TOYOTA AVENSIS

Nėra geresnio pasirinkimo nei Toyota Avensis: moderniausios saugos sistemos, plati efektyvių variklių
pasiūla, rafinuoti vidaus dizaino sprendimai, geriausia klasėje techninė įranga ir iki smulkmenų apgalvota nauja
dinamiška išvaizda.
Variklis
1.8 Valvematic
M/D S

Transmisija
Automatinė
CVT

Komplektacija
Active
Active Plus

Kaina su PVM
23.770,00 €
26.130,00 €

Speciali kaina su PVM
20 950,00 €
22 350,00 €

SPECIALŪS PASIŪLYMAI GALIOJA NUO 2019 01 01 IKI 2019 03 31

Papildoma įranga
(montuojama gamykloje)
Metallic dažai
Pearl White, Tokyo Red dažai

Kodas

Komplektacija

MP
WP

Kaina
su PVM
490,00 €
690,00 €

LA
LG

Komplektacijoms Active Plus, tik su
Odiniu/Alcantara interjeru
Tik Active Plus komplektacijai
Tik Active, Active Plus komplektacijoms

1 430,00 €
1 430,00 €

LJ

Tik Active, Active Plus komplektacijoms

1 430,00 €

LR

Tik Active, Active Plus komplektacijoms

1 430,00 €

TE
BLAC

Tik Active, Active Plus komplektacijoms

0,00 €
410,00 €
690,00 €
490,00 €

Skyview panoraminis stogas

PR

Odinis/Alcantara interjeras
Juodi odiniai sėdinių apmušalai
Odiniai sėdinių apmušalai: juodi su smėlio
spalvos akcentais
Odiniai sėdinių apmušalai: juodi su
tamsiai raudonais akcentais
Terracotta interjeras
Chromo paketas
Toyota Touch 2 & Go navigacinė sistema

NI

Tik Active komplektacijai

680,00 €

UAB "Tokvila" pasilieka teisę keisti kainoraštį be atskiro įspėjimo.
Šiam TOYOTA automobiliui suteikiama 3 metų arba 100 000 km garantija bei 12 metų garantija nuo
kiauryminės korozijos. Garantijos metu galioja “Toyota pagalba kelyje” – 24 val. per parą nemokama techninė
pagalba kelyje, veikianti visoje Europoje.

UAB „Tokvila“ Žalgirio g. 122, Vilnius LT-09300.
Tel. 8 5 210 32 23, el. p. info@tokvila.lt
www.tokvila.lt

TOYOTA AVENSIS
ĮRANGA
● = standartinė įranga
o = papildoma įranga
– = nekomplektuojama
IŠORĖ
16 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 205/60 R16 padangomis
17 colių frezuoti lengvojo lydinio ratlankiai su 215/55 R17 padangomis
Padangų slėgio įspėjamoji sistema
Padangos remonto komplektas
Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir nulenkiami durelių veidrodėliai su integruotais posūkio
signalais
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Halogeniniai priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED dieninėmis šviesomis
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Šildytuvas (degalais maitinama pašildymo sistema dyzeliniams varikliams)**

●

●

PTC šildytuvas (495 W) benzininiams varikliams

●

●

LED priekiniai žibintai su automatine tolimųjų šviesų sistema ir LED šviesolaidiniais dieniniais
žibintais
Priekiniai žibintai su plautuvais
Priekiniai rūko žibintai
Priekiniai rūko žibintai su posūkių apšvietimo funkcija
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai
Priekinio stiklo šildymo funkcija
Tamsinti stiklai
Galinis aptakas (tik universaluose)
Į stiklą integruota antena (tik sedanuose)
Ryklio peleko formos antena (tik universaluose)
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius
KOMFORTO ĮRANGA
Šviesiai pilka arba Terracotta prietaisų skydelio apdaila
Chromuotos vidinės durelių rankenėlės
Durelių slenksčių apdaila
Tekstiliniai grindų kilimėliai
Oda trauktas vairas ir pavarų perjungimo svirtelės antgalis
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
Pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu
Galinė automobilio statymo kamera
Galiniai statymo jutikliai
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
Lietaus jutiklis
Prieblandos jutiklis
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse
Priekinis porankis ir konsolės dėtuvė su dangčiu
Salono lemputės vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse
Lemputės galiniams keleiviams
Galinis porankis su integruotais puodelių laikikliais
Priekiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo užsikirtimo
Galiniai elektra valdomi automatiškai pakeliami ir nuleidžiami langai su apsauga nuo užsikirtimo
Panoraminis stogas su elektrine užuolaida (tik universaluose)
Sulankstomas raktelis
Smart Entry & Start sistema
Elektroninis stovėjimo stabdys

Mes dirbame pagal kokybės vadybos sistemos standartą EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004

UAB “TOKVILA”
Žalgirio g.122

Telefonas: 8 5 210 32 23
E-mail: info@tokvila.lt

Vilnius LT-09300

http://www.tokvila.lt

TOYOTA AVENSIS
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA
6 garsiakalbiai
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga

Active
●
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Active Plus
●
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Toyota Touch 2 sistemoje integruotas radijas

●

●

Toyota Touch 2
8 colių jutiklinis ekranas
Galinio vaizdo kamera
Visapusiškas iPod ir MP3 grotuvų valdymas jutikliniame ekrane
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga pokalbiams telefonu ir srautinei muzikos transliacijai
Kelionės informacija ir automobilio nustatymai
Toyota Touch 2 & Go
Navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, įspėjimais apie greičio
apribojimus ir greičio fiksavimo kameras
Patobulintos Bluetooth® funkcijos§§
Patobulinta USB jungtis
2D ar 3D žemėlapių vaizdo formatas
Toyota Touch 2 & Go Plus
Navigacijos sistema su visos Europos žemėlapiais, eismo informacija, įspėjimais apie greičio
apribojimus ir greičio fiksavimo kameras, trimačiais miestų modeliais bei orientyrais, judėjimo
schema ir nemokama 3 metų žemėlapių atnaujinimo programa
Patobulintos Bluetooth® funkcijos§§
Pažangi balso atpažinimo sistema
Teksto įgarsinimo (žinučių skaitymo garsiai) funkcija
Spalvotas 4,2 colio daugiafunkcis ekranas
Papildoma ir USB jungtys iPod ir MP3 grotuvams prijungti
Garso sistemos ir režimo valdikliai ant vairo
SĖDYNĖS
Alcantara®/ tekstilinės sėdynės (šviesiai pilkos arba Terracotta)
Alcantara® / odinės sėdynės (šviesiai pilkos arba Terracotta)
Šildomos priekinės sėdynės
Vairuotojo sėdynė su mechaninio aukščio reguliavimo funkcija
Vairuotojo sėdynė su elektra valdoma juosmens atrama
Vienu judesiu nulenkiamos galinės sėdynės (60:40)
DĖTUVĖS
Priekinė konsolės dėtuvė su dangčiu
Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse
Dėtuvės sėdynių atlošuose
BAGAŽO SKYRIUS
Dvi dėtuvės po bagažinės dugnu (tik universaluose)
Anga slidėms
Krovinių kabliai (4)
Bagažinės uždangalas ir krovinių skiriamasis tinklelis (tik universaluose)
SAUGOS ĮRANGA
Aktyviosios saugos įranga
Pre-Collision sistema (PCS)
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo sistema (EBD) ir
pagalbinė stabdymo sistema (BA)
Automobilio stabilumo kontrolės (VSC+) ir traukos kontrolės (TRC) sistemos
Pasyviosios saugos įranga
LED galiniai žibintai su avarinio stabdymo įspėjamąja sistema (EBS)
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TOYOTA AVENSIS
SAUGOS ĮRANGA
Pasyviosios saugos įranga
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
Smūgiams atspari kėbulo konstrukcija
Smūgio jėgą paskirstanti kėbulo konstrukcija (Multi-Load Path)
Smūgio jėgą sugeriantys buferiai
Nuo smūgio apsaugantys šoniniai strypai
Sutvirtintas centrinis statramstis
Galvos apsauga nuo smūgio
Sutvirtinti galinių sėdynių atlošai, apsaugantys nuo krintančio bagažo
SRS dviejų išsiskleidimo lygių priekinės oro saugos pagalvės
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale
Visų sėdynių saugos diržų įspėjamieji signalai
Trijų tvirtinimo taškų ELR priekinių sėdynių saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais
Trijų tvirtinimo taškų ELR galinių sėdynių saugos diržai
Apsauginis užraktas nuo vaikų
ISOFIX CRS vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (2 tvirtinimo taškai gale) su dviem viršutinių
tvirtinimo elementų laikikliais
Susistumianti pedalo konstrukcija
Susistumianti vairo kolonėlė
Ugniai atsparūs apmušalai
Elektroninė degalų išjungimo sistema
APSAUGOS ĮRANGA
Imobilizatorius
Automatinis durelių užraktas
Elektrinis durelių užraktas su atsakomuoju signalu
Durelių užraktas salone
Automatinė automobilio užrakinimo funkcija netyčia jį atrakinus
Rakinamas degalų bako dangtelis
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◊ Komplektuojama tik modeliuose su Multidrive S transmisija.
§§ Būtinas su Bluetooth® suderinamas telefonas.
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TOYOTA AVENSIS
TECHNINIAI DUOMENYS
Variklis

1.8 Valvematic CVT

Tipas

2ZR-FAE

Cilindrų skaičius
Vožtuvų mechanizmas

4
16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara

Skersmuo x eiga, mm

80,5 x 88,3

Darbinis tūris, cm³

1798

Kompresija

10,7:1

Maksimali galia, DIN AG/aps./min

147/6400

Maksimali galia kW/aps./min

108/6400

Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min

180/4000

Kuro įpurškimo sistema

Elektroninis kuro įpurškimas

Degalų oktaninis/setaninis skaičius

95E

Stabdžiai

1.8 Valvematic CVT

Priekyje

Aušinami diskai

Gale

Vientisas diskas

Rankinis stabdis

Vientisas diskas

Kėbulas
Priekinės pakabos tipas
Galinės pakabos tipas

1.8 Valvematic CVT
MacPherson amortizatorius
Dvigubas balansyras

Durelių skaičius

4

Sėdimų vietų skaičius

5

Gabaritai

1.8 Valvematic CVT

Ilgis, mm

4750

Plotis, mm

1810

Aukštis, mm

1480

Salono ilgis, mm

1959

Salono plotis, mm

1508
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TOYOTA AVENSIS
Gabaritai

1.8 Valvematic CVT

Salono aukštis, mm

1180

Atstumas tarp ašių, mm

2700

Provėža - priekyje, mm

1560 / 1550

Provėža - gale, mm

1550 / 1540

Mažiausias apsisukimo spindulys, m

5,4

Priekinio išsikišimo ilgis, mm

1020

Galinio išsikišimo ilgis, mm

1030

Važiuoklės prošvaisa, mm

140

Kuro sąnaudos

1.8 Valvematic CVT

Kuro rūšis

Benzinas

Užmiestyje L/100km

4,8 / 4,9 / 5,2

Mieste L/100km

8,0 / 8,1 / 8,4

Vidutinės L/100 km

5,9 / 6,1 / 6,4

CO2 emisija, mišrus ciklas, g/km

138 / 140 / 148

Euro klasė
Svoris

6
1.8 Valvematic CVT

Paruošto automobilio masė, kg

1460-1475

Bendroji automobilio masė, kg

2020

Vilkties svoris/be stabdžių, kg

1600/500

Bendroji keliamoji galia, kg

545-560

Bagažinės tūris, l

509

Kuro bako talpa

60

Savybės

1.8 Valvematic CVT

Maksimalus greitis, km/h

200

Įsibėgėjimas 0-100 km/h

10,4

Įsibėgėjimas 0-400 m (sek.)

18,0

Vairavimas
Tipas
Galios perdavimo sistema

1.8 Valvematic CVT
Krumpliastiebis ir dantratis
1.8 Valvematic CVT

Tipas
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TOYOTA AVENSIS
Galios perdavimo sistema

1.8 Valvematic CVT

Pavarų dėžė

Nuolat kintanti

1. Pavara
2. pavara
3. Pavara
4. Pavara
5. Pavara
6. Pavara
Atbulinė pavara
Padangos ir ratlankiai
Ratų dydis
Padangų dydis

1.8 Valvematic CVT
16X6 1/2J, 17X7J, 18X7 1/2J
205/60R16, 215/55R17, 225/45R18

** CO 2 dujų kiekis lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo stilius bei kiti netechniniai veiksniai.
** CO2 dujos pagrindinė šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.
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