
LAND CRUISER V8
motor4,5 D-4D V8, 4WD, 4461 ccm, 200 kW (272 KS) CENA Prihranek Akcijska cena
Executive 99,400 €                        3,700 €        95,700 €             
Premium 116,400 €                     3,700 €        112,700 €          
Executive 101,500 €                     3,700 €        97,800 €             
Premium 118,500 €                     3,700 €        114,800 €          

Veljavnost cenika od: 27.5.14

Kovinska barva:       900 €             
Biserna barva: 1,350 €        
Navigacijska naprava*(samo Executive): 5,200 €        
Električno pomično strešno okno *(samo Premium): 1,300 €        

*Navigacijska naprava: 7" barvni, na dotik občutljiv zaslon, Bluetooth® za prostoročno telefoniranje in prenos glasbe,
JBL Synthesis 5.1 sistem ozvočenja s 14 zvočniki, digitalnim radijskim sprejemnikom (DAB), DVD predvajalnikom in 
kamero za pomoč pri parkiranju zadaj

Cena vključuje: 
- paket storitve Toyota Eurocare - 24 urna brezplačna pomoč na cesti
- 3 letno garancijo / 100.000 km
- 5 letno jamstvo / brez omejitve kilometrov

V ceno niso všteti stroški priprave vozila, ki znašajo 130 EUR.

Modeli z dizelskim motorjem

5 sedežev

7 sedežev



LAND CRUISER V8
Executive - osnovna oprema Tehnika
Varnost A – TRAC (Active traction control) Sistem aktivne kontrole 
Multi Terrain ABS  - Sistem proti blokiranju koles oprijema pogonskih koles 
           prilagodljiv glede na teren Crawl Control - Toyotim sistem pomoči, ki vzdržuje nizko  
BA (Brake assistance) Sistem pomoči za zaviranje v sili hitrost vozila pri vožnji po terenu z nadzorom delovanja 
EBD (Electronic Brake force Distribution) Elektronska     motorja in zavor (5 možnih nastavitev hitrosti)
           porazdelitev zavorne sile KDSS - Kinetic Dynamic Suspension System
VSC (Vehicle Stability Control) Sistem nadzora stabilnosti vozila      novo razvit Toyotin sistem za prilagajanje vzmetenja 
Varnostni blazini za voznika in sovoznika z dvostopenjskim      vozišču brez potrebe po dodatnem viru energije
            delovanjem (sovoznikova z možnostjo izklopa) Off-Road Turn Assist - Sistem pomoči pri vožnji po terenu,
Stranske zračne blazine v prvi in drugi vrsti       ki omogoča lažje  obračanje vozila
Stranski zračni zavesi v prvi in drugi vrsti Kartica ključ
           ter pri 7-sedežni različici v tretji vrsti Smart Entry & Push Start Sistem za samodejno odklepanje
Kolenski varnostni blazini za voznika in sovoznika        in zagon motorja s pritiskom na gumb 
Aktivna vzglavnika spredaj HAC (Hill Assist) - sistem pomoči pri speljevanju v klanec
Omejevalnik zatezne sile varnostnih pasov Prilagodljiv sredinski diferencial Torsen 
Pirotehnični zategovalnik varnostnih pasov spredaj           s 100% možnostjo zapore (električne)
ISOFIX sistem fiksiranja otroških sedežev v 2. vrsti Reduktor
WIL sistem za zaščito vratu pri trku Sistem nadzora tlaka v pnevmatikah s prikazom pritiska

Progresivni servo volan
Notranjost Sistem osvetlitve pri vstopu v vozilo
Samodejna klimatska naprava z dvopodročnim delovanjem Blokada zagona motorja
         (dodatno v drugi vrsti za modele z 7 sedeži) Brisalci s senzorjem za dež
Električni pomik vseh stekel s funkcijo One-Touch in varnostnim 
           mehanizmom Premium - dodatno k opremi Executive
Tempomat Notranjost
RDS radio CD MP3 z integriranim izmenjevalcem za 6 CD-jev Usnjeno oblazinjenje sedežev
          z 9 zvočniki Električna nastavitev prednjih sedežev
Bluetooth® - naprava za prostoročno telefoniranje Ogrevanje in hlajenje prednjih sedežev 
AUX/USB vhod za zunanje naprave Ogrevanje sedežev v drugi vrsti (samo 7 sedežev)
Volanski obroč in ročica menjalnika odeta v usnje Po višini in globini električno nastavljiv volanski obroč
Upravljanje avdio naprave in telefona na volanu Ogrevan volanski obroč iz lesa in usnja
Elektrokromatsko notranje ogledalo (samodejna zatemnitev)  Spominska nastavitev voznikovega sedeža, volanskega
Ogrevano prednje steklo           obroča in zunanjih vzvratnih ogledal
Multi-funkcijski zaslon RDS radio CD MP3 z DVD predvajalnikom, digitalnim radijskim 
Potovalni računalnik (povprečna hitrost, povprečna in           sprejemnikom (DAB) in JBL Synthesis 5.1 sistem  
        trenutna poraba, doseg)           ozvočenja s 14 zvočniki 
V ledvenem delu električno nastavljiv voznikov sedež Navigacijska naprava: 7" barvni, na dotik občutljivi zaslon, 
Voznikov sedež nastavljiv po višini        z glasovnim upravljanjem, Bluetooth® za prostoročno  
Optitron merilniki        telefoniranje in prenos glasbe, ter kamero za pomoč 
12 V vtičnici (spredaj in zadaj)        pri parkiranju zadaj.
220V vtičnica v prtljažnem prostoru Sredinski naslon za roko z hlajenim predalom
Poklopljivi (40:20:40) sedeži v drugi vrsti (vzdolžno pomični)
Dodatna sedeža v treji vrsti (samo 7 sedežev) Zunanjostj ( ) j
Naslonjalo za roke z držalom za pijačo v drugi vrsti 20-palčna lita platišča
Po višini in globini nastavljiv volanski obroč Pnevmatike dimenzije 285/50 R20
Predal za očala na stropu Elektrokromatski (samodejna zatemnitev) in ogrevani 
Predal pred sovoznikom z možnostjo zaklenitve        zunanji ogledali
Protiprašni filter Električno upravljanje vrat prtljažnika (samo 5 sedežev)
Kromirane notranje ročice vrat Kromirane stranske zaščitne lestvice
Leseni dekor na sredinski konzoli in na vratih
Okrasni letvi na pragovih Tehnika
Rolo prtljažnega prostora (samo 5 sedežev) AHC (Active height control) - Sistem samodejne prilagoditve 

           višine podvozja glede na obremenitev z možnostjo 
Zunanjost           ročne nastavitve višine( Hi, Normal)
Dinamično prilagodljivi Bi-ksenonski žarometi Alarmna naprava z ultrazvočnim senzorjem
Dnevne luči  v LED tehnologiji AVS (Adaptive Variable Suspension) Sistem samodejne 
Prednji meglenki           prilagoditve trdote vzmetenja z možnostjo ročne 
18-palčna lita platišča           nastavitve trdote (Comfort, Normal, Sport)
Pnevmatike dimenzije 285/60 R18 Multi-terrain Monitor - Sistem pomoči pri terenski vožnji 
Parkirni senzorji spredaj in zadaj        s 4 kamerami( stranski + prednja + zadnja)
Električno nastavljivi in poklopljivi zunanji ogledali v barvi vozila Pre-Crash System  Sistem prednapenjanje varnostnih pasov 
Dodatno zatemnjena stekla zadaj            na prednjih sedežih
Prednji in zadnji odbijač v barvi vozila Samodejna prilagoditev osvetlitve armaturne plošče in
Rezervno kolo pod prtljažnikom            sredinske konzole
Strešni nosilci Senzor za mrak
Stranski stopnici

Poraba vozil pri kombinirani vožnji: 9,5 l/100 km. Emisije CO2: 250 g/km

Pri pripravi cenika smo storili vse, da bi bila vozila, ki so opisana v njem skladna s ponudbo na našem trgu. Kljub temu se utegne zgoditi, da pride do razlik v opremi vozil, zato prosimo, 
da se s trenutno ponudbo vozil in vsebino paketov opreme seznanite pri vašem prodajalcu. Pridržujemo si pravico do nenajavljenih sprememb cen. Navedene cene so priporočene 
maloprodajne cene, ki že vključujejo DDV in DMV. Cenik velja do izdaje novega cenika. Toyota Adria d.o.o., Generalni uvoznik in distributer. 


