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Lista de dotări constituie o selecție a celor mai importante dintre acestea. Toyota Centru Chișinău “Continent” își rezervă dreptul de a modifica prezenta broșură ca urmare a unor erori, modificări structurale 
sau în urma unor comunicări din partea producatorului, fără nicio informare prealabilă. Garanția pentru autovehiculele Toyota: 3 ani sau 100.000 km. Consumul de carburant şi emisiile de CO2 ale unui autotur-
ism depind nu doar de randamentul său energetic, ci şi de comportamentul la volan şi de alţi factori care nu sunt de natură tehnică. Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră responsabil 
pentru îcălzirea planetei. Valid până la lansarea unei ediți actualizate.

garantie 3 ani

TOYOTA 
ASSISTANCE
Programul de 
asistență rutieră

Model 2.5 Plug-in Hybrid
Tracțiune e-CVT
Transmisie AWD-i
Motor
Tip benzină L4, 16-supape DOHC, Dual VVT-i (admisie - VVT- iE / emisie - VVT-i)
Tip combustibil bezină fără plumb cu o cifră octanică de 95 sau mai mare
Capacitate motor (см3) 2,487
Alezaj x cursă (mm x mm) 87,5 × 103,4
Compresie 14,0 : 1
Putere maximă (kW c.p. / rpm) 136 (185) / 6 000
Cuplu maxim (Nm/rpm) 227 / 3 200 - 3 700
Norma de poluare EURO 6
Baterie de înaltă tensiune
Tip Li-ion
Tensiune (V) 355.2
Capacitate (kWh) 18.1
Sistem Hybrid
Putere maximă totală Sistem Hybrid (kW (c.p.))* 225 (306)
Putere maximă motor electric frontal (kW (c.p.)) 134 (182)
Cuplu maxim motor frontal (Nm) 270
Putere maximă motor electric spate (kW (c.p.)) 40 (54)
Cuplu maxim motor spate (Nm) 121
Transmisie
Tip Hybrid fără trepte, cu control electronic (e-CVT) integrală**
Tip tracțiune
Indicatori Dinamici
Viteză maximă (km/h) 180 (135 - in modul EV)
Accelerație 0-100 km//h (s.) 6,0 (10,0 - în modul EV)
Rezervă de putere în modul EV de WLTP (km) 75
Consum combustibil
Valoare combinată NEDC raportată (l/100 km) 1.2
Valoare combinată WLTP raportată (l/100 km) 1.0
Consum de energie
Valoare combinată NEDC raportată (Wh/km) 130.4
Valoare combinată WLTP raportată (Wh/km) 166.0
Emisii CO2

Valoare combinată NEDC raportată (g/km) 27.3
Valoare combinată WLTP raportată (g/km) 22.2
Timp de încărcare
Mode 2 , curent 10A (h) 7.5
Mode 3, curent 20A (h) 4.0
Mode 2, curent 32A (h) 2.5
Servodirecţie
Tip amplificator amplificator electric
Număr rotații (între pozițiile extreme ale volanului) 2.6
Rază minimă de virare - pe roți (m) 5.7
Rază minimă de virare - după caroserie (m) 6.1
Sistem de frânare
Frâne față discuri, ventilate
Frâne spate discuri, ventilate
Frână de mână electromecanic
Suspensie
Suspensie față independentă, cu arcuri elicoidale de tip MackPherson cu bară antiruliu
Suspensie spate independentă, cu arcuri elicoidale, tije longitudinale și bară antiruliu
Masa
Masa proprie (kg) 2,075
Masa totală (kg) 2,510
Dimensiuni și capacități
Lungime (mm) 4,600
Lațime (mm) 1,855
Înalțime (mm) 1 685 (cu roți 225/60 R18) / 1.690 (cu roți 235/55 R19)
Ampatament (mm) 2,690
Ecartament față (mm) 1 610 (cu roți 225/60 R18) / 1.600 (cu roți 235/55 R19)
Ecartament spate (mm) 1 630 (cu roți 225/60 R18) / 1.630 (cu roți 235/55 R19)
Consolă punte față (mm) 910
Consolă punte spate (mm) 1,000
Garda minimă la sol (mm) 180 (cu roți 225/60 R18) / 190 (cu roți 235/55 R19)
Volum portbagaj (l)*** 490 / 1 604
Rezervor carburant (l) 55

2QJ bicrom caroserie (070) / acoperiș (218)
2QY bicrom caroserie (1D6) / acoperiș (218)
2QZ bicrom caroserie (1G3) / acoperiș (218)
2SC bicrom caroserie (3U5) / acoperiș (218)
2RA bicrom caroserie (8X8) / acoperiș (218)

040 monocrom Alb lac
070 monocrom Alb perlat
1D6 monocrom Argintiu metalizat
1G3 monocrom Gri metalizat
218 monocrom Negru metalizat
3U5 monocrom Roșu perlat
8X8 monocrom Albastru închis metalizat Lounge Premium

Jante/anvelope Lounge Premium
Dimensiune anvelope 225/60 R18 100H 235/55R19 101V
Dimensiune jante 18 × 7J 19 × 7 1/2 J
Tip jante Din aliaj ușor
Tip roată de rezervă Temporară cu jante din aliaj ușor (165/90R18) 

* - Include puterea motorului și puterea generatorului de motor, care sunt controlate de 
sistemul hibrid de control al grupului de propulsie și sunt dependente de puterea bateriei de 
înaltă tensiune.

** -  Tracțiunea integrală înseamnă funcționarea simultană a motoarelor electrice față și spate.
*** - Calculat conform metodei VDA: Min. = toate scaunele ridicate, încărcare până la cortina 
portbagajului, max. = toate scaunele din spate rabatate, încărcare până la nivelul tavanului.



Lounge Premium
Exterior
Spoiler spate integrat • •
Antenă aripă dorsală rechin pe acoperiș • •
Bare longitudinale negre • •
Grilă frontală inferioară de culoare negră lucioasă • •
Husă bară de protecție față cu inserție decorativă argintie • •
Înserţii decorative argintii pentru uşa portbagajului • •
Acoperiș şi carcase oglinzi laterale culoare neagră lucioasă - •
Bară de protecție față și spate culoare neagră lucioasă • •
Ornament proiector faţă lucios • •
Căptușeala ușilor și arcurilor roților de culoare neagră lucioasă • •
Bară de protecție spate negră lucioasă cu inserție decorativă neagră • •
Rame geamuri cromate • •
Duze țevi de eșapament decorative cromate, ovale • •
Jante:

jante din aliaj ușor de 18", anvelope 225/60 R18 • -
jante din aliaj ușor de 19", anvelope 235/55 R19 - •

Roată de rezervă temporară • •
Iluminare și vizibilitate
Iluminare
Faruri LED reflectoare • •
Faruri LED proiectoare • •
Sistem retractabil de spălare a farurilor sub presiune • •
Lumini de zi (tip LED) • •
LED Blocuri optice și stopuri spate • •
Senzor lumină • •
Faruri cu funcţia «Follow me home» • •
Proiectoare ceață față • •
Proiector ceață spate • •
Vizibilitate
Geamuri acustice față • •
Geamuri lunetă și geamuri laterale spate fumurii • •
Geamuri electrice față/spate (cu funcție automată și siguranță copii) • •
Parbriz cu încălzire pe toată suprafața (cu temporizator) • •
Duze stropitoare parbriz încalzite cu temporizator • •
Ștergătoare parbriz cu senzor de ploaie • •
Ștergător lunetă cu duză stropitoare • •
Oglinzi retrovizoare
Oglinzi retrovizoare exterioare cu reglare electrică și încălzire (cu temporizator), din partea şoferului - asferică • •
Oglinzi retrovizoare exterioare pliabile electric • •
Oglinzi retrovizoare exterioare cu iluminarea spațiului de intrare din faţă • •
Oglindă interioară retrovizoare cu funcție de atenuare automată • •
Oglindă retrovizoare interioară Smart View Mirror cu funcție de atenuare automată - •
Interior
Tapițerie
Tapițerie din piele pentru volan • •
Tapițerie scaune combinată din piele artificială și textil cu accente roșii • -
Tapițerie scaune piele* perforată - •
Tapițerie din piele artificială pentru cotiera centrală faţa • •
Elemente uși cu finisaj din piele artificială • •
Tapițerie plafon și rafturi de culoare neagră • •
Iluminare de fundal a spațiului pentru picioarele șoferului și pasagerului din față • •
Iluminare de fundal a tabloului de bord și a consolei centrale • •
Cortină portbagaj • •
Confort
Buton de pornire a motorului «Start» • •
Smart Entry and Start - sistem de acces și pornirea motorului fără cheie • •
Selectarea regimului de conducere (ECO / NORMAL / SPORT) • •
Frâna de mâna electronică (cu funcţia menținerii automobilului pe loc) • •
Cruise control • •
Deschidere/închidere electrică a portbagajului • •
Handsfree sistem deschidere electrică a portbagajului (fără cârlig remorcare) • •
Senzori parcare faţă/spate (8 buc.) • •
Senzori de parcare cu funcție de frânare automată • •
Sistem de asistență la parcare cu cameră spate, cu proiecție grafică dinamică • •
Sistem de asistență la parcare cu vedere panoramică • •
Parasolar cu oglinzi iluminate • •
2 lămpi individuale de iluminare a interiorului: din față şi pe plafonul central • •
Volan multifuncțional:

încălzire • •
reglarea înălțimii și adâncimii • •

Scaune față:
încălzire în două trepte • -

încălzire în trei trepte - •
ventilare - •

reglarea electrică a pozitiei scaunului șoferului • •
reglarea manuală a poziției scaunului pasagerului din față • -
reglarea electrică a poziției scaunului pasagerului din față - •

reglarea electrică a înălțimii scaunului șoferului • •
relagrea electrică a suportului lombar pentru scaunul șoferului • •

cotiera centrală cu compartiment de depozitare • •
Buzunare la spătarele scaunelor • •

Scaune spate:

Lounge Premium
încălzire (scaune laterale) • •

reglarea unghiului de înclinare a spătarelor • •
spătarele rabatate în raport de 60/40 • •

cotiera centrală cu suport pentru pahare • •
Funcția de memorie în 2 poziții:

scaunul șoferului - •
oglinzi retrovizoare exterioare - •

Sistem de Climatizare
Control climatic independent pentru zona șoferului și pasagerului din față • •
Deflectoare de aer pentru al 2-lea rând de scaune • •
Dispozitive de informare
Display color multifuncţional 7,0" pe tabloul de bord • •
Display color cu proiecție pe parbriz - •
Indicator nivel scăzut al lichidului de spălare • •
Multimedia
Sistem multimedia Toyota Touch 2 (radio FM/AM/DAB, player cu redare WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA) cu touch ecran 
multifuncţional color 9,0"cu sistem acustic JBL și 9 boxe cu subwoofer

• •
Conectare și sincronizare:

sistem handsfree Bluetooth • •
conector USB • •

conexiunea sistemelor Apple CarPlay și Android Auto prin cablu USB • •
Sistem de încărcare fără fir Qi • •
Priza 12V în partea de jos a consolei centrale • •
Priză USB (2buc.) în compartimentul de depozitare din cotiera centrală • •
Priză (2 buc.) pentru conectarea dispozitivelor USB pentru pasagerii din rândul 2 • •
Priză de 12V în portbagaj • •
Priză 220V 150W în portbagaj • •
Sisteme de siguranță
Sisteme de siguranță activă
ABS + BA + EBD - sistem de frânare antiblocare cu asistență de frânare de urgență și distribuție electronică a forței de frânare • •
VSC - sistem de control al stabilității vehiculului • •
TRC - sistem de control al tracțiunii • •
ACA - sistem de asistență activă în viraje • •
НАС - asistenţă la plecarea din pantă • •
Trail - sistem de asistență la deplasarea pe teren accidentat • •
BSM - sistem de monitorizare a punctului "mort" • •
RCTAB - sistem de avertizare și frânare în fața obiectelor care se deplasează perpendicular în spatele mașini • •
TPMS - sistem de monitorizare a presiunii în anvelope • •
AVAS - sistem de avertizare sonoră la prezența unei mașini • •
Sisteme de siguranță activă Toyota Safety Sense
PCS - sistem pre-coliziune cu funcție de frânare automată • •
ACC - cruise control adaptiv • •
LDA - sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare cu funcția de revenire pe bandă • •
LTA - asistență activă la menținerea benzii • •
AHB - sistem automat de reglare fază lungă • •
Sistem de monitorizare și informare a oboselii șoferului • •
Sisteme de siguranță pasivă
Airbag-uri:

frontale, pentru șofer și pasagerul din față • •
laterale, pentru șofer și pasagerul din faţă • •

airbag-uri cortină pentru toate rândurile de scaune • •
airbag genunchi pentru șofer • •

comutator airbag pasager față • •
Centuri de siguranţă:

sistem de pretensionare și limitatoare de forță (locuri față și spate laterale • •
avertizare vizuală și sonoră referitor la necuplarea centurii de siguranță • •

Scaune față cu mecanism de protecție cervicală (WIL) • •
Sistem fixare ISOFIX pentru locurilor laterale spate • •
Sistem blocare de siguranță a portierelor pentru copiiи • •
Sistem antifurt
Imobilizator electronic motor • •
Închidere centralizată cu telecomandă • •

* - combinație de piele naturală șiartificială
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