
Pohonné ústrojenstvo

2,0 D-4D
6 M/T
FWD

2,0 Valvematic
6 M/T
AWD

2,0 Valvematic
Multidrive S

AWD

2,5 Hybrid
e-CVT
FWD

2,5 Hybrid
e-CVT

AWD (E-FOUR)
Typ motora radový vznetový 

štvorvalec
radový zážihový štvorvalec radový zážihový štvorvalec + 

synchrónny motor s permanentným 
magnetom

Palivo nafta benzín benzín
Rozvodový mechanizmus 16 ventilov DOHC, 

HVVC
16 ventilov DOHC, Valvematic 16 ventilov DOHC, VVT-i

Zdvihový objem (cm³)  1995 1987 2494
Výkon spaľovacieho motora [kW (k)/ot.min-1] 105 (143)/4000 112 (152)/6200 114 (155)/5700
Krútiaci moment spaľovacieho motora 
(Nm/ot.min-1)

320/1750–2250 196/4000 206/4400–4800

Výkon elektromotora predný / zadný (kW) – – 105 / 50
Krútiaci moment elektromotora (Nm) – – 270
Celkový výkon hybridného systému (kW/k) – – 145 (197)
Maximálne napätie (V) – – 650
Akumulátor hybridného motora – – nikel-metal hydrid (NiMH)
Prevodovka 6 M/T 6 M/T Multidrive S e-CVT
Pohon FWD AWD FWD AWD (E-FOUR)

Rýchlosti
Maximálna rýchlosť (km/h) 195  185 185 180 180
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 9,6 9,9 10,7 8,3 8,3

Spotreba paliva a Emisie 
Mesto (l/100 km) 5,4/5,5*  8,5/8,6*  8,2/8,2*  4,8/4,9/5,1* 5,1/5,1*
Mimo mesta (l/100 km) 4,3/4,3*  5,7/5,8*  5,6/5,6*  5,0/5,0/5,1* 4,9/4,9*
Kombinovaná (l/100 km)  4,7/4,7*  6,7/6,8*  6,5/6,5*  4,9/5,0/5,1* 5,0/5,1*
Emisie CO2, kombinované (g/km) 123/124*  155/158*  149/152*  115/116/118* 117/118*
Emisná norma Euro 6 Euro 6 Euro 6
Objem palivovej nádrže (l) 60 60 56

Rozmery, objemy a hmotnosti
Vonkajšia dĺžka / šírka / výška (mm) 4605 / 1845 / 1675
Rázvor (mm) 2660
Previs predný / zadný (mm) 930 / 1015
Rozchod predných / zadných kolies (mm) 1570 / 1570 (1560 / 1560)*
Svetlá výška (mm) 178 163 177
Polomer otáčania stopový / obrysový (m) 5,3 / 5,7 (5,6 / 6,0)*
Vnútorná dĺžka / šírka / výška (mm) 1935 / 1505 / 1220
Rozmery bat. priestoru – dĺžka / šírka / výška (mm) 1025 (1720)² / 1335 / 945 1025 (1637)² / 1335 / 945
Objem batožinového priestoru po kryt (l) 547 501
Objem batožinového priestoru po strechu (l) 1167 (1735)² 1054 (1633)²
Celková hmotnosť (kg) 2135 2100 2110 2205 2270
Pohotovostná hmotnosť (kg) 1535 1490 1520 1625 1690
Celková hmotnosť brzdeného prívesu (kg) 2000 2000 1500 800 1650
Celková hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg) 750 750 750

Zavesenie kolies
Druh zavesenia kolies predných / zadných MacPherson / dvojité lichobežníkové

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO₂ zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. V prípade získania 
ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla sa môžu mierne 
líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) 
majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla.
6 M/T = manuálna šesťstupňová prevodovka (Manual Transmission) Multidrive S (CVT) = prevodovka s plynule meniteľným prevodom (Continuous Variable Transmission)
e-CVT = planétová prevodovka hybridného pohonu AWD = pohon všetkých kolies FWD = pohon predných kol ies * údaje pre modely s 18" kolesami 2 = údaj so sklopeným 2. radom sedadiel

TECHNICKÉ ÚDAJE

Všeobecná záruka na vozidlo
Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo:
Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je poskytnutá 
v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka 
bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo 
rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka 
bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, 
je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, v obidvoch prípadoch bez obmedzenia počtu 
najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú 
poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.


