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TOYOTA LAND CRUISER 150 - RC'20
Szczegóły oferty

Cena dla Ciebie

Wybrany model

LAND CRUISER 150
- RC'20

Rok produkcji
Nadwozie
Silnik
Skrzynia biegów
Wersja
Kolor

2022
5-drzwiowy SUV
2.8 D-4D 204 KM diesel
6-stopniowa automatyczna
Invincible
1G3 Royal Grey

350 000

Przyjmiemy Twój dotychczasowy
samochód używany w rozliczeniu.

Cena dla Ciebie
Całkowita cena katalogowa

PLN

350 000 PLN

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA LAND CRUISER 150 - RC'20
Wyposażenie Twojego samochodu (1/3)
4x4
• Konstrukcja na ramie
• Monitor pokazujący kąt przechyłu nadwozia
(Body Angle Display)
• System 4 kamer monitorujących obraz wokół
pojazdu w 6 różnych perspektywach (MultiTerrain Monitor)
• System utrzymujący stałą prędkość w terenie
(Crawl Control)
• System zmiennej charakterystyki napędu w
zależności od terenu (Multi-Terrain Select)
• Tylny mechanizm różnicowy (LSD Torsen®)
• Układ zmiennej sztywności stabilizatorów
(KDSS)
Bezpieczeństwo i nowe technologie
• 14 głośników
• 7 poduszek powietrznych w systemie SRS
• Alarm przeciwwłamaniowy
• Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu
• Automatyczny ogranicznik prędkości (ASL)
• Czujniki przechyłu systemu alarmowego
• Elektrycznie regulowane szyby z
zabezpieczeniem przed przycięciem palców
• Fotele kierowcy i pasażera pierwszego rzędu w
systemie WIL (Whiplash Injury Lessening)
• Hamulec ręczny
• Immobilizer
• Kolorowy ekran dotykowy systemu
multimedialnego (9")
• Kolorowy wyświetlacz na tablicy wskaźników
(4,2")
• Monitor panoramiczny z systemem kamer 360
stopni (Panoramic View Monitor)
• Nawigacja satelitarna Toyota Touch® 2 with GO
w języku polskim z 3-letnią aktualizacją map
• Obsługa stacji radiowych w technologii
cyfrowej (DAB)
• Port USB
• Sygnał awaryjnego hamowania (EBS)

Bezpieczeństwo i nowe technologie
• System Bluetooth® umożliwiający
bezprzewodową łączność z telefonem
• System Premium Audio JBL
• System mocowania fotelików dziecięcych na
skrajnych tylnych siedzeniach (ISOFIX)
• System monitorowania ciśnienia w oponach
(TPMS)
• System monitorowania martwego pola w
lusterkach (BSM)
• System multimedialny Toyota Touch® 2
• System ostrzegania o ruchu poprzecznym z
tyłu pojazdu (RCTA)
• System sieci bezprzewodowej Wi-Fi
• System stabilizacji toru jazdy (VSC)
• System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSC)
• System wspomagający hamowanie (BA)
• System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)
• Tempomat adaptacyjny (ACC)
• Tylne światła stopu w technologii LED
• Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie
pasa ruchu (LDA)
• Układ rozpoznawania znaków drogowych
(RSA)
• Wstępne napinacze i ograniczniki siły
naprężenia
• Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem
przez dzieci
Fotele
• Elektryczna regulacja fotela pasażera w
pierwszym rzędzie siedzeń (przód-tył)
• Elektryczna regulacja nachylenia siedziska w
fotelu kierowcy
• Elektryczna regulacja podparcia lędźwiowego
fotela kierowcy
• Elektryczna regulacja wysokości fotela
kierowcy
• Elektrycznie regulowany stopień pochylenia
fotela kierowcy

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA LAND CRUISER 150 - RC'20
Wyposażenie Twojego samochodu (2/3)
Fotele
• Elektrycznie regulowany stopień pochylenia
fotela pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń
• Podgrzewane fotele przednie
• Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej
kanapie
• Podłokietnik przedni obszyty skórą
ekologiczną
• Regulowane siedzenia w drugim rzędzie
siedzeń
• Tapicerka skórzana (skóra naturalna i
syntetyczna)
• Tylna kanapa dzielona i składana w proporcji
60:40
• Wentylowane fotele przednie
Gwarancje i zabezpieczenia antykradzieżowe
• Nakrętki antykradzieżowe do kół
• Znakowanie pojazdu technologią
syntetycznego DNA
Koła i opony
• 19" felgi aluminiowe
• Zapasowe koło dojazdowe zamontowane pod
podłogą
Komfort i funkcjonalność
• Automatycznie ściemniające się lusterko
wsteczne
• Centralny zamek sterowany zdalnie
• Chłodzony schowek w konsoli centralnej
• Drive Mode Select
• Dywaniki welurowe
• Elektryczna regulacja kolumny kierownicy w
dwóch płaszczyznach
• Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne
• Elektrycznie regulowane szyby przednie
• Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne
• Gniazdo 12 V

Komfort i funkcjonalność
• Gniazdo 12 V w konsoli centralnej w drugim
rzędzie siedzeń
• Gniazdo 220 V w przestrzeni bagażowej
• Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
• Kamera cofania
• Klimatyzacja automatyczna (trzystrefowa)
• Lusterka zewnętrzne z funkcją oświetlenia
przestrzeni wokół pojazdu
• Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń
• Odmrażanie tylnej szyby
• Opuszczające się lusterka podczas cofania
• Panel sterowania klimatyzacją dla pasażerów
w drugim rzędzie siedzeń
• Podgrzewana kierownica
• Podgrzewane lusterka zewnętrzne
• Przedłużana osłona przeciwsłoneczna
• Przednie czujniki parkowania
• Roleta bagażnika zasłaniająca przestrzeń
bagażową
• System bezkluczykowego dostępu do
samochodu (Inteligentny kluczyk)
• Szyny w bagażniku do mocowania ładunku
• Tylne czujniki parkowania
• Uruchamianie silnika przyciskiem
• Wspomaganie kierownicy o zmiennej sile (VFC)
Oświetlenie
• Automatyczne samopoziomowanie reﬂektorów
przednich
• Automatyczne światła drogowe (AHB)
• Spryskiwacze przednich świateł
• Światła do jazdy dziennej w technologii LED
• Światła główne w technologii LED
• Światła przeciwmgielne
• System opóźnionego wyłączenia świateł po
zgaszeniu silnika (Follow me home)
• System oświetlenia wnętrza

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA LAND CRUISER 150 - RC'20
Wyposażenie Twojego samochodu (3/3)
Oświetlenie
• Tylne światła pozycyjne i stopu w technologii
LED
Stylistyka i wyposażenie zewnętrzne
• Chromowane listwy drzwi
• Chromowane wykończenie drzwi bagażnika
• Chromowane wykończenie górnego
przedniego grilla
• Górny przedni grill lakierowany w kolorze
czarnym
• Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych
• Lakierowane klamki zewnętrzne
• Lakierowane lusterka zewnętrzne
• Osłony przeciwbłotne z przodu
• Osłony przeciwbłotne z tyłu
• Podświetlany stopień boczny ułatwiający
dostęp do kabiny pasażerskiej
• Przednie drzwi wykończone tapicerką skórzaną
• Przyciemniane szyby tylne
• Stopnie boczne w kolorze srebrnym
Systemy multimedialne i nawigacji
• Interfejs Android Auto™, interfejs Apple
CarPlay®
Wygląd wnętrza
• Czteroramienna kierownica obszyta skórą
• Dźwignia hamulca postojowego obszyta skórą
• Gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą
• Relingi dachowe
Wybrane wyposażenie opcjonalne
4 400 zł
• 1G3 Royal Grey
Tapicerka
skórzana
z
perforacją
w
kolorze
•
czarnym
0 zł

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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TOYOTA LAND CRUISER 150 - RC'20
Dane techniczne
Dane ﬁzyczne

Dane środowiskowe

0-100 km/h

9.9 s

Poziom hałasu na postoju

75 dB(A)

Długość całkowita

4840 mm

Poziom hałasu podczas jazdy

71.4 dB(A)

Długość wnętrza

1825 mm

Średnia emisja CO2

250 g/km

Dopuszczalna masa przyczepy bez
hamulców

750
kg

Dopuszczalna masa przyczepy z
hamulcami
Głębokość brodzenia

3000
kg
700 mm

Kąt natarcia

31 °

Kąt rampowy

22 °

Kąt zejścia

25 °

Liczba miejsc
Maksymalna masa własna
Maksymalna prędkość

5
2420 kg
175 km/h

Masa całkowita pojazdu

2990 kg

Minimalna masa własna

2140 kg

Pojemność bagażnika (do linii dachu)

1270 l

Pojemność bagażnika (do wysokości rolety)
Prześwit

640 l

215 mm

Zużycie paliwa: średnio

9.5 l/100km

Dane techniczne
Liczba biegów

6

Liczba cylindrów

4, rzędowy

Maksymalna moc (KM)

204 KM

Maksymalna moc (kW)

150 kW

Maksymalna wartość obrotów silnika, dla
2800
których maksymalna wartość momentu obr./min
obrotowego jest osiągana
Maksymalny moment obrotowy

500 Nm

Minimalna wartość obrotów silnika, dla
których maksymalna wartość momentu
obrotowego jest osiągana

1600
obr./min

Minimalny promień skrętu (koła)

5.8 m

Minimalny promień skrętu (nadwozie)

5.9 m

Pojemność

2755 cm3

Rozstaw osi

2790 mm

Przednie hamulce

Szerokość całkowita

1885 mm

Przednie zawieszenie Podwójne wielowahaczowe

Szerokość wnętrza

1550 mm

Rodzaj skrzyni biegów

Automatyczna

Wysokość całkowita

1890 mm

System wtrysku paliwa

Common Rail

Wysokość wnętrza

1240 mm

Tylne hamulce

Zwis przedni
Zwis tylny

975 mm
1075 mm

Tylne
zawieszenie

Tarczowe wentylowane

Tarczowe wentylowane
4-wahaczowe z drążkiem
poprzecznym

Dane środowiskowe
Pojemność zbiornika paliwa

87 l

car.spec_additional_info

Przedstawiona kalkulacja jest oparta na danych aktualnych w chwili jej przygotowania. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności
od terminów dostaw i przepisów podatkowych obowiązujących w tych terminach. Prezentowane zdjęcie ma charakter poglądowy.
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