-lock Brake System) - protiblokovací systém brzd
EBD (Electronic Brakeforce Distribution) - elektronická distribuce brzdné síly
BA (Brake Assist) - brzdový asistent
VSC (Vehicle Stability Control) - stabilizační systém vozidla - protismykový
A-TRC (Active Traction Control) - aktivní kontrola trakce při rozjezdu

 - standardní výbava
 - není k dispozici

1) - pouze pro 7místné verze
2) - není k dispozici pro 7místné verze

HAC (Hill-start Assist Control) - pomocný systém pro rozjezd do kopce
VGRS (Variable Gear Steering Ratio) - řízení s variabilním převodem
AVS (Adaptive Variable suspension) - přispůsobivé zavěšení s proměnnou tuhostí
AHC (Automatic Height Control) - regulace světlé výšky vozidla
HID (High Intensity Discharge) - xenonové výbojky
Bi-xenon - xenonová výbojka pro potkávací a dálková světla
LED ( Light-Emitting Diode) - diody vyzařující světlo

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH

Technické údaje
Pohonné ústrojí
Typ motoru
Rozvodový mechanismus
Zdvihový objem (cm3)
Maximální výkon {kW(k)/ot.min-1}
Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1)
Převodovka
Rychlosti
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)
Spotřeba paliva a emise
Město (l/100 km)
Mimo město (l/100 km)
Kombinace (l/100 km)
Emise CO2, kombinace (g/km)
Emisní norma
Objem palivové nádrže (l)
Rozměry a hmotnosti
Vnější - délka / šířka / výška (mm)
Vnitřní - délka / šířka / výška (mm)
Rozvor (mm)
Provozní hmotnost (kg)
Celková hmotnost (kg)
Hmotnost přívěsu brzděného / nebrzděného (kg)
Zavazadlový prostor
Objem po hranu oken - 7 / 5 / 2 sedadla (l)
Objem po střechu - 7 / 5 / 2 sedadla (l)
Délka - 7 / 5 / 2 sedadla (mm)
Šířka (mm)
Výška (mm)

4,5 D-4D

4,6 Dual VVT-i

vidlicový vznětový osmiválec
32 ventilů DOHC, Common Rail
4461
200 (272) / 3600
650 / 1600-2800
6 A/T

vidlicový zážehový osmiválec
32 ventilů DOHC, Dual VVT-i
4608
234 (318) / 5600
460 / 3400
6 A/T

210
8,9

205
8,6

11,2
8,5
9,5
250
Euro 5
93

18,0
10,6
13,3
308
Euro 5
93

4950 / 1970 / 1910 (1865 s AHC)
2715 / 1640 / 1200
2850
2813
3350
3500 / 750

4950 / 1970 / 1865
2715 / 1640 / 1200
2850
2695
3350
3500 / 750

259# / 909 (701#) / 1431 (1276#)
344# / 1266 (1085#) / 2146 (1962#)
390 / 1200 / 1720
1670
1100

259# / 909 (701#) / 1431 (1276#)
344# / 1266 (1085#) / 2146 (1962#)
390 / 1200 / 1720
1670
1100

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO2 odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací.
Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva
a hodnoty CO2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní
provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO2.
A/T = Automatická převodovka		

# Údaje pro 7sedadlové verze

Barvy laku

040 Bílá - čistá

218 Černá - klasická*
* - metalický lak

070 Bílá - perleťová**

1F7 Stříbrná - saténová*

1G3 Šedá - popelavá*

3Q3 Červená - královská*

4R3 Zlatá - zlatý prach*

6V2 Zelená - tmavě olivová*

** - perleťový lak

Všeobecná záruka vozidla
Všeobecná záruka a asistenční služby na nové vozidlo:
Toyota vám poskytuje rozsáhlou záruku za jakost (záruka), která pokrývá veškeré vady, které lze připsat chybě při výrobě nebo montáži vozidla. Záruka je
poskytována v délce 3 roky nebo do ujetí 100 000 kilometrů, dle toho, co nastane dříve. Během prvního roku je záruka poskytována bez ohledu na počet ujetých
kilometrů. Záruka na povrchovou korozi a vadu laku je 3 roky, záruka na prorezavění karoserie 12 roků, v obou případech bez ohledu na počet ujetých kilometrů.
V případě výskytu vady v době záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou. Bezplatné silniční asistenční služby Toyota Eurocare jsou
poskytovány po dobu 3 roků bez ohledu na počet ujetých kilometrů.
Všechny uvedené cenové údaje jsou pouze orientační a platí na objednávky od 1. 3. 2015 do vydání nového ceníku. Nabídka se vztahuje pouze na skladové vozy. Uvedené
ceny včetně DPH jsou platné při zakoupení jednoho vozu na fyzickou osobu. O podmínkách pro velkoodběratele se informujte u autorizovaných prodejců Toyota.
Veškerá data, údaje a vyobrazení jsou určeny pouze k informačnímu účelu a tato prezentace není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy. Konkrétní nabídku prosím
konzultujte s autorizovaným partnerem Toyota. TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit jakýkoliv detail výbavy či cenu. Společnost je evidována
CEN-LCV8-CZ-03
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24834. IČ: 60198435, DIČ: CZ60198435.

