HIGHLANDER

BEVEZETÉS

UTAZZON NAGYBAN.
UTAZZON HIBRIDBEN.

Vajon megkaphat mindent egyszerre? A Toyota Highlander
Hybridtől mindenképpen, hiszen ez az autó mindenből
a legjobbat nyújtja. Elég erős ahhoz, hogy a hosszú
utakon gyorsan suhanjon, ugyanakkor a városban csekély
károsanyag‑kibocsátással közlekedik. Kiválóan irányítható,
legyen szó meredek hegyi szerpentinekről vagy városi utcákról.
Áramvonalas kialakítása lenyűgözően stílusos, míg a fényűző
belső térben az egész családnak bőven jut hely, a jól variálható
tárolóhelyek révén pedig semmit sem kell otthon hagyniuk.
Képzeljen el egy kompromisszumok nélküli autót!
Képzelje el a Toyota Highlander Hybridet!
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HIBRID A MINDENNAPOKRA

MINDEN ÚTRA.
MINDENFÉLE VEZETŐNEK.
A világ gyorsan változik, és vele az autózás is.
A Toyota Highlander megtestesíti az alkalmazkodásra képes
szemléletet, köszönhetően a 2,5 literes Hybrid Dynamic
Force hajtás sokoldalúságának. Válasszon a markánsan
eltérő karaktert kínáló Normal, Eco és Sport beállítások
közül, a rövidebb utakat pedig tegye meg tisztán
elektromos EV üzemmódban. A Highlander Hybrid
kategóriája fölé emelkedik, így Ön tökéletesen
testre szabhatja, maximálisan takarékossá teheti utazását.
Bármelyik üzemmódot választja is, nem kell lemondania
a gyorsulás, a teljesítmény és a dinamizmus élményéről,
ahogy a csendes, kényelmes utazás öröméről sem.

HYBRID

2.5 l TNGA HYBRID
AWD‑i

Teljesítmény 248 LE
Üzemanyag‑fogyasztás § 6,6–7,2* l/100 km
CO2‑kibocsátás § 148–163* g/km
Gyorsítás 0‑ról 100 km/órára 8,3 mp
* Az akkumulátor töltöttségi szintjétől és a vezetés körülményeitől függően.   
§
Vegyes ciklusban.
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HIBRID A HOSSZÚ UTAKRA

VEZESSEN HYBRIDET.
VEZESSEN BÁRMERRE.
Az élet egy felfedezésekkel teli utazás. Akár tervezett,
akár spontán kalandba vág bele, a Toyota Highlander
tökéletes társa lesz az úton. Hódítsa meg az országutat
– vagy akár a kemény terepet. Az új 2,5 literes Hybrid
Dynamic Force hajtás akár egy kéttonnás utánfutóval
is könnyedén megbirkózik, AWD‑i összkerékhajtási
rendszere pedig szükség esetén automatikusan bekapcsol,
akár álló helyzetből kell elindulnia, akár rossz
tapadású – például havas vagy jeges – környezetben
kell manővereznie. A hátsó elektromotor küldi
a nyomatékot a hátsó kerekekre, ezáltal meggátolva
az első kerekek megcsúszását. A technológia még
az alulkormányzottság kiküszöbölésére is alkalmas,
így a Highlander magabiztosan haladhat a kanyarokban.
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BELTÉR

VEZESSEN STÍLUSOS
KÖRNYEZETBEN.
VEZESSEN KÉNYELEMBEN.
A minőségi kidolgozás titka a részletekben rejlik:
a legkisebb apróságok okozzák a legnagyobb különbséget.
A Toyota Highlander esetében ez a kényelem csúcsát
megtestesítő, fényűző bőrülésekben* nyilvánul meg,
amelyek beépített hűtő és fűtő funkciójuknak köszönhetően
minden helyzetben maximális kényelmet biztosítanak.
Az emelt üléspozíció révén a vezető tökéletesen átlátja
az utat. A lenyűgöző, 12,3 colos* multimédia kijelzőn
minden megjeleníthető, ami fontos, a navigációs térképtől
kedvenc zenei lejátszási listájáig – és mindez menet közben
is könnyen leolvasható formában. Este kék árnyalatú
LED hangulatvilágítás gondoskodik arról, hogy mindent
könnyen és gyorsan megtaláljon. Íme a stílus és a tartalom
tökéletes kombinációja.

* Felszereltségtől függően.
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BELTÉRI ÚJDONSÁGOK

KAPCSOLATBAN A VILÁGGAL.
KAPCSOLATBAN AZ AUTÓVAL.
A világot az innováció mozdítja előre.
A Toyota Highlander gazdag technológia
rendszerei nem csupán még jobb vezetési
élményt biztosít, de a mindennapi élettel
is összefonódik. Csatlakoztassa Apple vagy
Android telefonját, és kezeljen minden
funkciót a 12,3 colos érintőképernyőről,
a telefonhívásoktól kezdve kedvenc zenei
lejátszási listáján át a navigációig. Az autózás
új szintjét képviseli a MyT alkalmazás,
amely segít Önnek a vezetés során minél
tökéletesebben kihasználni a hibrid
technológiában rejlő lehetőségeket – vagy
éppen elárulja, hogy hol parkolt. A Toyota
Highlanderrel magabiztosan vághat neki
következő kalandjának!

12,3 colos multimédia képernyő
Az alapfelszerelésként kínált Apple CarPlay*
és Android Auto™ konnektivitás leegyszerűsítik
az okostelefonok csatlakoztatását. Semmi nem
éri váratlanul, és mindent Ön irányíthat a 12,3 colos
multimédia érintőképernyőn keresztül.

Vezeték nélküli telefontöltés
Helyezze telefonját a középkonzolon kialakított,
vezeték nélküli töltőfelületre, ahol menet közben
fel tudja tölteni készüléke akkumulátorát.

MyT kapcsolódás
A Hibrid vezetési tréner segítségével optimalizálhatja
az elektromos üzemmód használatát, míg a szabályos
közlekedésről a traffipax‑figyelmeztetés gondoskodik.
Csatlakoztassa telefonját, és kezelje alkalmazásait
a Highlander infotainment‑kijelzőjén keresztül.

Head‑up kijelző és TFT képernyő
A Highlander head‑up kijelzőjén olyan
hasznos információk jeleníthetők meg,
mint a sebesség, a navigációs útmutatás vagy
ez elektromos hatótávolság, közben pedig
nem kell elfordítania tekintetét az útról.

Intelligens visszapillantó tükör
A hátsó szélvédő tetején elhelyezett,
nagy felbontású kamerától kapott,
valós idejű képnek köszönhetően akkor
is tökéletesen átláthatja a forgalmat,
ha a csomagtartót a tetőig pakolta.

* Az Apple CarPlay az Apple Inc. bejegyzett védjegye.
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UTASTÉRI KÉNYELEM

HELY HÉT SZEMÉLYNEK.
HELY AZ ÉLETRE.
Az utazás során legalább olyan fontos a társaság,
mint az úti cél, és minél elégedettebbek az utasok,
annál örömtelibb az élmény. A Toyota Highlander
fedélzetén akár heten utazhatnak kényelmesen,
stílusosan; minden ülésen bőséges lábtér várja őket,
a térérzetet pedig lenyűgöző panoráma napfénytető*
teszi még tökéletesebbé.
A háromzónás klímaberendezés révén a vezető,
az első utas és a hátsó üléssorokon utazók
külön‑külön állíthatják be a hőmérsékletet:
mindenki úgy, ahogy szeretné. Az első és második
sorokban fűthető ülések teszi még teljesebbé
a kényelmet. Az utasok szórakoztatásáról
tárolórekeszek és USB töltőaljzatok gondoskodnak.

* Felszereltségtől függően.
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SOKOLDALÚ BELTÉR

SOKOLDALÚ BELTÉR.
VÁLTOZATOS IGÉNYEKRE.
A Toyota Highlander belső tere minden helyzethez
képes alkalmazkodni. Ha hét utast szállít,
a csomagtartóban bőséges 332 liternyi hely várja
a poggyászt. A leghátsó üléssort lehajtva 865 literre
bővül a hely. Ha pedig a második üléssort is lehajtja,
bámulatos méretű, 1909 literes csomagtartót kap.
Ha az autó észleli az intelligens kulcs jelenlétét,
elég megmozgatnia lábfejét a lökhárító alatt,
és a hatalmas hátsó ajtó máris felnyílik**.
A panoráma napfénytető** motorosan elhúzható
árnyékolója segítségével pedig pontosan szabályozhatja
az utastérbe beáramló napfény mennyiségét.

Igény szerinti beltéri elrendezés
A Highlander kiválóan variálható ülésrendszere
minden igényhez, minden úticélhoz alkalmazkodik.

7 üléssel 332* liter

5 üléssel 865* liter

* A tetőig pakolva, a padló alatti tárolórekeszt is kihasználva.
** Felszereltségtől függően.
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2 üléssel 1909* liter
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BIZTONSÁG

INTELLIGENS VEZETÉS.
INTELLIGENS BIZTONSÁG.

16

A biztonság kiemelt szempont a Toyotánál és
ez a Highlanderre is igaz. A Toyota Safety Sense
csomag a közlekedés többi résztvevőjének
biztonságáról is gondoskodik, olyan technológiákkal,
mint a gyalogos- és kerékpáros‑felismerő funkcióval
felvértezett ütközést megelőző biztonsági rendszer.
A kanyarodást segítő a kereszteződésben észleli
a gyalogosokat és a szemből érkező járműveket,
és automatikus fékezéssel előzi meg a balesetet.
Járművét sávkövető asszisztens, valamint kormányzási
rásegítéssel kiegészített sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer tartja a megfelelő irányban,
míg a jelzőtábla‑felismerő rendszer információi
a műszerfali TFT képernyőn jelennek meg, így a vezető
könnyedén tájékozódhat környezetéről.

Ütközést megelőző biztonsági
rendszer vészhelyzeti aktív
kormányzási asszisztenssel
A fejlett ütközést megelőző
biztonsági rendszer automatikus
fékezéssel és kormányzással segít
elkerülni a balesetet vagy enyhíteni
az ütközés súlyosságát.

Az automata fékvezérléssel kiegészített első és hátsó
parkolássegítő rendszerrel a legszűkebb helyre
is egyszerűen beállhat, a panoráma monitor pedig
biztonságosabbá és egyszerűbbé teszi a manőverezést.

Hátsó keresztirányú
forgalomfelügyelet
automatikus fékvezérléssel
Ha parkolóhelyről kell kitolatni,
a hátsó szenzorok érzékelik a balról
vagy jobbról érkező autókat,
illetve a nem mozgó akadályokat.
A rendszer figyelmezteti a vezetőt,
majd fékezéssel kerüli el az ütközést.

Sávkövető asszisztens
Ha a jármű a vezető szándéka
ellenére elkezd kisodródni
a sáv középvonalából, a rendszer
aktív kormányzással téríti vissza
a helyes nyomvonalra.
Holttérfigyelő rendszer
Figyelmezteti a vezetőt
a külső tükrökben nem látható
járművek jelenlétére.
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COMFORT MODELLVÁLTOZAT

COMFORT
FŐBB JELLEMZŐK
— 18" sötétszürke, csiszolt felületű
könnyűfém keréktárcsák (5 küllős)
— 7" multiinformációs kijelző
— Toyota Touch2 multimédia,
8" színes érintőképernyő, USB
csatlakozó, DAB digitális rádió
vétel, 6 hangszóró
— Fekete-ezüst színű első hűtőrács
— Ezüst színű tetősín
— Hegymeneti elindulássegítő (HAC)
— LED fényszórók, első ködlámpák,
nappali menetfény, féklámpák
— Sötétített hátsó oldalüvegek
— Connectivity: Android Auto™*,
Apple CarPlay**
— Vezetéknélküli telefontöltő
a kartámaszban
— Elöl: 12V csatlakozó, 2 db USB töltő
— Hátul: 2 db USB töltő
— Toyota Safety Sense biztonsági
rendszer: Ütközést megelőző
biztonsági rendszer, Sávelhagyásra
figyelmeztető rendszer sávkövető
asszisztenssel, Jelzőtábla felismerő
rendszer, Automata távolsági
fényszóró, Intelligens adaptív
sebességtartó automatika,
Fáradtságra figyelmeztető
rendszer, Holttér monitor,
Hátsó keresztirányú forgalomra
figyelmeztető rendszer
— Intelligens kulcsrendszer
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— Fűtött bőr kormánykerék
— Kétzónás digitális légkondicionáló,
S-Flow vezérlés, ülésfoglaltság
érzékelés, szagmentesítés vezérlés
— Elektrokromatikus, fényre sötétedő
belső visszapillantó tükör
— AVAS – mesterséges
hanggenerátor
— Szürkületérzékelő
— Esőérzékelős ablaktörlők
— Fűtött ablakmosófúvókák
— 7 személyes kivitel
— Fekete bőr hatású szövet
ülésborítás
— Elektromos állítású vezető
és első utasülés
— Elektromos állítású deréktámasz
a vezetőülésben
— Ülésfűtés az első ülésekben
— Helytakarékos pótkerék
— Trail mode: terep hajtás program

* Korlátozott elérhetőség
** Az Apple CarPlay az Apple Inc.
bejegyzett védjegye.
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PRESTIGE MODELLVÁLTOZAT

PRESTIGE
FŐBB JELLEMZŐK
(A COMFORT FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
— 20" ezüst színű könnyűfém
keréktárcsák (5 tripla küllős)
— Színezett első oldalüvegek
hangszigetelő réteggel
— Selyemfényű tetősín
— Bi-LED fényszórók
— Fényszórómosók
— Külső tükrök memóriával
— Elektromotoros csomagtérajtó nyitás
— Fekete vagy grafitszürke perforált bőr
ülésborítás fekete varrással
— Elektromos mozgatású
vezetőülés memóriával
— Fa mintázatú középkonzol borítás,
szürkére fényezett műszerfalbetétek
— Küszöbborítás elöl aluminium, hátul
fekete műanyag
— Dinamikus segédvonalak
a tolatókamera kijelzőjén
— Intelligens első és hátsó
parkolássegítő szenzorok,
automatikus fékezéssel
— Feketére fényezett felső hűtőrács
— Króm betét a felső hűtőrácson
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OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG
Tech csomag:
— Üléslégkondicionáló
az elsőźülésekben
— 12,3" érintőképernyő,
légkondicionáló funkciók
vezérlésével kiegészítve
— JBL prémium hangrendszer
11 hangszóróval
— Navigációs rendszer,
Európa térképpel
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EXECUTIVE MODELLVÁLTOZAT

EXECUTIVE
FŐBB JELLEMZŐK
(A PRESTIGE FELSZERELTSÉGEN FELÜL)
— 20" kéttónusú könnyűfém
keréktárcsák (10 küllős)
— Első lökhárító ezüst színű
lökhárítóvédő betéttel
— Hátsó lökhárító selyemfényű
lökhárító betéttel
— Panoráma üvegtető, elektromosan
nyitható első résszel és árnyékolóval
— Csomagtér ajtó motoros mozgatással,
kéznélküli nyitással
— Körkörös kamerarendszer
— Elektronikus, digitális belső
visszapillantó tükör, kamera
a csomagtér ajtón
— Fa mintázatú középkonzol díszítés,
szürke selyemfényű műszerfalbetétek
— Fekete vagy grafitszürke perforált,
gyémántmintázatú bőr ülésborítás
fekete varrással
— Ülésfűtés az első ülésekben
és a hátsó szélső ülésekben
— Szélvédőre vetített információk,
Head Up Display
— Oldalfellépő
— Hátsó lökhárítóvédő
— 2. sor ülés 40:60 arányban
osztott és csúsztatható

22

23

TARTOZÉKOK

SZÁLLÍTSON STÍLUSOSAN!
A Toyota minden időtöltéshez és feladathoz
kínál megfelelő tartozékot. Ezek nemcsak
tökéletesen funkcionálisak, de stílusukban
is harmonizálnak a Highlander-rel.

Tetőcsomagtartó keresztrudak
Az áramvonalas, zárható keresztrudak egyszerűen
bepattinthatók a Highlander tetősínjeibe.
A keresztrudakra a kiegészítők széles választéka
szerelhető fel.

Leszerelhető vonóhorog
Használja ki teljes mértékben autója lenyűgöző
vontatási képességeit. Ha éppen nincs szüksége rá,
a vonóhorgot egyszerűen leszerelheti.
AWD‑i embléma
A csomagtérajtón elhelyezhető jelzés.

Oldalfellépő
A fellépő segítségével könnyebben hozzáférhet
a tetőre szerelt tartozékokhoz, egyszersmind
az autó robusztus karakterét is erősíti.

Kerékpártartó
Szállítsa kerékpárját biztonságosan a tetőn.
A tetőcsomagtartóra zárható szerkezet
a Highlander mindkét oldalára felszerelhető.
Zárható kerékpárrögzítéssel.
24

Hátsó lökhárítóvédő lemez
A hátsó lökhárító védőeleme óvja a fényezést,
ráadásul stílusosabb megjelenést kölcsönöz autójának.

Síléc és hódeszka‑tartó
Akár 6 pár síléc vagy 2 hódeszka egyszerű szállítására.
A biztonságos rögzítés érdekében a sporteszközöket
gumiprofilok fogják közre.

Síbox – fényes fekete
A nagy térfogatú, mégis áramvonalas tetődobozt
kifejezetten a téli sportokhoz fejlesztettük ki.
Mindkét oldalról nyitható.

25

TARTOZÉKOK

VÉDELEM ÉS KÉNYELEM
A Toyota védelmi tartozékaival megóvhatja
autóját a karcoktól és szennyeződésektől,
hogy a Highlander sokáig megőrizze
makulátlan állapotát.
A tartozékok teljes kínálatát megtalálja Toyota honlapján.

Oldalsó védőelemek
Óvja a Highlander karosszériáját az oldalsó
betétek segítségével! Különösen hasznos
szűk parkolóhelyen. A karosszéria színére fényezett
elemek egyszerre stílusosak és hasznosak.

Ajtóél‑védelem
Megóvja az oldalajtók függőleges élét azoktól
az ütésektől, amelyek a fémlemez vagy a fényezés
sérülését okozhatnák.
Kilincs védőfólia.
Karcmentesen tartja az ajtókilincs környékét.
Hybrid szövet padlószőnyegek
Stílusos védelem az autó kárpitozásához.
A vezető oldalán biztonságosan rögzíthető.
... vagy használjon gumi padlószőnyeget
A legkíméletlenebb körülmények között is óvja autóját.
Ellenáll a szennyeződéseknek, sárnak és víznek.

Csomagtér tálca
A tálca tökéletesen illeszkedik
a Highlander csomagtartójába,
és megóvja azt a szennyeződéstől,
folyadékoktól és sáros tappancsoktól.
Csúszásgátló felülete megakadályozza
a csomagok elmozdulását.
26

Hybrid alumínium küszöbborítás
Az alumínium küszöbbetét megóvja a küszöböket
a karcolásoktól és egyéb kopásnyomoktól,
miközben tetszetősebbé is teszi autóját.
Csomagtéri szőnyeg
A csomagtéri kárpitszőnyeg tetszetős védelmet
biztosít a csomagtartónak. Strapabíró, praktikus
és könnyen tisztítható.

Vízszintes csomagrögzítő háló
Megakadályozza az apróbb csomagok elmozdulását.
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KAROSSZÉRIASZÍNEK

KAROSSZÉRIASZÍNEK
Az első benyomás sokat számít,
a Toyota Highlander látványos
megjelenése pedig az Ön stílusáról
is sokat elárul. És ha szeretne
igazán kitűnni a tömegből,
gyönyörű metálfényezéseink közt olyan
látványos árnyalatok közül válogathat,
mint a Burgundi Vörös vagy a Sötétkék.

089 Platina gyöngyfehér*

1J9 Ezüstmetál §

218 Fekete gyöngyház§

4X9 Sötétbarna§

1G3 Hamuszürke§

1K5 Holdfény§

3T3 Burgundi vörös*

8X8 Sötétkék mica§

* Gyöngyházfényezés.
§
Metálfényezés.
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KÁRPITOK ÉS KERÉKTÁRCSÁK

KÁRPITOK ÉS KERÉKTÁRCSÁK
Fekete perforált
bőr ülésborítás,
gyémántmintázatú,
fekete varrással
Alapfelszereltség
az Executive modellnél
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Grafitszürke perforált
bőr ülésborítás,
gyémántmintázatú,
fekete varrással
Alapfelszereltség
az Executive modellnél

Fekete perforált bőr
ülésborítás, steppelt,
fekete varrással
Alapfelszereltség
a Prestige modellnél

Grafitszürke perforált bőr
ülésborítás, steppelt,
fekete varrással
Alapfelszereltség
a Prestige modellnél

Fekete bőrhatású ülésborítás,
fekete varrással
Alapfelszereltség
a Comfort modellnél

20" kéttónusú könnyűfém keréktárcsák
(10 küllős)
Alapfelszereltség az Executive modellnél

20" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák
(5 tripla küllős)
Alapfelszereltség a Prestige modellnél

18" sötétszürke, csiszolt felületű
könnyűfém keréktárcsák (5 küllős)
Alapfelszereltség a Comfort modellnél
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MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK
Hybrid

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

2,5 l TNGA Hybrid e‑CVT

Üzemanyag-fogyasztás (a vonatkozó jogszabályok alapján)

Hybrid

MOTOR

2,5 l TNGA Hybrid e‑CVT

Motor kódja

A25A-FXS

Kombinált sebességnél (l/100 km)

6,6–7,2

Hengerek száma

4, soros elrendezésben

Kis sebességnél (l/100 km)

6,6–7,4

Szelepvezérlés

16 szelepes DOHC, VVT‑iE (szívóoldal), VVT‑i (kipufogóoldal)

Közepes sebességnél (l/100 km)

5,8–6,5

Üzemanyagellátó rendszer

Üzemanyag-befecskendezés

Nagy sebességnél (l/100 km)

5,8–6,4

Lökettérfogat (cm³)

2487

Extra nagy sebességnél (l/100 km)

7,7–8,2

Furat × löket (mm × mm)

87,5 × 103,48

Javasolt üzemanyag

95 vagy magasabb oktánszámú benzin

Sűrítési arány

14,0:1

Üzemanyagtartály térfogata (liter)

65

Legnagyobb teljesítmény (DIN LE)

190

Széndioxid, CO2-kibocsátás (a vonatkozó jogszabályok alapján)

Legnagyobb teljesítmény (kW/ford.)

140/6000

Kombinált sebességnél (g/km)

148–163

Legnagyobb forgatónyomaték (Nm/ford.)

239/4300–4500

Kis sebességnél (g/km)

150–168

A hibrid rendszer összesített teljesítménye (DIN LE)

248

Közepes sebességnél (g/km)

131–147

A hibrid rendszer összesített teljesítménye (kW)

182

Nagy sebességnél (g/km)

131–144

Extra nagy sebességnél (g/km)

173–185

Első elektromotor

Hibrid meghajtó akkumulátor

Kipufogógázok (az EC 2018/1832AP rendelettel módosított EC 715/2007 direktíva alapján)

Típus

Állandó mágneses szinkronmotor

Típus

Nikkelmetál hidrid

Legnagyobb teljesítmény (kW)

134

Névleges feszültség (V)

288

Legnagyobb forgatónyomaték (Nm)

270

Akkumulátor kapacitása (3 óra) amperóra

6,5

Euro besorolás

EURO 6 AP

Szénmonoxid, CO (mg/km)

216,3

Szénhidrogének, THC (mg/km)

18,0

Szénhidrogének, NMHC (mg/km)

14,6

TELJESÍTMÉNY

2,5 l TNGA Hybrid e‑CVT

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km)

6,7

Végsebesség (km/óra)

180

Koromrészecskék (mg/km)

0,24

Gyorsulás 0-100 km/órára (mp)

8,3

Elhaladási zaj (dB(A))

68,0

Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó érték ellenőrzött környezetben került mérésre egy jellegzetes sorozatgyártású modell segítségével, az új WLTP EC 2017/1151
európai irányelv követelményeinek, illetve azok előírt módosításainak megfelelően. Az egyedi konfigurációk esetében az üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás adatait az opcionális
felszereltségi tételek is befolyásolhatják. Az Ön járművének üzemanyag-fogyasztása és CO₂-kibocsátása eltérhet a mért értékektől. A vezetői viselkedés, valamint egyéb tényezők
(mint például az útviszonyok, a forgalom, a jármű állapota, az abroncsnyomás, a terhelés, az utasok száma, …) játszanak szerepet a jármű üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási
jellemzőinek meghatározásában.
Az új WLTP tesztelési eljárásról a https://www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/environment/worldwide-harmonized-light linken talál további információt.
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Hybrid

FELFÜGGESZTÉS

FÉKEK

Elöl

MacPherson rugóstag

Elöl

Hűtött tárcsafék, kétdugattyús féknyereggel

Hátul

Kettős lengőkaros, alsó- felső lengőkarokkal

Hátul

Hűtött tárcsafék, egydugattyús féknyereggel
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MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI ADATOK
Hybrid

TÖMEGEK ÉS VONTATÁSI KÉPESSÉG

2,5 l TNGA Hybrid e‑CVT

KORMÁNYZÁS

5 ajtós

Megengedett össztömeg (kg)

2670 / 2720*

Fordulókör az abroncsnál mérve (m)

11,4

Saját tömeg (kg)

2015–2130

Vontatható tömeg fékezett utánfutóval (kg)

2000

KERÉKTÁRCSÁK

Comfort

Vontatható tömeg fékezetlen utánfutóval (kg)

700

18" sötétszürke, csiszolt felületű könnyűfém keréktárcsák (5 küllős)
20" ezüst színű könnyűfém keréktárcsák (5 tripla küllős)

–
–

5 ajtós

20" kéttónusú könnyűfém keréktárcsák (10 küllős)

Hosszúság (mm)

4966

Fekete felniközép (kis méret)

Szélesség (mm)

1930

Helytakarékos pótkerék

Magasság (mm)

1755

Első nyomtáv (mm)

1659

Hátsó nyomtáv (mm)

1662

Első túlnyúlás (mm)

988

Hátsó túlnyúlás (mm)

1128

Tengelytávolság (mm)

2850

BELSŐ MÉRETEK

5 ajtós

Utastér hosszúsága (mm)

2548

Utastér szélessége (mm)

1398

Utastér magassága (mm)

1190* / 1212

CSOMAGTÉR MÉRETEK

5 ajtós

Csomagtér befogadó képessége (2 üléssel, a tetőig pakolva) (liter)

838

Csomagtér hosszúsága (5 ülés a helyén) (mm)

509

Csomagtér magassága (mm)

800

Csomagtér hosszúsága (2 üléssel) (mm)

1176

VDA csomagtér befogadó képesség, a kalaptartóig pakolva, hátsó üléssor a helyén (liter)

241

* Felszereltségtől függően.
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Executive

–

–
–

–

1755 mm

KÜLSŐ MÉRETEK

Prestige

1662 mm
1930 mm

1128 mm

2850 mm
4966 mm

988 mm

1659 mm
1930 mm

= Széria    – = Nem rendelhető
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TOYOTA KÖRNYEZETVÉDELMI KIHÍVÁS 2050
ÉS KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETCIKLUS‑TERVEZÉS

A Toyota túl akar lépni a zéró
környezeti hatáson, és még
tisztább világot szeretne teremteni.
Hogy ez megtörténhessen, a vállalat
hat kihívást tűzött ki maga elé,
amelyeket 2050‑re szeretne teljesíteni.
A maga nemében mindegyik
kihívás igen nehéz, de a Toyota
arra törekszik, hogy általuk pozitív
és fenntartható fejlődést alapozzon
meg a társadalommal együttműködve.

1. KIHÍVÁS

2. KIHÍVÁS

3. KIHÍVÁS

2050‑ig 90%-kal csökkentjük az új autóinkból
származó CO2‑kibocsátást a 2010‑es
szinthez képest. Hogy ezt elérjük,
erősítjük az alacsony vagy nulla
CO2‑kibocsátású autók fejlesztését,
és mindent megteszünk, hogy növeljük
az ilyen autók népszerűségét.

Azon dolgozunk, hogy még inkább
környezetbarát autókat alkossunk,
ezért járműveinket folyamatosan
kiértékeljük és finomítjuk, hogy teljes
életciklusuk során a lehető legcsekélyebb
hatást gyakorolják a környezetre.*

A CO2‑kibocsátás csökkentéséhez gyárainkban
előtérbe helyezzük az alternatív erőforrásokat
használó technológiák fejlesztését.
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy hálózatunk
még inkább energiatakarékos legyen, ezért
használjuk a megújuló energiaforrásokat
(nap- és szélenergia), valamint az alacsony
széndioxid‑kibocsátású energiát,
például a hidrogént.

4. KIHÍVÁS

5. KIHÍVÁS

6. KIHÍVÁS

Már 40 éve dolgozunk az újrahasznosítás
kihívásain, aminek eredményeképpen minden
egyes Toyota Highlander 95 százalékban
újrahasznosítható és újrahasználható.
Ezen felül új és innovatív módszereket ajánlunk
az életciklusuk végére ért járművek leadására.

Hogy megőrizzük és erősítsük a természettel
való együttélésünket, folyamatosan szervezünk
erdő‑újratelepítéseket és faültetéseket,
támogatunk zöld városi kezdeményezéseket
helyileg és az egész világon is. Célunk egy olyan
társadalom megteremtése, ahol az emberek
a természettel teljes harmóniában tud élni.

ÚJ AUTÓ – NULLA CO2‑KIBOCSÁTÁS

A VÍZFELHASZNÁLÁS MINIMALIZÁLÁSA
ÉS OPTIMALIZÁLÁSA
A vízfelhasználás csökkentéséhez
gyárainkban elkezdtük gyűjteni az esővizet,
ezenkívül víztisztító megoldásokat
fejlesztettünk ki, hogy újra hasznosíthassuk
a már használt vizet, vagy hogy biztonságosan
visszaforgathassuk a helyi ellátó hálózatba.
További információkért látogasson el a Toyota
Környezetvédelmi Kihívás 2050 weboldalra:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota/feel/
environmental-sustainability, vagy keresse fel
helyi Toyota márkakereskedőjét.
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ÉLETCIKLUS – NULLA CO2‑KIBOCSÁTÁS

ÚJRAFELHASZNÁLÁSON
ALAPULÓ TÁRSADALOM
ÉS RENDSZEREK FELÁLLÍTÁSA

GYÁRTÁS – NULLA CO2‑KIBOCSÁTÁS

A TERMÉSZETTEL HARMÓNIÁBAN ÉLŐ
JÖVŐBENI TÁRSADALOM FELÁLLÍTÁSA

* A Toyota személygépjárművekre alkalmazott, életciklusra vonatkozó
módszertanát megvizsgálta és jóváhagyta a TÜV Rheinland,
amelynek tanúsítványa szerint megfelel az ISO14040/14044 szabványnak.
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KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELJES NYUGALOM A TOYOTÁVAL

TELJES NYUGALOM A TOYOTÁVAL
HIBRID SZERVIZ PROGRAM

ÁTFOGÓ GARANCIA

Az évente / 15 000 kilométerenként
megújuló § (amelyik hamarabb bekövetkezik)
Hibrid Akkumulátor Extra Care akár a gépkocsi
10 éves koráig biztosítja a gondtalan autózást.

Minden új Toyotára 3 éves / 100 000 kilométeres
garancia ◊ vonatkozik, ami bármilyen gyártási
hibára kiterjed**.

TOYOTA MINŐSÉGI SZERVIZ
Autójának teljes átvizsgálása kétévente
vagy 30 000 kilométerenként egyszer
esedékes (amelyik hamarabb bekövetkezik),
míg évente vagy 15 000 kilométerenként
(amelyik hamarabb bekövetkezik) egy köztes
ellenőrzés szükséges.

ALACSONY KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG
Minden Toyota jármű tervezése és gyártása
során ügyeltünk arra, hogy az autó
karbantartása minél alacsonyabb
költséggel járjon.

TOYOTA EREDETI ALKATRÉSZEK
A megnyugtató Toyota‑minőség érdekében
járművébe csak eredeti és megfelelő
alkatrészeket építünk be.

TOVÁBBI BIZTONSÁG
A Toyota átfogó védelmi rendszere ellenáll
a biztosítótársaságok kíméletlen ötperces
feltörési vizsgálatának.

TOYOTA EUROCARE
Hogy Ön nyugodtan vezethessen,
40 országban nyújtunk Toyota Eurocare
asszisztencia‑szolgáltatást 3 éven át §§ .

TOYOTA EREDETI TARTOZÉKOK
A Toyota tartozékokat ugyanazzal
a gondossággal és figyelemmel tervezzük
és gyártjuk, amellyel a Toyota gépkocsikat
is készítjük. Minden, az autóval együtt
megrendelt eredeti Toyota tartozékra
3 év garanciát kínálunk◊ .

További információ:
https://www.toyota.hu/service-and-accessories/service-and-maintenance/index.json

Kérjük, érdeklődjön a Toyota Hibrid Szerviz Program részleteiről Toyota márkakereskedőjénél.
Kérjük, a garancia részletei felől érdeklődjön Toyota márkakereskedőjénél. ** A szolgáltatás fedezi
a szállítást is a legközelebbi hivatalos Toyota márkaszervizbe. 3 évre / korlátlan futásteljesítményre érvényes
garancia a gyártási hibából eredő fényezési hibákra és felületi korrózióra. Minden új Toyota esetében
(a haszongépjárművek kivételével) 12 év garancia vonatkozik a karosszéria lemezeinek gyártási hibából vagy
anyaghibából eredő átrozsdásodására. §§ Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
§
◊
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HIGHLANDER
UTAZZON NAGYBAN.
UTAZZON HIBRIDBEN.
www.toyota.hu
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