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Nem lehet legyőzni

Miközben az új Land Cruiser a város szívéből a vadon rögös útjaira viszi, mindvégig stílusról  
és megbízhatóságról tesz tanúbizonyságot, és kiaknázza a Toyota innovációk előnyeit. 

A világ különböző terepein szerzett 60 évnyi tapasztalat tette azzá, amilyen ma: olyan 
járművé, melyet arra terveztek és fejlesztettek, hogy a Föld legextrémebb kihívásaival 
is képes legyen megküzdeni – ezt szolgálja kiváló manőverezési képessége, sziklaszilárd 
stabilitása és felülmúlhatatlan menetkényelme.

A stílusos és kényelmes 
utazásról a korszerű utastéri 
technológiák és a rugalmas 
üléselrendezés gondoskodik.

Kényelem
A fejlett 4x4 technológia olyan 
szabadságot jelent, amellyel 
a�nagyvárosi forgatagnak 
éppoly bátran vághat neki, 
mint a�kíméletlen terepeknek.

4x4 technológia
A több mint 150 országban 
szerzett, 60 éves egyedülálló 
tapasztalat teszi megállítha-
tatlanná az új Land Cruisert.

Örökség
A merész hűtőrács, a LED-es 
fényszórók és az új alakot 
öltött hátsó lámpatestek az  
új formaterv jellegzetességei.

Formaterv
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Páratlan kifi nomultság

A Land Cruiser lenyűgöző módon egyesíti a bravúros formatervet és a céltudatos funkcionalitást. 

Az agilitást sugárzó, robusztus külső éppúgy jellemző rá, mint az esztétikus formaterv. 
Megjelenésének meghatározó elemei a nappali menetjelző LED-es fényszórók, a hűtőrács, 
a�ködfényszóró és az alsó hűtőrács, amelyek a városi utakon és az úttalan vidékeken egyaránt 
tiszteletet parancsolnak. A kombinált LED-es hátsó lámpatestek és az átrajzolt hátsó díszcsík 
teszik ezt a modellt a leglátványosabbá a Land Cruiserek sorában.
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Bárhová eljut

Az állandó négykerékhajtásnak és a mindenféle terepre felkészített vezérlésnek köszönhetően 
a�Land Cruiser számára minden terep könnyen legyőzhető akadálynak bizonyul.

Az elektronikusan változtatható kinetikus dinamikus felfüggesztés (KDSS)* és az adaptív állít ható 
felfüggesztés (AVS)* együttesének elsőrangú irányítás, kényelem és stabilitás az eredménye.

A dinamikus kezelhetőségről a változó kormányrásegítés (VFC) gondoskodik: 
a fejlett technológiának köszönhetően a volán stabilabb, határozottabb visszajelzést ad. 

* felszereltségtől függően.
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Korszerű funkcionalitás

A kormánykerékre szerelt vezérlőgombok segítségével meg-
tekintheti a hátsó, első és oldalsó kamerák által közvetített 
valós idejű képeket*, innen vezérelheti mobiltelefonját, 
a�Bluetooth® és hangfelismerő funkciókat és a Toyota Touch 2 
with Go* navigációs rendszert is. A harmonikus megvilágítás 
és a prémium kárpitozás csak néhány azon utastéri 
jellemzők közül, amelyek az új Land Cruiserrel megtett utat 
igazi élménnyé varázsolják. A megújult középkonzolon 
kapott helyet a korszerű műholdas navigáció* és a JBL 
audiorendszer*, hogy minden információ a rendelkezésére 
álljon, és�hogy egy pillanatig se unatkozzon az utazás során.

* felszereltségtől függően.
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Kifi nomultság az utastérben

A Land Cruiser tágas belső terében felhasznált természetes 
anyagokhoz, a kétzónás légkondicionálóhoz és az ötletes 
tárolórekeszekhez olyan innovatív megoldások társulnak, 
mint például az intelligens nyitási és indítási rendszer. Az ülések 
minden testalkatú utas számára kényelmesek – úgy terveztük őket, 
hogy egészséges tartást biztosítsanak, és hogy hosszú utakon 
elegendő legyen a hely akár egy felfrissítő nyújtózkodásra is.
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Ahogy a kaland kívánja

Az utasok vagy a csomagok számára kell a hely? A Toyota Easy Flat 
rendszer sokféle üléselrendezést tesz lehetővé, hogy a Land Cruiser 
maximálisan alkalmazkodjon a pillanatnyi igényekhez. Ha pedig 
a�második és harmadik sori üléseket egyaránt síkra hajtja, akár egy 
világkörüli útra elegendő csomagot is magával vihet! 
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* Csak az ötajtós modellekben.

A 2. sor ülései 40:20:40 arányban dönthetőek* (a külső 
ülésekhez ülésfűtés a Prestige Leather felszereltségtől  
elérhető), az 50:50 arányban osztott 3. sori ülések pedig egy 
padló alatti rekeszben rejthetőek el, ha nincs szükség rájuk. 
Az ötödik ajtó egy kézzel is könnyen kezelhető, külön nyíló 
ablaka a rakodást könnyíti meg. A Land Cruiser számtalan 
módot kínál arra, hogy a csomagjait teljesen sík felületen, 
egyszerűen és biztonságosan tudja elhelyezni. 

Rugalmas ülésrendszer

Minden ülés a helyén
7 utas

2. sor középső ülés előredöntve, 
elrejtett 3. sori ülések

4 utas

Elrejtett 3. sori ülések
5 utas

2. sori ülések előredöntve, 
elrejtett 3. sori ülések

2 utas
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Verhetetlen teljesítmény

* Vegyes ciklusban mért adatok. ** 3 ajtós modellnél.

A Land Cruisert maximális teljesítményre hangoltuk, hogy a szűk városi 
utcákon, az autópályákon és a hegyi földutakon egyaránt megállja a�helyét. 
A kimagasló teljesítményt a 3,0 literes, turbódízel motor garantálja: 
a�teljesítmény és nyomaték optimális elegye kezeskedik a lelkesítő vezetési 
élményért és a kompromisszumot nem ismerő hatékonyságért.

Motor Teljesítmény Fogyasztás* Gyorsulás CO-kibocsátás* Elérhető

 3,0 literes dízel 
 D-4D   6 M/T  

 190  LE   8,1**/8,2 l/100 km    10,6**s 0 -100 km/óra    214**/217 g/km   Legend, Prestige, 
Prestige Navi  

 3,0 literes dízel 
 D-4D   5 A/T  

 190  LE   7,9**/8,2 l/100 km    10,2**s 0 -100 km/óra    209**/217 g/km   Prestige, Prestige Navi, 
Prestige Leather, Executive  
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Tereptechnológiák

A Land Cruiser terepteljesítményét a Toyota névvel egybeforrott, 
innovatív technológiák sokasága teszi igazán élvezetessé.

„Sziklás”, „Laza köves”, „Köves 
földút”, „Buckás”, „Sár és 
homok” – az öt terepfokozat 
közül a körülményeknek meg-
felelőt választva, bármilyen 
helyzettel bátran szembe-
nézhet. A pillangószelepet, 
a�fékeket és a tapadást felü-
gyelő rendszerek automati -
kusan igazodnak az út viszo-
nyokhoz, így az autó tapadása 
és irányíthatósága mindig 
a�lehető legjobb marad.

Terepválasztó (MTS)

Az MTM révén jól beláthatja 
a�környezetét, így biztonsággal 
haladhat, mivel el tudja kerülni 
a potenciális veszélyeket. 
A kijelzőn a négy külső kamera 
összesen hatféle képét tudja 
megjeleníteni: elegendő 
a�kormánykeréken elhelyezett 
többfunkciós gombot kezel-
nie, és máris tökéletesen látja 
autója környezetét.

Négykamerás terepmonitor 
(MTM) Egyenetlen terepviszonyok 

között gyakran nehéz meg-
állapítani, hogy éppen merre 
kormányoz az ember. Az új 
Land Cruiser többinformációs 
kijelzője mutatja a kerék 
elfordulásának szögét, 
így Ön ilyen helyzetben 
is magabiztos maradhat. 
Ha�használja a terepválasztót, 
a kerék elfordulását mutató 
segédvonalak jelzik Önnek 
a�haladás irányát.

Kerékelfordulás-kijelző

Haladjon magabiztosan tere-
pen is! Mivel a stabili zátorrúd 
ki van iktatva, és a�hidraulika-
folyadék szabadon áramlik 
a�rend szerben, mindegyik 
kerék függetlenül rugózhat 
ki-be az�egyenetlen terepen. 
Az így keletkező hosszabb 
rugóút révén még a�legzordabb 
terepen is nagyobb a tapadás 
és stabilitás. 

Kinetikus dinamikus 
felfüggesztés (KDSS)*

* Prestige felszereltségtől elérhető.
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A tapadás megmarad, illetve visszanyerhető 
a�nyomaték egyes kerekekhez történő szelektív 
továbbításával. A kerék kipörgésének meg-
szüntetésével stabilizálja az autót, ha az csúszós 
úton vagy sáros felületen gyorsul.

Aktív kipörgésgátló (A-TRC)

Minden helyzetben optimális tapadást biztosít. 
A megfelelő teljesítmény érdekében az állandó 
4WD szabályozza a nyomaték megoszlását 
az�első és hátsó kerekek között. Normál haladás 
mellett a nyomaték aránya 40:60, amit az új Land 
Cruiser képes az 50:50 és a 30:70 tartományban 
megváltoztatni, ami szintén a körülményekhez 
igazodó stabilitást fokozza. 

Amikor meredek lejtőn ereszkedik lefelé, és a motor-
fék lassító hatása nem bizonyul elegendőnek, 
a�DAC a négy kerék fékszerkezeteinek hidraulikus 
nyomását automatikusan vezérelve képes állandó 
sebességet fenntartani. A DAC csökkenti a kerekek 
blokkolásának esélyét is, így állandó sebességet 
tartva még csúszós felületű lejtőn is biztonsággal 
haladhat lefelé. A rendszer a meredek, egyenetlen 
útfelületeken tapasztalható vibrációt is csökkenti, 
fenntartva a stabilitást.

Lejtmenet-vezérlő (DAC)

Magabiztosan indulhat neki a legkeményebb 
terepnek is anélkül, hogy megérintené a gáz- vagy 
fékpedált. Önnek mindössze kormányoznia kell 
és a kúszónyomaték-szabályozó automatikusan 
szabályozza a motort és a fékeket, hogy fenntartsa 
az egyenletes sebességet. Csak nyomja meg 
a�„CRAWL” gombot, válasszon az öt sebesség közül, 
és induljon. A választott sebességet menet közben 
is módosíthatja.

Kúszónyomaték-szabályozó

Állandó 4WD
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A KDSS egy elektronikusan 
változtatható, hidraulikus 
felfüggesztési rendszer. 
Épített úton a nagyon jól 
reagáló felfüggesztés és 
a hagyományos kanyar-
stabilizátorok garantálják 
az agilitást és a�gördülési 
kényelmet.

A kinetikus dinamikus fel-
függesztés (KDSS)** közúton

Az AVS az útviszonyok függ-
vényében folyamatosan 
szabá lyozza a lengéscsillapí tók 
beállítását, és automati kusan 
a legmegfelelőbb üzemmódot 
választja a�Comfort, Normal 
vagy Sport beállítások közül.

Adaptív állítható  
felfüggesztés (AVS)* Az ACC jóval több egy hagyo-

mányos tempomatnál: képes 
egy előre beállított állandó 
távolságot fenntartani az Ön 
előtt haladó járműhöz képest 
úgy, hogy automatikusan vál-
toztatja a Land Cruiser sebes-
ségét. Az állandó távolság 
fenntartásához a�sebesség, 
a�lassulás/gyorsulás vezérlé-
sére és az elöl haladó jármű 
mozgásának folyamatos 
megfi gyelésére van szükség.

Adaptív tempomat (ACC)*

Mindenre gondoltunk, így arról is gondoskodtunk, hogy számtalan 
eszközzel tegyük gondtalanná és élvezetessé a közúti autózást. 

Az ezt biztosító technológiák a következők: 

Menettulajdonságok normál úton

A VFC a haladási sebesség 
és a kormány elfordulásának 
függvényében szabályozza 
a kormányszervóban lévő 
folyadék áramlását. Az áram-
lás kis haladási sebességnél 
gyorsabb, hogy a kormányt 
könnyebb legyen elfordítani, 
gyorsabb tempónál azonban 
lassabb az áramlás, hogy 
a�volán stabilabb, határozot-
tabb visszajelzést adjon.

Változó kormányrásegítés 
(VFC)

* az Executive felszereltségen elérhető.
** a Prestige felszereltségtől elérhető.
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Az új Land Cruiser arányai és mindössze 5,8 méter 
sugarú (ötajtós modell) fordulóköre révén az autó 
könnyedén irányítható és manőverezhető, miközben 
mindvégig stabil marad.

Az erő és merevség megtartásához nagy szilárdságú 
acéllemezeket használunk, amivel egyben a tömeget 
is tudtuk csökkenteni. A felhasznált hangelnyelő 
és�-kioltó anyagok nyugodt környezetet teremtenek 
a vezetéshez.

Robusztus, alvázas karosszéria

Manőverezési képesség optimális fordulókörrel
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A VSC kanyarvétel közben 
megakadályozza az oldalirá-
nyú megcsúszást, és stabili-
zálja a járművet. Amikor azt 
észleli, hogy a tapadás meg-
szűnik, vagy a kerekek meg-
csúsznak, automatikusan 
aktiválja az egyes kerekekhez 
tartozó fékeket, és csökkenti  
a motornyomatékot.

Járműstabilitás-vezérlő 
(VSC)

A BSM segítségével a vezető 
jóval biztonságosabban képes 
a sávváltást végrehajtani. 
Ha a hátsó radar szenzorai 
járművet észlelnek az oldalsó 
vagy a hátsó holttérben, 
a�megfelelő oldali tükörben 
fi gyelmeztető jelzés jelenik 
meg. Ha irányjelzést ad, és 
a�holttérben az érzékelők jár-
művet észlelnek, a jel villogva 
fi gyelmezteti Önt arra, hogy 
nem szabad sávot váltania.

Holttér-fi gyelő rendszer 
(BSM)*

Verhetetlen biztonság

A Land Cruiser kiváló biztonsági jellemzői igazán megnyugtatóak, 
így aggodalom nélkül vághat neki minden útnak. 

Terepviszonyokhoz 
alkalmazkodó ABS (ABS)
Amikor terepválasztóval vezet, 
laza talajon az ABS meggátolja 
a kerekek blokkolását, mivel 
automatikusan a terephez 
alkalmazkodva biztosítja az 
optimális fékteljesítményt.

Fékasszisztens (BA)
A fékasszisztens automati-
kusan a lehető legnagyobb 
fékhatást fejti ki, ha azt 
érzékeli, hogy a fékpedált 
hirtelen, de nem kellő erővel 
nyomták le. Ezt az alapján 
számolja ki, hogy a fékpedált 
milyen gyorsan és mekkora 
erővel nyomták meg, és ha 
szükséges, növeli a fékerőt. 
Amikor felengedi a fékpedált, 
a BA csökkenti a rásegítés 
mértékét.

* a Prestige Leather felszereltségtől elérhető.
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A rendszer a kerekekbe szerelt szenzorok jele 
alapján fi gyelmezteti a vezetőt, ha a guminyomás 
valamelyik kerékben lecsökken.

Amikor utánfutót vontat, a TSC rendszer észleli 
az�utánfutó széllökés, útegyenetlenség vagy 
hirtelen kormánymozdulat okozta kilengését, 
amit a sebesség csökkentésével és a kilengés 
szabályozásával küszöböl ki.

A Land Cruiser 7 légzsákkal védi a vezetőt és vala-
mennyi utasát az 5 és 7 üléses változatokban is.

SRS légzsákrendszer

Vontatmánystabilitást vezérlő rendszer (TSC)

Alacsony guminyomásra fi gyelmeztető rendszer
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Jellemzők és technológiák

A Toyota Touch 2 with Go egy multimédia 
rendszer, amelynek része a színes érintő-
képernyő „drag and fl ick” funkcióval, 
valamint az USB kimenetekkel, iPodokkal 
és okostelefonokkal kompatibilis fejlett 

Toyota Touch 2 with Go 
audiorendszer is. Szintén a rendszer része-
ként teljes európai térképes adatbázissal 
áll rendelkezésre a navigációs rendszer is, 
amely alternatív vagy gazdaságos útvonalat 
is képes tervezni.

JBL audiorendszer 14* hangszóróval
A prémium hangrendszer nagyszerű akusz-
tikus jellemzőit kifejezetten a Land Cruiser 
utaskabinjához hangoltuk.

Elérhető 
— Prestige Navi
— Prestige Leather
— Executive

Elérhető 
— Prestige Navi
— Prestige Leather
— Executive

* 5 ajtós modellnél.22



A kézközelben, a kormánykeréken elhelyezett 
gombok segítségével könnyen és azonnal 
vezérelheti a JBL audiorendszert, a kamerák 
által közvetített képeket, a mobiltelefonját, 
a�hang fel ismerő funkciót és a Bluetooth® 
kihangosítót is.

Kormányra szerelt vezérlőgombokKorszerű légkondicionálás
A teljesen automatikus klímaberendezés 
mindenki kényelmének érdekében 
három zónában külön-külön szabályozza 
a hőmérsékletet.

Elérhető 
— Prestige
— Prestige Navi
— Prestige Leather
— Executive

Elérhető 
— minden felszereltségi szint

Elérhető 
— Prestige
— Prestige Navi
— Prestige Leather
— Executive

Többfunkciós kijelző
A vezető szemmagasságában elhelyezett 
többinformációs kijelző minden fontos 
információt közöl a járműről, például 
a�sebességét, a kormányelfordulás szögét, 
vagy a terepválasztóval (MTS) kiválasztott 
üzemmódot.
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A Land Cruiser modellek – külső felszereltség

 Legend 

Főbb jellemzők 
 — 17 colos, hatküllős, könnyűfém 

keréktárcsák
 — Multirefl ektoros, halogén fényszóró
 — LED-es féklámpák
 — Fényszórómosó
 — Ködfényszóró
 — Alacsony guminyomásra fi gyelmeztető 

rendszer
 — Féklámpák vészfékezés funkcióval

 Prestige és Prestige Navi 

  
 — 18 colos, hat ikerküllős, könnyűfém 

keréktárcsák
 — Nappali menetjelző fény (LED-es)
 — LED-es fényszóró
 — Hazavezető fény
 — Króm és ezüst színű hűtőrács
 — Sötétített hátsó- és hátsó oldalüvegek

 — Krómozott hűtőrács
 — Külső tükrök a karosszéria színében
 — Elektromos, elektromosan behajtható, 

fűtött külső tükrök
 — Színre fújt, kőfelverődés elleni 

küszöbtakaró
 — Fekete oldalfellépők
 — Hátsó légterelő
 — Távirányítású központi zár

 — Ezüst színű oldalfellépők
 — Megvilágított oldalfellépők
 — Parkolószenzorok elöl és hátul
 — Szürkületérzékelő
 — Esőérzékelő

Főbb jellemzők (a Legend felszereltségtől eltérően)
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Prestige Leather  

Főbb jellemzők (a Prestige felszereltségtől eltérően) 
 —  Elektromos napfénytető (billenthető és nyitható)
 — Hátsó, keresztirányú forgalomra fi gyelmeztető rendszer 

Executive  

Főbb jellemzők (a Prestige Leather felszereltségtől eltérően)
 —  Adaptív állítható felfüggesztés (AVS)
 — Változtatható hasmagasság
 — Légrugók hátul 
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A Land Cruiser modellek – utastér

 Legend 

Főbb jellemzők 
 —  Szövetkárpit fekete vagy elefántcsont 

színben
 — 4 küllős, bőrborítású kormánykerék
 — Bőrborítású sebességváltó gomb
 — Sebességtartó automatika 

(tempomat)
 — Kalaptartó roló
 — Fekete betétek a középkonzolon
 — Elektromos deréktámasz 

a�vezetőoldalon

 Prestige 

  
 — Prestige szövetkárpit fekete vagy 

elefántcsont színben
 — Elektrokromatikus, automatikusan 

sötétedő belső tükör
 — Fűtött kormány
 — Elektromos kormányoszlop-állítás
 — Háromzónás, automata légkondicionáló* 
 — Digitális rádióvétel (DAB)

 — Belső világítás késleltetett kikapcsolás
 — Kétzónás, automata légkondicionáló
 — Intelligens nyitási és indítási rendszer
 — Elektromos ablakemelő elöl és hátul
 — Szellőztetett kesztyűtartó
 — Toyota Touch 2 magyar nyelvű, 

multifunkcionális érintőképernyő
 — Bluetooth® kihangosító
 — Tolatókamera
 — 9 hangszóró 

 — Fabetétek a műszerfalon
 — Ülésfűtés az első üléseken* 
 — Hűtött kesztyűtartó
 — Kinetikus dinamikus felfüggesztés 

(KDSS)
 — 4,2” többfunkciós, színes TFT  

kijelző a műszeregységnél

Főbb jellemzők (a Legend felszereltségtől eltérően) 



 Prestige Navi 

Főbb jellemzők (a Prestige felszereltségtől 
eltérően) 

 — 14 hangszóró (3 ajtós modellnél 12 hangszóró)
 — JBL prémium audiorendszer
 — Hangvezérlés
 — Toyota Touch 2 with Go navigációs rendszer

Prestige Leather  

Főbb jellemzők (a Prestige NAVI felszereltségtől 
eltérően) 

 — Bőrkárpit fekete vagy elefántcsont színben
 — Bőr ajtóborítás
 — Ülésfűtés a 2. sor szélső ülésein
 — Négykamerás terepmonitor (MTM)
 — Holttérfi gyelő rendszer
 — Kúszónyomaték-szabályozó
 — Terepválasztó (MTS)

 Executive 

Főbb jellemzők (a Prestige Leather felszereltségtől 
eltérően) 

 — 4 küllős bőr- és faborítású kormánykerék 
(kivéve Bi-tone modell)

 — Szénszál mintázatú betétek (csak Bi-tone modellhez)
 — Adaptív állítható felfüggesztés (AVS)
 — Memóriacsomag, 2 beállítás rögzítése 

(vezetőülés, kormányoszlop)
 — Ütközés előtti biztonsági rendszer (PCS)
 — Adaptív tempomat
 — Hátsó szórakoztatórendszer* kivéve 3 ajtós modell.
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Tartozékok
Az eredeti Toyota tartozékokkal a Land Cruiser nyújtotta kivételes élményt olyanná alakíthatja, ami még inkább megfelel egyedi igényeinek. 
A�stílust és praktikumot fokozó kiegészítőinkkel vagy az innovatív technológiákkal felkészítheti a Land Cruisert arra, hogy az élet nagy ország-
útjának minden fordulójában igazi társak legyenek.

1. Kipufogóvég
Krómozott, rozsdamentes acélból készül ez a nemcsak 
esztétikus, de egyben hasznos tartozék is.

2. Ablaklégterelő
Áramvonalas formaterve csökkenti a szélzajt és a beáramló 
levegő okozta dübörgést, ha lehúzott ablakkal autózik.

3. Tükörházborítás
A krómborítás hangsúlyozza autója szépen megfor-
mázott tükrét.

4. Csomagtérajtó krómozott díszléce
A csomagtérajtó alsó szegélyének díszléce hangsú-
lyosabbá teszi a Land Cruiser karosszériájának hátsó 
vonalvezetését.

5. Hátsó szoknya
Erősíti a hátsó lökhárító mélységét, ültetett, dinamikus 
megjelenést kölcsönöz a Land Cruisernek. 

6. Küszöbcső
A fényes, krómbevonatú küszöbcső előtérbe állítja 
a�Land Cruiser terepjárós megjelenését.

A teljes tartozékkínálattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Toyota márkakereskedőjével!
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7. Oldalvédő csík és oldaldíszléc
Védik autója oldalait a sérülésektől, és krómozott felüle-
tüknek köszönhetően egyben hatásos stíluselemek is.

8. Csomagtér-elválasztó rács – teljes 
A padlótól a mennyezetig érő csomagtérrács 
gondoskodik arról, hogy a csomagok vagy kedvenc 
háziállata a csomagtérben maradjon.

9. Csomagrendező
Az állítható alumíniumrúd és a szövetből készült heveder 
használatával biztonságosan rögzítheti a csomagokat.  
A gyárilag beszerelt csomagtérsínekbe pattintható be. 

10. Toyota Hotspot
5 különböző eszköz, például laptopok, táblagépek, 
különböző játékok vagy okostelefonok csatlakoztathatók 
hozzá. A kártyafüggetlen rendszert az autó akkumulátora 
táplálja, így energiaellátása folyamatos.

11. Hátsó kerékpártartó
A Toyota vonóhorogra illeszthető tartó 1 vagy 2 kerékpár 
szállítására alkalmas. Ugyanazzal a kulccsal zárhatja 
a�kerékpárt a tartóhoz, mint a tartót az autóhoz. 
A szett része a világítás és a rendszámtáblatartó is.

12. Gyermekülések
A Toyota gyermekülései minden korcsoport számára 
kínálnak megoldást. Biztonságosan rögzíthetők, 
a�kárpitozásuk strapabíró, a formatervezésük pedig 
a�biztonságot és kényelmet is szavatolja.
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Színek

* Metál/gyöngyház fényezés.

040 Hófehér 

4T3 Bronzmetál*

070 Gyöngyfehér*

218 Gyöngyházfekete*

1F7 Ultraezüst* 
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1H2 Sötétacél* 

8S6 Mélytenger-kék* 

1G3 Hamuszürke* 

6V4 Mohazöld* 

202 Asztrálfekete 
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Keréktárcsák és kárpitok

17” Canyon téli könnyűfém keréktárcsa
Opció a Legend felszereltséghez

18” Pinacle ezüst színű könnyűfém keréktárcsa
Opció a Prestige, a Prestige Navi, a Prestige 
Leather és az Executive felszereltségekhez

 17” könnyűfém keréktárcsa (6 küllős) 
 Alapfelszereltség a Legend felszereltségi 
szinten 

 18” könnyűfém keréktárcsa (6 ikerküllős) 
 Alapfelszereltség a Prestige és Executive 
felszereltségi szinteken 
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Fekete bőrkárpit
Opció valamennyi felszereltségi 
szinten

Fekete és szürke üléskárpit 
(Bi-tone)
Opció az Executive modellekhez

Elefántcsont színű bőrkárpit
Alapfelszereltség a Prestige Leather 
és az Executive modelleknél

 Bézs bőrkárpit 
Opció valamennyi felszereltségi 
szinten

  Fekete prémium szövetkárpit 
 Alapfelszereltség a Legend, a Prestige 
és�a Prestige Navi felszereltségi szinteken  

  Elefántcsont színű prémium szövetkárpit 
 Alapfelszereltség a Legend, a Prestige 
és a Prestige Navi felszereltségi szinteken  

  Fekete bőrkárpit 
 Alapfelszereltség a Prestige Leather 
és az Executive modelleknél  
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Műszaki adatok
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY 3,0 l D-4D dízel  

6 M/T
3,0 l D-4D dízel 
5 A/T

Üzemanyag-fogyasztás (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (liter/100 km) 8,1*/8,2 7,9*/8,1

Városi (liter/100 km) 9,7*/9,8 9,6*/9,7

Országúti (liter/100 km) 7,1*/7,3 7,0*/7,1

Javasolt üzemanyag 48-as cetánszámú gázolaj 48-as cetánszámú gázolaj

Üzemanyagtartály térfogata (liter) 87 87

Széndioxid, CO (a megfelelő direktíva alapján)

Vegyes (g/km) 214*/217 209*/213

Városi (g/km) 256*/259 252*/255

Országúti (g/km) 189*/193 184*/189

Kipufogógázok (a megfelelő direktíva alapján)

Euro besorolás Euro 5+ Euro 5+

Szénmonoxid, CO (mg/km) 143,6 57,8

Szénhidrogének, THC (mg/km)  –  –

Szénhidrogének, NMHC (mg/km)  –  –

Nitrogénoxidok, NOx (mg/km) 160,9 157,1

Szénhidrogének, THC & Nitrogénoxidok, Nox (mg/km) 191,5 171,1

Részecskék, PM (mg/km) 1,66 0,23

Zaj, elhaladási (a megfelelő direktíva alapján)

dB (A) 70,8 67,9

Az üzemanyag-fogyasztási, a széndioxid-kibocsátási és zaj adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve 
alapfelszereltségű modell rendeléséért forduljon a Toyota helyi képviseletéhez. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű 
állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja.

* 3 ajtós modellnél.
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MOTOR 3.0 l D-4D dízel          
6 M/T, 5 A/T

Motor kódja 2TR-FE

Hengerek száma 4, soros

Szelepvezérlés 16 szelepes DOHC 

Üzemanyagellátó rendszer Common rail típusú

Lökettérfogat (cm3) 2982

Furat x löket (mm x mm) 96,0 x 103,0

Sűrítési arány 15:01

Legnagyobb teljesítmény (LE) 190

Legnagyobb teljesítmény (KW /percenkénti fordulatszám) 140/3400

Legnagyobb nyomaték (Nm/percenkénti fordulatszám) 420/1600-3000

TELJESÍTMÉNY 3.0 l D-4D dízel          
6 M/T

3.0 l D-4D dízel          
5 A/T

Végsebesség (km/óra) 175 175

Gyorsulás 0 –100 km/órára (mp) 10,6 10,2

FÉKEK

Elöl Hűtött tárcsa

Hátul Hűtött tárcsa

FELFÜGGESZTÉS

Elöl Kettős keresztlengőkaros

Hátul 4 lengőkar keresztirányú híddal
  

A/T= automata sebességváltó  M/T= kézi váltó
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Műszaki adatok
MÉRETEK ÉS TÖMEGEK 3.0 l D-4D dízel          

6 M/T, 5 A/T

Külső méretek

Teljes hossz (mm) 4780

Teljes szélesség (mm) 1885

Teljes magasság (mm) 1880/1890*

Nyomtáv (mm) elöl 1585

Nyomtáv (mm) hátul 1585

Túlnyúlás elöl (mm) 915

Túlnyúlás hátul (mm) 1075

Tengelytáv (mm) 2790

Fordulókör sugara, gumik (m) 5,8

Belső méretek

Teljes hossz (mm) 1825

Teljes szélesség (mm) 1565

Teljes magasság (mm) 1240

Csomagtér teljes hossz, ülések a helyükön (mm) 1955

Csomagtér teljes szélesség (mm) 1290

Csomagtér térfogata (VDA szabvány szerint), kalaptartóig, 
ülések a helyükön (liter)

621

Tömegek

Megengedett össztömeg (kg) 2990

Saját tömeg (kg) 2175

Fékezett vontatható tömeg (kg) 3000

Fékezetlen vontatható tömeg (kg) 750
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GUMIK ÉS KEREKEK Legend Prestige Prestige Navi Prestige Leather Executive

17” könnyűfém keréktárcsák (6 küllős)  � –  –  –  – 

18” könnyűfém keréktárcsák (6 dupla küllős)  –   �   �  �  � 

Teljes értékű pótkerék  �  �  �  �  � 

Defektre fi gyelmeztető rendszer   �   �  �  �  � 

OFF-ROAD TELJESÍTMÉNY

Minimum hasmagasság (mm) 220

Első terepszög (fok) 32

Hátsó terepszög (fok) 25/24**

Rámpaszög (fok) 22

Oldaldőlésszög (fok) 42

Kapaszkodóképesség (fok) 42

1585 mm 1585 mm

18
45

 m
m

915 mm 2790 mm

4780 mm

1075 mm

1885 mm 1885 mm

� = Alap � = Opció − = Nem választható              * nem légrúgós modellek.           ** KDDS-sel (Kinetikus dinamikus felfüggesztés) felszerelt modellek.
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Off -road képesség

Kapaszkodóképesség Első terepszög, rámpaszög, hátsó terepszög Gázlómélység Oldaldőlésszög

700 mm32° 22° 25°
42°42°

4x4 TECHNOLÓGIA Legend Prestige Prestige Navi Prestige Leather Executive

Állandó négykerékhajtás 4WD �   �  �  �  � 

Hátsó elektromos diff erenciálzár  –   –   –  �  � 

Adaptív állítható felfüggesztés (AVS)  –  –  – –   �    

Kúszónyomaték-szabályozó  –   –   –  �  �   

Terepválasztó (MTS)  –   –   –  �  �   

Kinetikus dinamikus felfüggesztés (KDSS)  –   �   �  �  � 

Vontatmánystabilitás-vezérlő (TSC)  �  �  �  �  � 

Aktív kipörgésgátló (A-TRC)  �  �  �     �  –

38



Felszereltség

KÜLSŐ Legend Prestige Prestige Navi Prestige Leather Executive

LED nappali fény  –   �   �  �  � 

Multi-refl ektor halogén fényszóró  � –  –  –  – 

LED fényszórók  –   �   �  �  � 

Fényszórómosók  �  �  �  �  � 

Első ködlámpák  �  �  �  �  � 

Automata fényszóró-lekapcsolás  �  �  �  �  � 

Hazakisérő fény  –   �   �  �  � 

Féklámpák vészfékezés funkcióval  �  �  �  �  � 

Krómozott hűtőmaszk  �  �  �  �  � 

Ezüst csík a hűtőmaszkon  –   �   �  �  � 

Szakaszos első ablaktörlők  �  �  �  �  � 

Szélvédő jégtelenítő  �  �  �  �  � 

Külső tükrök : behajtható, fényezett, elektromos és fűtött  �  �  �  �  � 

Külső kilincsek: fényezett  �  �  �  �  � 

Színre fújt, kőfelverődés elleni küszöbtakaró  �  �  �  �  � 

Oldalfellépők (fekete)  � – – – –

Oldalfellépők (ezüst színű és megvilágított) –  �   �    �    �  

Hátsó spoiler   �    �   �  �  � 

Elektromos napfénytető  –  –  –  �  � 

Hátsó tolatókamera  �  �  �  �  � 

Körkörös képrendszer 4 kamerával  –  –  –  �  � 

Parkolóradar elöl �  �   �    �    �  

Parkolóradar hátul �   �   �  �  � 

Eső- és szürkületérzékelő –  �   �    �    �  

Távirányítós központi zár   �    �   �  �  � 

� =  Alap � = Opció − = Nem választható
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Felszereltség
KÉNYELEM Legend Prestige Prestige Navi Prestige Leather Executive

4 küllős bőr kormánykerék  �  �  �  � –

4 küllős bőr és fa kormánykerék  –  –  – –   �*  

Magasságban és mélységben manuálisan állítható kormánykerék  � –  –  –  – 

Magasságban és mélységben elektromosan állítható 
kormánykerék, memóriával  –   �   �  �  � 

Fűtött kormánykerék  –   �   �  �  � 

Memória funkció a kormánykerékhez  –  –  – –   �  

Bőr sebességváltó és kézifék gomb  �  �  �  �  � 

Sebességtartó automatika (tempomat)   �   �  �  �  � 

Riasztó és immobilizer  �  �  �  �  � 

Behatolás és ablaktörés érzékelők �  �  �  �  � 

Elektrokromatikus, automatikusan sötétedő belső tükör   –   �   �  �  � 

Napellenzők és megvilágított piperetükrök vezető- és utasoldalon �  �  �  �  � 

Meghosszabbítható napellenző –  �  �  �  � 

Kommunikációs tükör �  �  �  �  � 

Fekete műszerfalborítás  � – – – –

Famintázatú műszerfalborítás –  �  �  �  � 

Fekete középkonzolbetét  � – – – –

Famintázatú középkonzolbetét –  �  �  �  � 

Króm belső ajtónyitó fogantyúk –  �  �  �  � 

Prémium szövet ajtókárpit   �    �   �  – –

Bőr ajtókárpit  –  – – �  � 

Beszállást segítő rendszer �  �  �  �  � 

Automata, kétzónás, digitális légkondicionáló, elöl  � � � � �

Hátsó, digitális, automata légkondicionáló berendezés 
(5 ajtós verzióknál)  – –  �  �  � 

Intelligens nyitási és indítási rendszer  �  �  �  �  � 

* kivéve Bi-Tone modell.
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KÉNYELEM Legend Prestige Prestige Navi Prestige Leather Executive

12 V csatlakozó elöl és hátul  �  �  �  �  � 

220 V csatlakozó a csomagtartóban  �  �  �  �  � 

Automatikus fényszórómagasság-állítás  –  �  �  �  � 

Fényszóró kikapcsolására fi gyelmeztető rendszer   �     �     �    �    �  

60:40 arányban dönthető hátsó ülések  �  �  �  �  � 

Easy Flat rendszer  �  �  �  �  � 

Padlóba hajtható 3. üléssor (5 ajtós modellnél) –  �  � � �

Elektromosan padlóba hajtható 3. üléssor  –  –  –  �  � 

ÜLÉSEK Legend Prestige Prestige Navi Prestige Leather Executive

Magasságban állítható vezetőülés  �  �  �  �  � 

Magasságban elektromosan állítható vezetőülés –  �  �  �  � 

Elektromos deréktámasz (vezetőoldalon)  �  �  �  �  � 

Memória a vezetőoldali ülésállításhoz – – – –  � 

Hátrahajtható és csúsztatható első ülések  �  �  �  �  � 

Ülésfűtés vezető- és utasoldalon –  �  �  �  � 

Fűtött hátsó, 2. üléssori szélső ülések  –  –  –  �  � 

TÁROLÓK Legend Prestige Prestige Navi Prestige Leather Executive

Csomagtértálca  –   �   �  �  � 

Pohártartók elöl és hátul  �  �  �  �  � 

Kalaptartó  �  �  �  �  � 

Napszemüvegtartó  �  �  �  �  � 

Rakodódoboz a csúsztatható középső kartámaszban  �  �  �  �  � 

Szellőztetett tárolórekesz  �  –  –  –  – 

Hűtött tárolórekesz  –   �   �  �  � 

� = Alap � = Opció − = Nem választható
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Felszereltség
MULTIMÉDIA ÉS INFORMÁCIÓ Legend Prestige Prestige Navi Prestige Leather Executive

Üvegbe integrált antenna  �  �  �  �  � 

Digitális rádióvétel –  �  �  �  � 

Audio távirányító a kormánykeréken  �  �  �  �  � 

Telefon távirányító a kormánykeréken  �  �  �  �  � 

Kamera kép gomb a kormánykeréken – – –  �  � 

Toyota Touch 2  �  � –  – –

Toyota Touch 2 with Go navigációs rendszer  �  �  �  �  � 

Bluetooth® kihangosító  �  �  �  �  � 

Körkörös kép rendszer 4 kamerával (Multi Terrain Monitor) (MTM)  –  – –  �  � 

Sebességfokozat-váltásra fi gyelmeztető jelzés (GSI)  �  �  �  �  � 

Optitron műszerfal-megvilágítás  –  �  �  �  � 

Multiinformációs kijelző  �  �  �  �  � 

Színes LCD multiinformációs kijelző  –   �   �  �  � 

Analóg kilométeróra  �  �  �  �  � 

9 hangszóró   �    �  – – –

14 hangszóró (5 ajtós verzióknál) – –  �  �  � 

12 hangszóró (3 ajtós verzióknál) – –  � – –

JBL hangrendszer – –  �  �  � 

AUX-bemenet és USB-csatlakozó iPodhoz és MP3-lejátszóhoz  �  �  �  �  � 
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BIZTONSÁG Legend Prestige Prestige Navi Prestige Leather Executive

Aktív 

Blokkolásgátló (ABS) elektronikus fékerőelosztóval (EBD)  �  �  �  �  � 

Vészfékasszisztens (BA)  �  �  �  �  � 

Vészfékjelző (EBS)  �  �  �  �  � 

LED féklámpák  �  �  �  �  � 

Lejtmenet-vezérlő (DAC)   �   �  �   �  –

Hegymenet-vezérlő (HAC)   �   �  �   �  –

Járműstabilitás-vezérlő (VSC)  �  �  �  �  � 

Kipörgésgátló (TRC)  �  �  �  �  � 

Holttérfi gyelő rendszer  –  – –  �  �   

Hátsó, keresztirányú forgalomra fi gyelmeztető rendszer  –  – –  �  �   

Biztonsági öv bekapcsolására fi gyelmeztető jelzés 
(vezető és utas oldal)  �  �  �  �  � 

Passzív

Utasoldali légzsák kikapcsolható   �   �  �  �  � 

Övfeszítők överőhatárolóval  �  �  �  �  � 

SRS légzsákok – 7 légzsák  �  �  �  �  � 

       
� = Alap � = Opció − = Nem választható
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Ismerje meg jobban a Land Cruiserbe épített technológiákat!

Szószedet

  Szürkületérzékelő 
 A szürkületérzékelő folyamatosan ellenőrzi a külső 
fényerőt, és ha szükséges, automatikusan felkapcsolja  
a fényszórókat. 

   Utánfutó-stabilizáló rendszer (TSC) 
 Amikor utánfutót vontat, a TSC rendszer mérsékli az után-
futó széllökés, útegyenetlenség vagy hirtelen kormány-
mozdulat okozta kilengését. A szenzorok érzékelik 
a�perdület és a gyorsulás mértékét, valamint a kormány-
elfordulás szögét, aminek alapján a TSC a sebesség 
csökkentésével és a perdület szabályozásával csökkenti, 
illetve szünteti meg a kilengést. A csúszásjelző sípol, amikor 
a TSC működésbe lép, a féklámpák pedig felvillan nak, hogy 
fi gyelmeztessék a mögöttes forgalmat a veszélyre. 

   Intelligens nyitási és indítási rendszer 
Hagyományos kulcs helyett az intelligens nyitási és 
indítási rendszer révén az ajtót egyszerűen, a kilincs 
megérintésével nyithatja, a zárás pedig egy gomb 
megnyomásával történik. A motor indításhoz és leállí-
táshoz pedig a Start/Stop gombot kell megnyomni. 
Mindössze annyit kell tennie, hogy az elektronikus 
kulcsot a zsebében vagy a táskájában tartja . 

   Dinamikus segédvonalak a kijelzőn 
A Toyota Touch 2 tolatókamerájának kijelzőjén megjele-
nő segédvonalakkal biztonságosabbá válik a hátramenet. 
A kijelzőn látható a jármű mögötti terület, valamint 
az�az�ív, amerre a jármű a hátramenet során éppen tart.  
Az éles, színes kép mutatja a holttérben rejlő akadályo-
kat is, a dinamikus segédvonalak pedig mindig az aktuális 
állapotot jelzik, amivel a manőverezést, a hátramenetet  
és a parkolást segítik.

   Aktív kipörgésgátló (A-TRC) 
 Az A-TRC a kipörgésgátló továbbfejlesztett változata, 
amely abban segít, hogy a Land Cruiser még a legmos-
tohább körülmények között, úton és terepen egyaránt 
mozgásban maradjon. Az A-TRC képes akár annak az 
egyetlen keréknek a fékezésére is,  amely éppen kipörög, 
és közben a nyomatékot a másik három között osztja el. 

Esőérzékelő
Az esőérzékelő működésbe hozza az ablaktörlőket 
és a csapadék intenzitásától függően szabályozza 
a�törlési intervallumot is.
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   Vészfékjelzés (EBS) 
 Ha a vezető vészfékezést hajt végre, a hátsó féklámpák 
villogni kezdenek, hogy a mögöttes forgalmat fi gyel-
meztessék. 

         5 fokozatú automata váltó 
 A Toyota automata váltóival kiegyensúlyozott, egyen-
letes vezetésben lehet része, hiszen a váltó a vezető 
részéről csak minimális erőkifejtést igényel. A váltások 
gyorsak és fi nomak. Modelltől függően a vezető kézi 
vezérlésre is válthat, ha nagyobb beleszólást szeretne 
a váltás folyamatába. Az automata váltókat ráadásul 
a�teljesítmény és a gazdaságos üzem jegyében terveztük. 

   LED-es féklámpák  
 A LED-es lámpák gyorsabban villannak fel, mint 
a�hagyományos izzók, így az Ön mögött közlekedők 
hamarabb veszik észre a fékezést. A LED diódák 
élettartama is hosszabb, és kevesebb energiát 
fogyasztanak. 

   Teljes légzsákrendszer (SRS) – 7 légzsák 
 Ezt a modellt hét légzsákkal szereltük fel. A teljes körű 
védelmet vezetőoldali térdlégzsák, SRS légzsákok 
a�vezető- és utasoldalon, az első ülésekhez tartozó 
oldallégzsákok és az utastér teljes hosszában felfúvódó 
SRS függönylégzsákok biztosítják. 

3,0 l D-4D 
 A 3,0 literes D-4D dízelmotorra mindig számíthat, amikor 
megbízható teljesítményre van szüksége, amihez ráadásul 
hatékonyság és tiszta dízeltechnológia is társul. 
A nagynyomású üzemanyag-befecskendezés eredménye 
a kimagasló teljesítmény és az élvezetes vezetési élmény. 
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A Land Cruiser tervezése és gyártása során ügyeltünk 
arra, hogy karbantartása minél kevesebb költséggel 
járjon. Kevesebb alkatrésze igényel javítást, és ezek 
ráadásul olyan tartósak, hogy a lehető leghosszabbra 
nyújthattuk a szervizperiódust. Ugyanilyen lényeges, 
hogy a Land Cruiser technológiája könnyen hozzáfér-
hető, ami minimálisra csökkenti a szerviz munkaidő-
igényét. Mindez a Toyota alkatrészek versenyképes 
árával együtt azt jelenti, hogy Ön a lehető legkevesebb 
költséggel tarthatja autóját optimális üzemi állapotban.

Intelligens tervezés
Toyota kereskedője részletesen ismerteti Önnel 
a�Land Cruiser karbantartási programját. 
A program rendkívül egyszerű, és az Ön kényelmét 
szolgálja. A gyakorlatban – vezetési stílustól és egyéb 
körülményektől függően – kétévente vagy 30 000 kilo-
méterenként egyszer (amelyik hamarabb bekövetkezik) 
esedékes a Land Cruiser teljes átvizsgálása, míg éven-
te vagy 15 000 kilométerenként (amelyik hamarabb 
bekövetkezik) egy köztes karbantartás szükséges.

Toyota minőségi szerviz
A Land Cruisert úgy terveztük, hogy minimálisra 
szorít hassuk le a töréskárok javításának költségeit. 
A�lökhárítókba energiaelnyelő elemeket építettünk, 
a�költségesen cserélhető alkatrészeket a sérülésnek kitett 
területektől távol helyeztük el, a gyakran sérülő elemeket 
pedig hegesztés helyett csavarkötéssel rögzítettük. 
Mindezek eredményeként csökkenthető a sérülés mértéke, 
és a sérült alkatrészeket könnyű eltávolítani, cserélni 
vagy javítani. Végeredményben mindez az alkatrészárak 
és�a�munkadíjak csökkenését is eredményezi.

Toyota eredeti alkatrészek

A Land Cruiserben a Toyota világszerte elismert 
minőségéből és megbízhatóságából fakadó 
magabiztosságot és nyugalmat élvezheti.  

Időszakos 
teljes 
átvizsgálás   

Alacsony 
fenntartási 
költségek  

Alacsony 
alkatrész- és 
szervizköltség 
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3tartozék-
garancia3országúti 

segélyszolgálat 

év ◊3átfogó 
garancia  

év év §

3 év általános garancia Ez a garancia minden rendelte-
tésszerű használat során jelentkező gyártási és össze-
szerelési hibára kiterjed. Az első évben kilométerkorlá-
tozás nélkül, azt követően pedig további két évig, illetve 
100 000 megtett kilométerig érvényes (attól függően, 
hogy melyik feltétel teljesül korábban). Amennyiben 
a�Land Cruiser garanciális hiba következtében működés-
képtelenné válik, a garancia a legközelebbi Toyota  
szervizig történő szállítás költségeit is fedezi.

3 év felületi rozsdásodás elleni és fényezési garancia 
a karosszéria bármely fényezett elemén – anyaghiba 
miatt – jelentkező felületi rozsdásodásra és fényezési 
hibára kiterjed. Ez a garancia kilométerkorlátozás 
nélkül érvényes.

12 év átrozsdásodás elleni garancia kilométerkorlátozás 
nélkül vállalt garancia a karosszéria bármely fémből készült 
elemének (belülről kifelé) átrozsdásodása esetén érvényes 
(a garanciafüzetben meghatározott kivételekkel), amely 
gyártási vagy összeszerelési hibára vezethető vissza.

Toyota garanciák
Hogy Ön nyugodtan vezethessen, nem kevesebb, 
mint 40 európai országban nyújtunk Toyota Eurocare 
asszisztencia szolgáltatást három éven át. Amennyi-
ben problémája támadna Land Cruiser gépkocsijával, 
a�Toyota Eurocare számos különböző módon biztosítja, 
hogy Önnek ne kelljen idő előtt befejeznie utazását.

Toyota Eurocare

* A program pontos feltételeiről kérjük érdeklődjön Toyota márkakeres-  
  kedőjénél.
◊ Belgiumban 5 év, Portugáliában és Dániában 1 év.
§ A pontos garanciális feltételekről érdeklődjön Toyota kereskedőjénél. 

A Toyota tartozékokat ugyanazzal a műgonddal és 
fi gyelemmel terveztük és gyártottuk, amellyel a Toyota 
gépkocsikat is készítjük. Tökéletesen illenek az Ön 
Toyotájához, és emellett stílusosabbá, kényelmesebbé 
vagy praktikusabbá is teszik. Mivel valamennyi tartozé-
kot a legszigorúbb teszt alá vetettük, teljes mértékben 
bizonyos lehet megbízhatóságuk és tartósságuk felől. 
Végezetül pedig minden eredeti Toyota tartozékra   
három év garanciát§ kínálunk.

Toyota tartozékok

További biztonság
A Land Cruiser védelmi rendszere ellenállt a biztosító-
társaságok kíméletlen, ötperces feltörési vizsgálatának, 
tehát magas szintű vagyonvédelmet nyújt. A riasztót 
és az indításgátlót egyaránt jóváhagyták Európa 
legnagyobb biztosítótársaságai.
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A Toyota rendkívül büszke arra, hogy egyre komolyabb 
eredményeket ér el a környezetvédelemben.

A tervezés során az autó minden egyes 
részletét megvizsgáljuk, hogy a lehető 
legkevesebb mértékben terhelje 
a�környezetet életciklusa során. 
Ez az aprólékos megközelítés vezet 
ahhoz, hogy egy sor innovatív részlettel 
autóink hozzájáruljanak a környezet 
kíméléséhez.

A Land Cruiser környezetre gyakorolt 
hatása (3,0 literes dízelmotorral) az 
előző dízel modellhez képest a teljes 
életciklusa során: 9%-os csökkenés 
a széndioxid, 23%-os a nitrogénoxid, 
7%-os mérséklődés a nem metán 
alapú szénhidrogének, 40%-os 
a�koromrészecskék mennyiségében.

Az Ön autójának tervezése

A térképen nincs feltüntetve: Toyota Kaukázus, Union Motors (Izrael), Toyota Motor Kazahsztán

Az Ön járművének gyártása során 
a�Toyota mindent megtesz annak 
érdekében, hogy mérsékelje a�kör-
nyezetre rótt terhelést. A�Toyota 
Motor Manufacturing Tahara-i japán 
üzemében 2007 óta egyre csökkentik 
az egy autó gyártására jutó átlagos 
energiafogyasztást.

Az Ön autójának gyártása

2007 óta egyre 
kevesebb CO₂ 

kibocsátás egy Land 
Cruiser gyártásához.

Nemzeti vezérképviseletek
Logisztikai központok – járművek
Logisztikai központok – tartozékok/
alkatrészek
Gyártó üzemek
Beszállító vállalatok
Oktatási központok

Globális vállalatként arra törekszünk, 
hogy mindenütt jelen legyünk, ahol 
vásárlóink igényt tartanak szolgáltatá-
sainkra, ezért a Toyota Európa-szerte 
erős képviselettel büszkélkedhet. 
Ennek révén lerövidíthetők a szállítási 
útvonalak, és jelentős időt takaríthatunk 
meg, ami egyaránt hasznos Önnek 
és�a�környezetnek.
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A Toyota mindig arra törekszik, hogy 
a leghatékonyabb és legkevésbé 
környezetszennyező logisztikai 
és�szállítási módokat alkalmazzák. 

A járművek és alkatrészek 
eljuttatása Önhöz

Kidolgoztunk egy olyan fenntartható 
kereskedői programot, amely mérsékli 
a károsanyagkibocsátást. Célunk 
az�energia- és a vízfogyasztás, illetve 
a�hulladék mennyiségének csökkentése  
a kereskedői tevékenységek során.  
A program mindenre kiterjed, kezdve 
az esővíz visszaforgatásától a hatéko-
nyabb tetőszigetelés alkalmazásán 
és�a megújuló forrásból nyert energia 
felhasználásán át egészen a márkake-
reskedéseknél a hatékonyság javítása 
érdekében végzett energia-auditálásig.  

Az Ön autójának értékesítése 
és karbantartása

A Toyota mindig úgy tervezi és gyártja 
modelljeit, hogy szem előtt tart 3 fogal- 
mat: csökkentés, visszaforgatás és újra- 
hasznosítás. Például a Land Cruiser 95 
százaléka visszaforgatható és újrahasz-
nosítható, minden beépített alkatrészt 
kóddal látunk el, s a négy nehézfémet 
teljesen kiszűrtük a gyártás során 
(összhangban a 2000/53/EC rende-
lettel). Ezenkívül környezetvédelmi 
politikánk értelmében minden Toyota-
tulajdonosnak környezetbarát megol-
dást kínálunk arra, hogy leadja selejte-
zésre váró autóját. Az ezzel kapcsolatos 
információkat megtalálja a www.toyota.
hu honlapon, vagy lépjen kapcsolatba 
Toyota márkakereskedőjével.

Hol az út vége az Ön autója 
számára? Ha megfelelő módon vezeti az autóját, 

üzemanyagköltsége és az autója által 
kibocsátott szén-dioxid mennyisége 
akár 20 –30 százalékkal is csökkenhet.

1.  Távolítson el autójából minden 
fölösleges terhet és szerelje le 
a�tetőcsomagtartót.

2.  Tervezze meg útvonalát, ne tegyen 
kitérőket.

3. Rövid utakra ne használja autóját.
4.  Rendszeresen ellenőrizze 

a�guminyomást.
5. A kezelési útmutatóban leírtak  
 szerint szervizeltesse autóját.
6. Korábban váltson magasabb  
 sebességfokozatra.
7.  Csak szükség esetén használja 

a�légkondicionálót.
8. Kövesse és tartsa a forgalom  
 ritmusát.
9. Tartsa zárva az ablakokat.
10. Állítsa le a motort, ha 1 percnél  
 hosszabb ideig várakozik.

Vezessen okosan!

üa. és CO-megtakarítás

                a Land 
                            Cruiser újra-
    hasznosítható alkatré-       
             szeinek aránya

%95 20–30%
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Megállíthatatlan
A Land Cruiser 60 éve töretlen és megkérdőjelezhetetlen minősége, tartóssága és megbízhatósága 
megérdemelten szerzett világhírnevet. Ügyfeleink folyamatosan magas fokú megelégedettsége 
a�bizonyítéka ennek a fi gyelemreméltó terepjárónak a minden téren kifogástalan minőségére. 
A�Land Cruiser olyan ikonikus jármű, amelyben egyszerre testesül meg a korszerű technológia, 
a�kimagasló biztonság és a kényeztető kényelem.

A Toyota számára a minőség munkastílus. 
Semmi sem annyira jó, hogy ne lehetne még jobbá tenni.

198419601951 1996 2002
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Ha szeretné alaposabban megismerni a Land Cruisert 
vagy további információkra van szüksége, kérjük 
keresse fel Toyota márkakereskedőjét vagy 
látogasson el honlapunkra:  www.toyota.hu 

Irányítsa okostelefonját vagy webkameráját az ábrára 
és kezdjen el megismerkedni a Land Cruiserrel.

Legjobb tudomásunk szerint a kiadványban szereplő adatok a nyomdába adás pillanatában megfelelnek a valóságnak. A kiadványban megjelenő információk tájékoztató jellegűek, 
azok nem értendők eladási ajánlatnak, és nem kötelező érvényűek a Toyota márkakereskedések és szervizek számára. Az autó karosszériájának színe a valóságban kis mértékben 
eltérhet a kiadvány fotóin látható színektől. A fotókon megjelenő felszereltségek nem minden országban rendelhetőek, ezért a pontos felszereltségről érdeklődjön a helyi Toyota 
márkakereskedésben. A Toyota Motor Hungary Kft. a prospektusban közölt adatok és részletek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja. © 2013. NV Toyota 
Motor Europe (TME). A kiadvány sem egészében, sem részleteiben nem jeleníthető meg újra a Toyota Motor Europe előzetes írásos engedélye nélkül. 2014. február.   
Nyomdai előkészítés: Tercia Press Design Bt. • Nyomtatás és kötészet: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. 
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