HIGHLANDER
ROK MODELOWY 2022

PRZESTRONNA
I NISKOEMISYJNA

A gdyby tak można było mieć wszystko? Nowa Toyota Highlander z układem hybrydowym dysponuje mocą pozwalającą
pokonywać z dużą prędkością długie odcinki autostrad, a jednocześnie sprawnie porusza się po mieście z niską emisją CO₂.
Samochód wyróżnia się znakomitymi właściwościami jezdnymi zarówno na stromych i krętych górskich drogach, jak i podczas
codziennych dojazdów do pracy. Stylowe nadwozie Toyoty Highlander zachwyca wyglądem, a luksusowe wnętrze zapewnia
wygodną podróż całej rodzinie i mieści wszystkie bagaże. Oto samochód bez kompromisów. Oto nowa Toyota Highlander.
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HYBRYDA

NA KAŻDĄ PODRÓŻ,
DLA KAŻDEGO KIEROWCY
Świat zmienia się bardzo szybko, a wraz z nim i to, jak podróżujemy.
Nowa Toyota Highlander została wyposażona w mocny i oszczędny silnik
Hybrid Dynamic Force o pojemności 2,5 litra. Tryby NORMAL, ECO lub
SPORT z łatwością pozwalają dopasowywać osiągi auta do własnych
preferencji. Co więcej, każdy z nich łączy się z bezemisyjnym trybem EV,
przydatnym na krótkich dystansach (np. w garażu podziemnym).
A wszystko po to, by każdy kierowca mógł cieszyć się zaletami
dużego SUV-a przy umiarkowanym zużyciu paliwa i niskich emisjach.

HYBRYDA

2.5 Hybrid Dynamic Force
248 KM AWD-i e-CVT
Moc: 248 KM
Średnie zużycie paliwa: 6,6–7,1 l/100 km
Średnia emisja CO₂: 149–160 g/km
Przyspieszenie (0–100 km/h): 8,3 s
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JEDŹ HYBRYDĄ,
JEDŹ PO SWOJEMU
Życie to podróż wypełniona odkryciami. Niezależnie od tego, dokąd podążasz,
Toyota Highlander sprawdzi się idealnie. Nowy 2,5-litrowy układ Hybrid Dynamic
Force o mocy 248 KM sprawia, że samochód może holować przyczepę o masie
do 2 ton. Współpracujący z nim system AWD-i zwiększa kontrolę nad pojazdem
i bezpieczeństwo podczas jazdy w trudnych warunkach. Załączenie dodatkowego
tylnego silnika elektrycznego pracującego niezależnie od silnika głównego powoduje
przekazanie dodatkowej siły napędowej na koła tylne, jednocześnie redukując
poślizg kół przednich. System ogranicza także podsterowność, pomagając pewnie
pokonywać zakręty.
AWD-i
Dostępny w standardzie elektrycznie dołączany
napęd na wszystkie koła AWD-i jest obsługiwany
przez trzeci silnik elektryczny na tylnej osi.
Zadaniem tego silnika jest reakcja na trudne
warunki jazdy w celu zapewnienia płynnej trakcji
oraz dostarczenia tylnym kołom do 1300 Nm
momentu obrotowego:
• podczas ruszania,
• podczas przyspieszania,
• na śliskiej nawierzchni.
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HYBRYDA
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PRZESTRZEŃ DLA SIEDMIU
OSÓB, PRZESTRZEŃ,
BY CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM
W podróży ważny jest nie tylko cel, ale i towarzystwo,
w którym ją odbywamy. Gdy wszyscy są zadowoleni,
każda wyprawa staje się przyjemniejsza. Toyotą Highlander
może wygodnie i stylowo podróżować aż siedem osób
— nawet w trzecim rzędzie jest dość miejsca dla dwóch
dorosłych pasażerów. Sterowany elektrycznie dach
panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania zwiększa
poczucie przestrzeni i zapewnia niesamowite widoki.
Inteligentna klimatyzacja automatyczna (trzystrefowa)
wykrywa liczbę pasażerów i umożliwia osobne ustawienie
temperatury dla kierowcy, pasażera przedniego fotela
i osób podróżujących z tyłu. Siedzenia w pierwszym i drugim
rzędzie są dodatkowo podgrzewane. Wszyscy mają dostęp
do licznych schowków oraz gniazd USB umożliwiających
podłączenie urządzeń multimedialnych.
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WNĘTRZE
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WNĘTRZE

WSZECHSTRONNE WNĘTRZE,
WSZECHSTRONNE
MOŻLIWOŚCI
PRZESTRZEŃ NA ŻĄDANIE
W zależności od potrzeb Highlander oferuje różne konfiguracje siedzeń.

Wnętrze nowej Toyoty Highlander z łatwością można
dostosować do przewożonego bagażu. Nawet przy
siedmiu osobach w kabinie bagażnik o pojemności
332 l* nadal zapewnia wystarczającą ilość miejsca
na rzeczy wszystkich pasażerów. Po złożeniu
ostatniego rzędu siedzeń pojemność bagażnika
zwiększa się do 865 l*. Gdy złożymy także drugi rząd
siedzeń, otrzymamy aż 1909 l* przestrzeni bagażowej.

332

l*

7 MIEJSC

865

l*

5 MIEJSC

1909
* Do linii dachu. Podane wartości uwzględniają schowek
pod podłogą bagażnika o pojemności 27 l.

l*

2 MIEJSCA
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KOMFORT

ZACHWYĆ SIĘ STYLEM,
ZACHWYĆ SIĘ KOMFORTEM
Każdy szczegół ma znaczenie. Nowa Toyota Highlander została wyposażona
w luksusowe fotele ze skórzaną tapicerką z perforacją oraz funkcjami
ogrzewania i chłodzenia, dzięki którym kierowca i pasażerowie zawsze
podróżują w komforcie. Wyższa pozycja za kierownicą zapewnia lepszy
widok na drogę. Ekran dotykowy systemu multimedialnego o imponującej
przekątnej 12,3" w bardzo czytelny sposób prezentuje wszystkie informacje
przydatne w czasie jazdy — od wskazówek nawigacji po listę odtwarzania.
O zmierzchu wnętrze zostaje dyskretnie rozświetlone niebieskimi diodami
LED, aby niczego nie trzeba było szukać po omacku. Nowa Toyota
Highlander to doskonałe połączenie stylu i funkcjonalności.
PIERWSZY W TOYOCIE EKRAN 12,3"
Możliwość dzielenia ekranu
i przesuwania zawartości
Kontrola klimatyzacji
i wentylowanych siedzeń
Ekran kontroli napędu AWD-i
Interfejsy Apple CarPlay*
i Android Auto™
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.

13

SYSTEM MULTIMEDIALNY TOYOTA TOUCH® 2
Wszystkie funkcje są dostępne z poziomu
multimedialnego ekranu dotykowego o przekątnej 8"
lub 12,3" (w zależności od wybranej wersji wyposażenia).
Interfejsy Apple CarPlay* i Android Auto™ umożliwiają
łatwe podłączenie smartfona.

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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STACJA DO BEZPRZEWODOWEGO ŁADOWANIA
TELEFONU W KONSOLI CENTRALNEJ
Bezprzewodowa ładowarka w konsoli centralnej
umożliwia indukcyjne ładowanie telefonu
w czasie jazdy.

WYŚWIETLACZ PROJEKCYJNY NA PRZEDNIEJ SZYBIE (HUD)
Na wyświetlaczu projekcyjnym prezentowane są przydatne
informacje, takie jak prędkość czy wskazówki nawigacji.
Nie musisz już odrywać wzroku od drogi.

ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚWIATEM,
ŁĄCZNOŚĆ W CZASIE JAZDY

TECHNOLOGIA

Innowacje napędzają rozwój.
Technologie zastosowane w nowej
Toyocie Highlander nie tylko
poprawiają wrażenia z jazdy, ale także
przydają się w codziennym życiu.
Po podłączeniu telefonu z systemem
Apple lub Android do samochodu
możesz sterować wszystkimi funkcjami
— od połączeń telefonicznych po listy
odtwarzania i nawigację — na ekranie
dotykowym systemu multimedialnego
Toyota Touch® 2. Z Toyotą Highlander
jesteś doskonale wyposażony
na każdą przygodę.
Kamera wyłączona

Kamera włączona

LUSTERKO WSTECZNE Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM CYFROWYM
Bezpośrednia transmisja obrazu z kamery zamontowanej w górnej części tylnej
szyby pozwala widzieć to, co dzieje się za autem – nawet wtedy, gdy bagażnik
jest zapełniony po dach.
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BĄDŹ
W KONTAKCIE
USŁUGI ŁĄCZNOŚCI
TOYOTA CONNECTED CAR

ŁĄCZNOŚĆ, KTÓRA UŁATWIA ŻYCIE
Toyota Connected Car wraz z aplikacją mobilną MyT Toyota to darmowy
zestaw usług łączności przeznaczonych dla Ciebie i Twojego samochodu.
Od teraz za pomocą smartfona możesz skomunikować się ze swoim
pojazdem i dowiedzieć się więcej o jego stanie, położeniu, a nawet
zarządzać przyszłymi podróżami.
Aby korzystać z MyT Toyota, należy posiadać aktywne konto
Moja Toyota, dzięki któremu między innymi zapoznasz się z instrukcją
obsługi Twojego samochodu i odkryjesz inne aplikacje systemu
multimedialnego. Zyskasz też dostęp do programu lojalnościowego
Toyota More i ofert specjalnych.
1. Pobierz aplikację MyT Toyota.
2. Załóż konto Moja Toyota.
3. Poproś dilera o podłączenie samochodu do aplikacji MyT Toyota.
4. Aktywuj usługi Toyota Connected Car.
5. J eżeli Twoja Toyota wyposażona jest w system nawigacji,
zarejestruj urządzenie multimedialne, aby skorzystać
ze wszystkich możliwości MyT Toyota.

Producent zastrzega ograniczoną kompatybilność aplikacji
z określonymi systemami operacyjnymi oraz sklepami internetowymi
z aplikacjami. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej toyota.pl
oraz u Autoryzowanego Dilera Toyoty.
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TECHNOLOGIA

APLIKACJA

ZNAJDŹ MOJĄ
TOYOTĘ
Nie pamiętasz, gdzie zaparkowana
jest Twoja Toyota? Aplikacja wskaże Ci
dokładną lokalizację samochodu, którą
możesz również udostępnić innym.

MÓJ STYL JAZDY
Sprawdź interesujące informacje
dotyczące Twojego stylu jazdy,
takie jak prędkość, przyspieszenie
czy pokonany dystans.

WYŚLIJ DO AUTA

PRZYPOMNIENIE
O PRZEGLĄDZIE

Zaplanuj najbliższą trasę, siedząc
wygodnie na kanapie, a następnie wyślij
ją z MyT Toyota bezpośrednio do systemu
nawigacji w Twojej Toyocie.

Nie licz kilometrów, zrobimy to za Ciebie.
Aplikacja MyT Toyota na podstawie
rzeczywistego przebiegu przypomni Ci
o zbliżającym się przeglądzie.

KONTROLKI
OSTRZEGAWCZE
Zapoznaj się z objaśnieniami kontrolek
ostrzegawczych w pojeździe. Dowiedz się,
co powinieneś zrobić, gdy się pojawią.

HISTORIA SERWISOWA
W MyT Toyota znajdziesz szczegółową
historię serwisowania Twojego auta
w Autoryzowanych Serwisach Toyoty.
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INTELIGENTNA
JAZDA, INTELIGENTNE
BEZPIECZEŃSTWO
Toyota Safety Sense to zestaw nowoczesnych technologii opracowanych w celu
zapobiegania najczęstszym rodzajom wypadków. Toyota Highlander oferuje najnowsze
rozwiązania technologiczne, aby zapewnić najwyższy komfort i bezpieczeństwo
wszystkim pasażerom.

UKŁAD WCZESNEGO REAGOWANIA W RAZIE RYZYKA ZDERZENIA (PCS)
Z SYSTEMEM WYKRYWANIA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW
System monitoruje otoczenie i w przypadku wykrycia przeszkody wspomaga kierowcę poprzez ostrzeżenie
dźwiękowe, a w razie braku reakcji rozpoczyna awaryjne hamowanie. Pozwala to uniknąć kolizji lub załagodzić jej
skutki. Najnowsza wersja układu jest rozszerzona o funkcję monitorowania skrzyżowania, wspomagania kierownicy
w razie ryzyka zderzenia oraz system zapobiegania zderzeniom czołowym.
INTELIGENTNY TEMPOMAT ADAPTACYJNY (IACC)
System utrzymuje stałą prędkość i dostosowuje ją w celu utrzymania ustalonego dystansu za pojazdem
poprzedzającym. Dodatkowo system reaguje na znaki drogowe, sugerując jazdę z odpowiednią prędkością.
Nowa generacja systemu została rozszerzona także o funkcję dobierania prędkości do promienia łuku.

ASYSTENT UTRZYMANIA PASA RUCHU (LTA)
Układ wykrywa oznakowanie poziome na jezdni i wspomaga utrzymanie prawidłowego toru jazdy.
W połączeniu z inteligentnym tempomatem adaptacyjnym (IACC) pozwala na utrzymanie pojazdu
na środku pasa ruchu, dodatkowo odciążając kierowcę.
UKŁAD ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW DROGOWYCH (RSA)
System wykrywa wybrane znaki na drodze i wyświetla na tablicy wskaźników przydatne informacje,
np. bieżące ograniczenie prędkości.
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BEZPIECZEŃSTWO
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WERSJA
PRESTIGE
GŁÓWNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
- Inteligentna klimatyzacja automatyczna
(trzystrefowa) z funkcją wykrywania
liczby pasażerów
- System bezkluczykowego dostępu
do samochodu (Inteligentny kluczyk)
- Światła do jazdy dziennej w technologii LED
- Światła główne w technologii LED (Bi-LED)
- 20" felgi aluminiowe z oponami 235/55 R20
- Tapicerka skórzana z perforacją
(skóra naturalna i syntetyczna)
- Manualne rolety szyb dla pasażerów
w drugim rzędzie siedzeń
- Elektrycznie unoszona klapa bagażnika
- Podgrzewana przednia szyba
- Podgrzewane fotele przednie
- Interfejs Android Auto™,
interfejs Apple CarPlay*
- Układ detekcji przeszkód (ICS)
- System czyszczenia kamery cofania

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
- Pakiet Tech: system multimedialny Toyota
Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym
(12,3"), nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2
with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją
map, system Premium Audio JBL z 11 głośnikami,
wentylowane fotele przednie

* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WERSJE WYPOSAŻENIA

Zdjęcia przedstawiają pojazd w wersji Prestige.
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WERSJA
EXECUTIVE
GŁÓWNE ELEMENTY WYPOSAŻENIA
(DODATKOWE WZGLĘDEM WERSJI PRESTIGE)
- Lusterko wsteczne z kolorowym
wyświetlaczem cyfrowym
- Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika
otwierane bezdotykowo
- Monitor panoramiczny z systemem kamer
360 stopni (Panoramic View Monitor)
- Wyświetlacz projekcyjny na przedniej
szybie (HUD)
- Sterowany elektrycznie dach panoramiczny
z funkcją otwierania i uchylania
- Podgrzewane skrajne fotele w drugim
rzędzie siedzeń
- Wentylowane fotele przednie
- System Premium Audio JBL z 11 głośnikami
- System multimedialny Toyota Touch® 2
z kolorowym ekranem dotykowym (12,3")
- Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO
w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map
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WERSJE WYPOSAŻENIA

Zdjęcia przedstawiają pojazd w wersji Executive.
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TRANSPORT
W DOBRYM STYLU
Toyota oferuje wyposażenie dodatkowe uwzględniające wszystkie potrzeby
związane z aktywnym stylem życia. Każdy element doskonale pasuje do modelu
Highlander pod względem funkcjonalności i estetyki.

POPRZECZKI DACHOWE
Aerodynamiczne i zabezpieczone zamkiem
poprzeczki można łatwo zamocować na relingach
dachowych Highlandera. Na nich montuje się
bagażniki i boksy dachowe.
STOPNIE BOCZNE
Stopnie boczne ułatwiają dostęp do bagażnika
dachowego i podkreślają wyjątkową stylistykę auta.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
Pakiet Transport: bagażnik dachowy
i odpinany hak holowniczy.
Pakiet Cargo: pozioma siatka bagażnika
i wykładzina bagażnika.
Pakiet Box: bagażnik dachowy
i box dachowy 460L Thule Motion.
Pakiet Bike: bagażnik dachowy
i dwa uchwyty rowerowe.

UCHWYT NA ROWER
Uchwyt jest przeznaczony do bezpiecznego
transportu roweru na dachu. Można go zamontować
z dowolnej strony pojazdu.

ODPINANY HAK HOLOWNICZY
Wykorzystaj pełną moc pojazdu do holowania przyczepy.
Nieużywany hak można zdemontować.

OSŁONA TYLNEGO ZDERZAKA
Osłona tylnego zderzaka chroni lakier, stanowiąc
jednocześnie atrakcyjny dodatek stylistyczny.

UCHWYT NA NARTY I DESKĘ SNOWBOARDOWĄ
Łatwy w obsłudze uchwyt na 6 par nart
lub 2 deski snowboardowe.

BOX DACHOWY
Duża pojemność i opływowy kształt – doskonały
na zimowe wyjazdy. Otwierany z obu stron.
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OCHRONA
I KOMFORT
Akcesoria ochronne Toyoty pozwolą uniknąć rys
i zadrapań, które mogłyby Ci popsuć humor.
Twój Highlander zawsze będzie wyglądał jak nowy.
Z pełną ofertą wyposażenia dodatkowego można zapoznać się
na stronach internetowych Dilerów Toyoty.

WYKŁADZINA BAGAŻNIKA
Wykładzina doskonale pasuje do bagażnika i chroni go
przed zabrudzeniami, zalaniem lub zabłoconymi łapami
czworonoga. Jej antypoślizgowa powierzchnia uniemożliwia
przesuwanie się bagażu.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

LISTWY BOCZNE
Ochronne listwy boczne stanowią dodatkowe
zabezpieczenie Twojego auta. Doskonale pasują
do koloru nadwozia, a ich zalety szybko docenisz
na zatłoczonych parkingach. Elegancja i skuteczność
w jednym.

OSŁONY KRAWĘDZI DRZWI
Chronią krawędzie drzwi przed uszkodzeniem lakieru
wskutek uderzenia o twardy przedmiot.
FOLIA OCHRONNA POD KLAMKI ZEWNĘTRZNE
Zapobiega zarysowaniom lakieru wokół klamek.
DYWANIKI TEKSTYLNE Z NAPISEM „HYBRID”
Elegancka ochrona wykładziny w kabinie. Mocowania
utrzymują dywanik kierowcy na swoim miejscu.
DYWANIKI GUMOWE
Ochrona w najtrudniejszych warunkach. Odporne
na brud, błoto i wodę.
ALUMINIOWE NAKŁADKI NA PROGI Z NAPISEM „HYBRID”
Aluminiowe nakładki chronią lakier przed zarysowaniami
i zadrapaniami, a przy tym świetnie się prezentują.

MATA DO BAGAŻNIKA
Tekstylna wykładzina skutecznie zabezpiecza bagażnik.
Mocna, praktyczna i łatwa w czyszczeniu.

POZIOMA SIATKA BAGAŻNIKA
Do mocowania małych lub ruchomych przedmiotów
w bagażniku.
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KOLORY
NADWOZIA

089 Platinum White Pearl
lakier perłowy

1J9 Silver Metallic
lakier metalizowany
bez dopłaty

1G3 Royal Grey
lakier metalizowany
bez dopłaty

1K5 Moon Dust
lakier specjalny

Wybierz kolor, który podkreśli odważną stylistykę
Twojej Toyoty Highlander. Do wyboru są zarówno
stonowane lakiery perłowe i metalizowane,
jak i wyrazista czerwień Tokyo Red oraz głęboki
granat Elite Blue.
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KOLORY NADWOZIA

218 Attitude Black
lakier metalizowany
bez dopłaty

3T3 Tokyo Red
lakier specjalny

4X9 Blackish Brown
lakier metalizowany
bez dopłaty

8X8 Elite Blue
lakier metalizowany
bez dopłaty
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FELGI
I TAPICERKI
Tapicerka skórzana z perforacją
(skóra naturalna i syntetyczna)
w kolorze czarnym
Standard w wersji Prestige
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Tapicerka skórzana z perforacją
(skóra naturalna i syntetyczna)
w kolorze szarym
Standard w wersji Prestige

Tapicerka skórzana z perforacją
(skóra naturalna i syntetyczna)
w kolorze czarnym
Standard w wersji Executive

FELGI I TAPICERKI

Tapicerka skórzana z perforacją
(skóra naturalna i syntetyczna)
w kolorze szarym
Standard w wersji Executive
20" felgi aluminiowe z oponami 235/55 R20
Standard w wersji Prestige

20" felgi aluminiowe z oponami 235/55 R20
Standard w wersji Executive

31

DANE TECHNICZNE
ZUŻYCIE PALIWA

Hybryda
2.5 Hybrid Dynamic Force 248 KM AWD-i e-CVT

Średnio [litry/100 km]

6,6–7,1

Zalecane paliwo

bezołowiowa 95 lub więcej

Pojemność zbiornika paliwa [litry]

65

Średnia emisja CO₂ [g/km]

149–160

Norma emisji spalin

EURO 6AP

SILNIK
Kod silnika

A25A-FXS

Liczba i układ cylindrów

4 cylindry, układ rzędowy

Mechanizm zaworów

16-zaworowy DOHC, rozrząd napędzany łańcuchem (z VVT-iE i VVT-i)

System wtrysku paliwa

elektroniczny wtrysk wielopunktowy

Pojemność skokowa [cm3]

2487

Średnica × skok [mm × mm]

87,5 × 103,48

Stopień sprężania

14,0:1

Maksymalna moc [KM (kW)/obr./min]

190 (140)/6000

Maksymalny moment obrotowy [Nm/obr./min]

239/4300–4500

SILNIK ELEKTRYCZNY
Maksymalna moc [KM (kW)]

182 (134)

Maksymalny moment [Nm]

270

UKŁAD HYBRYDOWY
Łączna moc układu hybrydowego [KM (kW)]

248 (182)

OSIĄGI
Maksymalna prędkość [km/h]

180

0–100 km/h [s]

8,3

Promień zawracania nadwozia [m]

6,2

Promień zawracania kół [m]

5,7
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DANE TECHNICZNE

ZAWIESZENIE

Hybryda
2.5 Hybrid Dynamic Force 248 KM AWD-i e-CVT

Przód

kolumny MacPhersona

Tył

podwójny wahacz

HAMULCE
tarczowe wentylowane

Tył

tarczowe wentylowane

1755 mm

Przód

1690 mm
1930 mm

1128 mm

2850 mm
4966 mm

988 mm

1662 mm
1930 mm
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DANE TECHNICZNE
MASY

Hybryda
2.5 Hybrid Dynamic Force 248 KM AWD-i e-CVT

Masa całkowita pojazdu [kg]

2720

Masa własna [kg]

2015–2130

Masa holowanej przyczepy z hamulcami [kg]

2000

Masa holowanej przyczepy bez hamulców [kg]

700

WYMIARY ZEWNĘTRZNE
Długość [mm]

4966

Szerokość [mm]

1930

Wysokość [mm]

1755

Rozstaw kół z przodu [mm]

1662

Rozstaw kół z tyłu [mm]

1690

Zwis przedni [mm]

988

Zwis tylny [mm]

1128

Rozstaw osi [mm]

2850

Prześwit [mm]

202

WYMIARY WEWNĘTRZNE
Długość wnętrza [mm]

2548

Szerokość wnętrza [mm]

1398

Wysokość wnętrza [mm]

1190*/1212

POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA**
Pojemność bagażnika do linii dachu: wszystkie rzędy rozłożone

332

Pojemność bagażnika do linii dachu: 3. rząd złożony

865

Pojemność bagażnika do linii dachu: 2. i 3. rząd złożone

1909**

* Z dachem panoramicznym. ** Z uwzględnieniem schowka pod podłogą bagażnika o pojemności 27 litrów.
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DANE TECHNICZNE

Promień zawracania kół/nadwozia
5,7/6,2 m

Maksymalna pojemność bagażnika**
1909 l
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WYPOSAŻENIE
KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Prestige

Executive

Dwa gniazda 12 V w konsoli centralnej





Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC)





Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb kierowcy i pasażera pierwszego rzędu





Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb pasażerów drugiego rzędu





Manualne rolety szyb dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń





Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne



–

Lusterko wsteczne z kolorowym wyświetlaczem cyfrowym

–



Inteligentna klimatyzacja automatyczna (trzystrefowa) z funkcją wykrywania liczby pasażerów





Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń





Podwójna podłoga bagażnika





Przednie i tylne czujniki parkowania





Elektrycznie regulowane szyby z zabezpieczeniem przed przycięciem palców





Zdalnie otwierane drzwi bagażnika





Elektrycznie unoszona klapa bagażnika





Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo





Podgrzewane lusterka zewnętrzne





Podgrzewana kierownica





Podgrzewana przednia szyba





Podgrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby





System oświetlenia wnętrza w technologii LED





System dodatkowego nastrojowego oświetlenia wnętrza





Zestaw haczyków w bagażniku do zabezpieczenia bagażu





Multifunkcyjna kierownica z obsługą systemów multimedialnych





Komputer pokładowy





Monitor panoramiczny z systemem kamer 360 stopni (Panoramic View Monitor)

–



Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne





Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne





Opuszczające się lusterka podczas cofania





Pamięć ustawień lusterek zewnętrznych





Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej kierowcy i pasażera





Uruchamianie silnika przyciskiem





 = Standard
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= Element wyposażenia dostępny w pakiecie

 = Opcja

–

= Niedostępne

WYPOSAŻENIE

KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ

Prestige

Executive

Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi





System czyszczenia kamery cofania





Centralny zamek sterowany zdalnie





Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń bagażową





System bezkluczykowego dostępu do samochodu (Inteligentny kluczyk)





Manetki zmiany biegów przy kierownicy





Manualna regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach





Obracana podwójna podłoga bagażnika (spód wykończony materiałem antypoślizgowym)





Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej





Wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD)

–



OŚWIETLENIE

Prestige

Executive

Manualna regulacja świateł głównych





Przednie światła przeciwmgielne w technologii LED





Spryskiwacze przednich świateł





Światła do jazdy dziennej w technologii LED





Światła główne w technologii LED (Bi-LED)





Tylne światła pozycyjne i stopu w technologii LED





Światłowód w technologii LED w lampach przednich





KOŁA I OPONY

Prestige

Executive

Zapasowe koło dojazdowe





20" felgi aluminiowe z oponami 235/55 R20





37

WYPOSAŻENIE
STYLISTYKA I WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

Prestige

Executive

Lakierowane klamki zewnętrzne





Lakierowane lusterka zewnętrzne





Chromowane listwy drzwi





Listwa okienna w kolorze czarnym





Osłona tylnego zderzaka w kolorze ciemnoszarym



–

Osłona tylnego zderzaka w kolorze srebrnym

–



Wykończenie przedniego zderzaka w kolorze srebrnym

–



Górny przedni grill lakierowany w kolorze czarnym





Chromowane wykończenie górnego przedniego grilla





Chromowane relingi dachowe





Przyciemniane szyby tylne





Tylny spojler w kolorze nadwozia





Antena dachowa w kształcie płetwy rekina (Shark-fin)





WYGLĄD WNĘTRZA

Prestige

Executive

Podsufitka w jasnej tonacji





Wykończenie elementów wnętrza w kolorze satynowego chromu





Wykończenie górnej części deski rozdzielczej w kolorze satynowego chromu



–

Wykończenie górnej części deski rozdzielczej imitujące włókno węglowe

–



Drewniane wykończenie konsoli środkowej





Drewniane detale przednich drzwi





Drewniane detale tylnych drzwi





Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą





Kierownica obszyta skórą





Wykończenie elementów wnętrza skórą ekologiczną





Miękkie materiały wykończeniowe deski rozdzielczej





Miękkie materiały wykończeniowe tylnych drzwi





Ozdobne listwy progowe z logo HIGHLANDER





Sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania

–



Dywaniki welurowe





 = Standard
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= Element wyposażenia dostępny w pakiecie

 = Opcja

–

= Niedostępne

WYPOSAŻENIE

FOTELE

Prestige

Executive

Kanapa w drugim rzędzie siedzeń składana i dzielona w proporcji 60:40





Kanapa w trzecim rzędzie siedzeń składana i dzielona w proporcji 60:40





Dwuosobowa kanapa w trzecim rzędzie siedzeń





Tapicerka skórzana z perforacją (skóra naturalna i syntetyczna)





Podgrzewane fotele przednie





Podgrzewane skrajne fotele w drugim rzędzie siedzeń

–



Elektryczna regulacja położenia fotela kierowcy





Elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy





Elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela kierowcy





Elektryczna regulacja wysokości fotela kierowcy





Elektryczna regulacja położenia fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń





Elektrycznie regulowany stopień pochylenia fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń





Elektryczna regulacja wysokości fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń





Regulowane siedzenia w drugim rzędzie siedzeń





Pamięć ustawień fotela kierowcy





Wentylowane fotele przednie





SYSTEMY MULTIMEDIALNE I NAWIGACJI

Prestige

Executive

6 głośników



–

System Bluetooth® umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem





Usługi łączności Toyota Connected Car1





Interfejs Android Auto™, interfejs Apple CarPlay*





Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników (7")





Obsługa stacji radiowych w technologii cyfrowej (DAB)





System Premium Audio JBL z 11 głośnikami





System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (8")



–

System multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (12,3")





Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map





3 porty USB w konsoli centralnej





2 porty USB dla pasażerów z tyłu





1 W celu skorzystania z usług łączności Toyota Connected Car pobierz darmową aplikację Toyota MyT. Producent zastrzega ograniczoną kompatybilność aplikacji z określonymi
systemami operacyjnymi oraz sklepami internetowymi z aplikacjami. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej toyota.pl oraz u Autoryzowanego Dilera Toyoty.
* Apple CarPlay jest znakiem towarowym Apple Inc.
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WYPOSAŻENIE
BEZPIECZEŃSTWO I NOWE TECHNOLOGIE

Prestige

Executive

System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System)





Selektor trybów jazdy





Automatyczne światła drogowe (AHB)





Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu





System monitorowania martwego pola w lusterkach (BSM)





System mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych fotelach w drugim rzędzie siedzeń (ISOFIX)





Fotelik dziecięcy Baby-Safe Plus G0¹





Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci





Kurtyny powietrzne





Kolanowa poduszka powietrzna kierowcy





Elektryczny hamulec postojowy (EHB)





Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera





Wyłącznik przedniej poduszki powietrznej pasażera





System wspomagający pokonywanie podjazdów (HAC)





Układ detekcji przeszkód (ICS)





Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu





Asystent utrzymania pasa ruchu (LTA)





Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów





Układ zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach





Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia





System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)





Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)





Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa





System automatycznego powiadamiania ratunkowego (eCall)





Systemy wspomagające działanie układu kierowniczego, hamulcowego i zawieszenia (ABS, EBD, BA, VSC, TRC, EPS)





System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS)





System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)





System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)





 = Standard
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= Element wyposażenia dostępny w pakiecie

 = Opcja

–

= Niedostępne

WYPOSAŻENIE

DODATKOWA OCHRONA I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE

Prestige

Executive

Immobilizer





Chromowane nakrętki antykradzieżowe do kół





Zabezpieczenie antykradzieżowe Meta System w technologii Bluetooth Low Energy: system z rozproszoną
architekturą, wykorzystujący dodatkowe moduły blokad oraz obsługiwany za pomocą pilota FLASH





SYSTEMY OFF-ROAD

Prestige

Executive

Trail Mode





PAKIETY WYPOSAŻENIA

Prestige

Executive

Pakiet Tech: system multimedialny Toyota Touch® 2 z kolorowym ekranem dotykowym (12,3"), nawigacja satelitarna
Toyota Touch® 2 with GO w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map, system Premium Audio JBL z 11 głośnikami,
wentylowane fotele przednie



–

Pakiet Cargo: pozioma siatka bagażnika, wykładzina bagażnika2





Pakiet Transport: bagażnik dachowy, hak holowniczy odpinany3





Pakiet Box: bagażnik dachowy, box dachowy 460L Thule Motion3





Pakiet Bike: bagażnik dachowy, dwa uchwyty rowerowe3





OPCJE DOSTĘPNE DLA WERSJI WYPOSAŻENIA

Prestige

Executive

Fotelik dziecięcy Baby-Safe Plus G0¹





Elektrycznie unoszone drzwi bagażnika otwierane bezdotykowo





Znakowanie pojazdu technologią syntetycznego DNA





1 Dobór odpowiedniego fotelika dziecięcego i pozostałych wariantów prosimy skonsultować ze swoim Doradcą. 2 Pakiet dostępny podczas składania zamówienia na samochód. 3 Pakiet
wymaga montażu w Autoryzowanej Stacji Dilerskiej po rejestracji pojazdu.
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EKOLOGICZNE WYZWANIE TOYOTA 2050 I POLITYKA
PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU CYKLU ŻYCIA PRODUKTÓW

W Toyocie naszym celem jest coś więcej
niż zredukowanie do zera naszego
negatywnego wpływu na środowisko
naturalne. Chcemy, żeby otaczający nas
świat był coraz lepszy. Aby to osiągnąć,
postawiliśmy przed sobą sześć wyzwań,
które chcemy zrealizować do 2050 r. Każde
z nich jest niezwykle trudne do spełnienia,
ale jesteśmy zdeterminowani, aby pozytywnie
i w sposób zrównoważony wpływać
na społeczeństwo i środowisko naturalne.

WYZWANIE 1

WYZWANIE 2

Chcemy do 2050 roku obniżyć poziom emisji CO₂
w produkowanych przez nas samochodach o 90%
(w porównaniu z wartościami z 2010 roku). Aby osiągnąć
ten cel, będziemy promować tworzenie pojazdów,
które produkują mniej spalin lub charakteryzują się
zerową emisją dwutlenku węgla, a także zrobimy
co w naszej mocy, aby ich popularność wzrastała.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze projekty
były bardziej przyjazne środowisku. Analizujemy
i dopracowujemy każdy element konstrukcyjny
naszych samochodów, aby mieć pewność,
że w okresie całego cyklu życia ich wpływ
na środowisko jest możliwie najmniejszy.¹

ZEROWA EMISJA CO₂ W NOWYCH POJAZDACH

WYZWANIE 3

ZEROWA EMISJA CO₂ W NASZYCH ZAKŁADACH
Aby zmniejszyć poziom emisji CO₂ w naszych zakładach
produkcyjnych, skupiamy się na udoskonalaniu
wykorzystywanych technologii oraz przejściu
na alternatywne źródła energii. Dołożymy wszelkich
starań, aby nasze zakłady były bardziej ekonomiczne
pod względem zużycia energii, a także zaczniemy
wykorzystywać źródła odnawialne, takie jak energia
słoneczna i wiatrowa, oraz niskoemisyjne – jak
na przykład energia wodorowa.
Aby dowiedzieć się więcej na temat
Ekologicznego wyzwania Toyoty, odwiedź stronę:
www.toyota-europe.com/world-of-toyota
lub skontaktuj się z lokalnym dilerem Toyoty.
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ZEROWA EMISJA CO₂ PRZEZ CAŁY CYKL
ŻYCIA PRODUKTU

WYZWANIE 4

MINIMALIZACJA I OPTYMALIZACJA
ZUŻYCIA WODY
Aby zminimalizować zużycie wody, w naszych
zakładach produkcyjnych rozpoczęliśmy proces
gromadzenia deszczówki. Dodatkowo opracowaliśmy
metody oczyszczania, dzięki którym możemy
ponownie użyć wykorzystaną wcześniej wodę
lub bezpiecznie odprowadzić ją do lokalnej sieci.

¹ Metodologia Toyoty dotycząca Analizy pełnego cyklu eksploatacji (LCA), wykorzystywana
w naszych autach osobowych, została poddana przeglądowi i zaakceptowana przez TÜV Rheinland,
a jej zgodność z normą ISO14040/14044 została potwierdzona certyfikatem.

CAŁKOWITY SPOKÓJ
UMYSŁU Z TOYOTĄ
WYZWANIE 5

PROMOWANIE IDEI RECYKLINGU W SPOŁECZEŃSTWIE
I WDRAŻANIE SYSTEMÓW PRODUKCJI OPARTYCH
NA ODZYSKU SUROWCÓW Z ODPADÓW
Od 40 lat pracujemy nad tym, aby ponownie przetwarzać
wykorzystywane materiały. Dzięki temu dzisiaj 95% Twojej
Toyoty Highlander może zostać wykorzystane ponownie
i nadaje się do odzysku. Ponadto oferujemy innowacyjne
sposoby zwrotu starego auta, kiedy przyjdzie na to pora.

PROGRAM SERWISOWY TOYOTA HYBRID

KOMPLEKSOWA GWARANCJA

Z radością obejmujemy Twoje auto ochroną
w postaci przeglądów akumulatora dla aut
z napędem hybrydowym, dokonywanych
co roku lub po przebyciu 15 000 km (w zależności
od tego, co pierwsze nastąpi) na okres do 10 lat
od daty rejestracji.

Jakiekolwiek usterki spowodowane błędem
w produkcji lub montażu w każdym nowym
samochodzie Toyoty objęte są gwarancją
obowiązującą przez okres do 3 lat lub
100 000 km.2

SERWIS JAKOŚCI TOYOTY
Co najmniej raz na dwa lata lub co 30 000 km
(w zależności od tego, co pierwsze nastąpi)
Twoja Toyota musi przejść przegląd serwisowy.
Co rok lub co 15 000 km należy przeprowadzić
przegląd częściowy.

NISKIE KOSZTY UTRZYMANIA TOYOTY

WYZWANIE 6

BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA PRZYSZŁOŚCI
W ZGODZIE Z NATURĄ
Aby chronić i wzbogacać życie w zgodzie z naturą,
organizujemy akcje dolesiania i sadzenia drzew,
prowadzimy ekologiczne projekty miejskie i inne
inicjatywy, zarówno w naszych zakładach, jak i poza
nimi. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa,
w którym człowiek i natura żyją w harmonii.

TOYOTA I ŚRODOWISKO – SPOKÓJ UMYSŁU

Wszystkie auta Toyoty zostały zaprojektowane tak,
aby zminimalizować koszty ich utrzymania.

ORYGINALNE CZĘŚCI TOYOTY
W Twoim aucie zastosowano wyłącznie
oryginalne i zatwierdzone części, dzięki temu
możesz mieć pewność najwyższej jakości Toyoty.

LEPSZE ZABEZPIECZENIA
Kompleksowy system zabezpieczeń Toyoty
wytrzymuje morderczy 5-minutowy test
firm ubezpieczeniowych.

TOYOTA EUROCARE
Chcemy, abyś ze spokojem cieszył się swoim
autem. Dlatego dajemy Ci bezpłatny 3-letni
program pomocy drogowej Toyota Eurocare, który
działa w 44 krajach Europy.

ORYGINALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Oryginalne wyposażenie dodatkowe Toyoty
skonstruowano i wykonano z tą samą dbałością
o każdy detal i wysoką jakość, co cały pojazd.
Wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego
Toyoty zakupione wraz z samochodem objęte są
3-letnią gwarancją.3

Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony Twojego auta, odwiedź:
www.toyota.pl/service-and-accessories/
² W ramach gwarancji oferujemy także transport pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Toyoty. Gwarancja
obejmuje także 3-letnią, niezależną od przebiegu ochronę na wypadek rdzewienia lakieru lub powierzchni auta
powstałego na skutek usterki fabrycznej. Każde nowe auto Toyoty otrzymuje także 12-letnią gwarancję antykorozyjną
(nie dotyczy samochodów użytkowych) na perforację nadwozia, która obejmuje usterki spowodowane korozją
wynikającą z użycia wadliwych materiałów lub błędów podczas produkcji.
³ Szczegóły gwarancji dostępne u Dilerów Toyoty.
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TOYOTA
TO STYL ŻYCIA
Od aut przez technologie po najmniejsze gadżety, we wszystkim, co robimy, odnajdziesz to samo
zamiłowanie do doskonałego designu i niezwykłą dbałość o szczegóły. Masz ochotę na więcej Toyoty
w swoim życiu? Zrób sobie prezent lub podaruj bliskiej osobie nasze akcesoria lifestyle’owe.
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Bidon sportowy

Maskotka miś

Torba podróżna

numer katalogowy:
S TOY-SPORT-03

numer katalogowy:
S TOY-62M-02

numer katalogowy:
S SAG-011-02

TOYOTA COLLECTION

Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na stronie

WWW.TOYOTA-COLLECTION.PL

Portfel

Parasol

Czapka

numer katalogowy:
S PORTFEL-14

numer katalogowy:
S PARASOL-06

numer katalogowy:
S CZAP-02-NL
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KINTO ONE to atrakcyjna forma użytkowania samochodu,
którą można łatwo dopasować do własnego stylu życia
lub rodzaju prowadzonej działalności. Oferuje ona
wszystkie korzyści z posiadania nowego samochodu
bez konieczności jego kupowania. Wystarczy wybrać
czas trwania umowy i przebieg, jaki pasuje właśnie Tobie,
dodać pakiety serwisowe i dodatkowe usługi.
JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ LUB WŁAŚCICIELEM FIRMY?
Wybierz LEASING NIŻSZYCH RAT KINTO ONE. Wspólnie
stworzymy ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy z niskimi
kosztami użytkowania pojazdu zawartymi w jednej niskiej racie
miesięcznej i trzema wariantami zakończenia umowy.
JESTEŚ KLIENTEM INDYWIDUALNYM?
Sięgnij po LEASING KONSUMENCKI KINTO ONE, który
jest oferowany na warunkach dostępnych dotychczas tylko
dla przedsiębiorców.
ZARZĄDZASZ FLOTĄ POJAZDÓW?
Poznaj zalety produktu WYNAJEM I ZARZĄDZANIE FLOTAMI
KINTO ONE przeznaczonego dla dużych firm i korporacji
poszukujących kompleksowej oferty, atrakcyjnego finansowania
i centralnego zarządzania procesami obsługi.
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KINTO ONE?
1. Stała, niska miesięczna rata.
2. Oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb.
3. Szeroka gama oszczędnych aut hybrydowych.
4. Kontrola nad wydatkami.
5. Opcjonalne pakiety serwisowe i inne usługi.
6. Dedykowane wsparcie dla Klienta.
Zapytaj o ofertę dla siebie lub swojej firmy.

Program Partnerski Toyota More
Toyota to więcej niż dobry samochód – to cały świat niepowtarzalnych korzyści!
Dzięki programowi Toyota More w pełni poznasz znaczenie słowa „więcej”.

WIĘCEJ możliwości

WIĘCEJ punktów

WIĘCEJ nagród

Toyota More wykracza poza ramy zwykłego
programu punktowego. To świat idealnie
dostosowany do Twoich potrzeb – pełen
wygodnych rozwiązań, oryginalnych akcji specjalnych
oraz korzyści niedostępnych nigdzie indziej.

Punkty Toyota More będziesz zbierać z dużą łatwością
i niejako „przy okazji”:
• podczas wizyt w salonie i serwisie Toyoty,
• przy każdej transakcji kartą Toyota Bank,
• u partnerów programu.

Zapisz się jeszcze dziś! Jeżeli Toyota jest dla Ciebie
czymś więcej niż tylko kolejnym samochodem,
koniecznie przystąp do partnerskiego programu
lojalnościowego Toyota More. Pamiętaj, że każdy
dzień zwłoki to stracona szansa na punkty i nagrody.

Płacąc za codzienne zakupy kartami Toyota Bank,
tankując paliwo na stacji Shell czy ubezpieczając auto
w Hestii, Allianz lub PZU, zbierasz punkty na rabat
na nowy samochód.

W Toyota More sam decydujesz o przeznaczeniu
swoich punktów. Korzystny rabat na nowy
samochód lub usługi serwisowe to tylko część
z wielu innych możliwości. Szczegóły znajdziesz
na stronie internetowej www.toyotamore.pl:
• rabat przy zakupie nowej Toyoty,
• zniżki w serwisie (usługi, części, akcesoria),
• odnowienie karty kredytowej Toyota Bank.

– zadzwoń na infolinię
0801 20 20 20 lub +48 22 574 04 35
– lub zarejestruj się na stronie
www.toyotamore.pl

Stan na 5 lutego 2015 r.

Dzieci i młodzież zapraszamy do klubów Toyota Kids
i Toyota Juniors. Czeka tam na nie wiele ciekawostek
ze świata motoryzacji, nowoczesnych technologii
i ekologii, a także konkursy z ciekawymi nagrodami!

TOYOTA
HIGHLANDER
PRZESTRONNA I NISKOEMISYJNA
www.toyota.pl

Podane wartości zużycia paliwa i emisja CO₂ zostały zmierzone zgodnie z metodą badawczą WLTP określoną w Rozporządzeniu (UE) 2017/1151. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia
pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.). Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂
zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych
z eksploatacji: www.toyota.pl.
Zdjęcia i materiały wygenerowane komputerowo znajdujące się w dokumencie zamieszczone zostały wyłącznie w celach poglądowych i mogą się różnić od rzeczywistych. Przedstawione informacje są oparte na
danych aktualnych w chwili publikacji i mogą podlegać zmianom. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w katalogu, w szczególności zaprezentowane
fotografie, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w tym katalogu informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556¹ §1
pkt. 2 oraz art. 556¹ §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera
świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w katalogu informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki
zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.
S KATALOG-HLAND-MY2022-PL (04-2022)

